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About the Translation of the Book “Theology 
and Society”, by Josef van S.
Ahmad Reza Ghaem Maghami

Abstract: The following article is a review of 
the translation of the first volume of the book 
“Theology and Society” in the second and third 
centuries AH, by Yousef Fans S. . The author 
tries to suggest some typographical errors or 
inaccurate or inconsistent spellings, interpreta-
tions, and equivalents found in the translation 
of the book. He tries to correct the mistakes by 
stating the mentioned cases along with the page 
numbers of the book.
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يف فان أس كتاب )الكام واملجتمع( جلوز مجة   حول تر
أمحد رضا قامئ مقامي

اخلاصة: هذا املقال هو دراسة نقدّية لترمجة اجلزء األّول من كتاب 
فه 

ّ
ّيـني( الـذي أل )الـكالم واملجتمـع يف القرنـني الثـاين والثالـث اهلجر

ين بانكي وأمحد عيل احليدري،  يف فان أس وقام بترمجته فرز جوز
ت طباعته ونشره انتشارات جامعة األديان واملذاهب يف 

ّ
والذي تول

العام 1397 الشميس.
يسعى الكاتب يف املقال احلايل إىل تأشير بعض األغالط الطباعّية 
أو اشـتباهات اإلمـالء والتعابيـر واملصطلحـات غيـر املناسـبة أو غيـر 

يقها إىل ترمجة هذا الكتاب. املتجانسة الي وجدت طر
وبعـد تأشـير هـذه املـوارد املذكورة مـع تعيني أرقام الصفحـات الواردة 

فهيا، حياول الكاتب تصحيح هذه االشتباهات.
واملجتمـع(،  )الـكالم  كتـاب  الكتـاب،  ترمجـة  األساسـّية:  املفـردات 

يف فان أس، نقد الترمجة، نقد الكتاب. جوز
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پس از چند سال انتظار کتاب مستطاب کام و جامعه1 در قرن های دوم و سوم هجری، نوشتۀ دانشمند 
کتاب  که این  آلمانی، یوزف فان اس، به فارسـی نشـر شـد و طالبان و مشـتاقاِن فارسـی زبان را میّسـر شـد 
دشـوارخوان را به زبان فارسـی بخوانند. باید سپاسـگزار مترجمان و ویراسـتار و دانشـگاه ادیان و مذاهب 
کاری دسـت برده انـد و حسـن انتخـاب ایشـان را سـتود. همچنیـن بـه مترجمـان و  کـه بـه چنیـن  قـم بـود 
ویراستار کتاب آفرین باید گفت که زبان دانی و فضل را به هم آمیخته اند و از عهدۀ ترجمۀ چنین کتاب 

دشواری به این خوبی برآمده اند.

کتاب و نثر نویسـنده  کرد، ولی دشـواری مطالب  کتاب را ممکن بود به فارسـی شـیواتری نیز ترجمه  البته 
و لـزوم دقـت در نقـل مفاهیـم بـه فارسـی و حجـم و انـدازۀ کتـاب را هـم در ایـن مسـئله بایـد در نظـر داشـت 
و پیداسـت کـه ایـن  همـه کار مترجـم و ویراسـتار را دشـوار می کنـد. بنـده در موضوعاِت طرح شـده در این 
کتـاب البتـه تخصصـی نـدارد و از راه تفّنـن نسـبت بـه آن هـا عاقه منـد اسـت و تنهـا در آنچـه بـه اسـتمرار 
عقایـد ایرانـی در پـس از اسـام مربـوط اسـت یـا در اقوال نویسـندگان مسـلمان دربارۀ ادیان پیش از اسـام 
انـدک ورودی دارد. بـه همیـن سـبب آنچـه در سـطور آینده می آید بیشـتر متوجه همیـن موضوعات کتاب 
کنار نسخۀ شخصی  کتاب بعضی سهوها، یا آنچه به نظر بنده سهو رسیده، در  است. در حین خواندن 
یادداشـت کـردم. بعضـی از این هـا بـه عنـوان نمونـه در این جـا در دو سـه دسـته ذکر می شـود و گرچه قصد 
کـه در پایان نوشـته دربارۀ بعضـی آراء مؤلف دربارۀ زندقه و زندیقـان داوریی مختصر  نویسـنده بـر ایـن بـود 
کتاب تازه تر خود دربارۀ اقواِل نویسندگان   کند و این مختصر را با آنچه مؤلف در مجلدات بعدی و یک 
   Derکتاب هـای مقـاالت و ملـل و نحـل در بـاب زندیقـان و ادیـان زرتشـتی و مانـوی گفتـه )مقصـود کتاب
 Eine und das Andere اسـت( بیامیزد، آن را به زمان دیگری موکول می  کند، چون خوشـبختانه مجلدات 

بعـدی نیـز از قـرار مسـموع در شـرف نشـرند و امـکان داوری درسـت  تر در آن زمـان بـرای دیگـران نیـز فراهم  تر 
است.

نامناسـب  معادل هـای  یـا  نامناسـب  تعابیـر  یـا  نامناسـب  ضبط هـای  یـا  چاپـی  اغـاط  بعضـی  الـف. 
کـه همـه را در یـک دسـته قـرار داده ایـم و بـه ترتیـب صفحـات ذکـر  کتـاب هسـت  یـا نایکدسـت هنـوز در 

می کنیم:2

کـه بـر پشـت سـکه های ساسـانی در کنار آتشـدان  - ص 12: »مغ بچـه« در برابـر Assistent، یعنـی دو فـردی 
کار برده  انـد، یـا »مراقـب آتـش«  کـه بعضـی بـه  تصویـر شـده اند، معـادل مناسـبی نیسـت. »پرسـتار آتـش« 
یـا »خـادم آتـش« یـا چیـزی ماننـد ایـن تعابیـر مناسـب تر اسـت. بـه هر حـال، این ها نـه »مغ بچـه« بوده اند نه 

که پرهیز از استعمال آن را اولی می کند. »بچه«، ضمن آنکه »مغ بچه« معانی ضمنی دیگری هم دارد 

یـن بانکـی و  یـخ اندیشـۀ دینـی در صـدر اسـام(، ترجمـۀ فرز 1. یـوزف فـان اس، کام و جامعـه در سـده های دوم و سـوم هجـری )تار
یراستۀ سید محّمدرضا بهشتی، جلد اول، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1397. احمدعلی حیدری، و

کتاب. کتاب و تقریبًا همان اندازه در پایان  2. این صفحات به عنوان نمونه انتخاب شده؛ حدود 50 صفحه از آغاز 
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کرده  - ص 71: »جغرافی دانی به نام ابن رسته ]...[ این فهرست را همراه با اضافات و تصحیحاتی نقل 
کـه محققـان دربـارۀ افـراد مشـهور  اسـت«. ایـن شـیوۀ بیـان بـاز هـم در کتـاب هسـت، ولـی واقـع ایـن اسـت 
کـه بگوییـم »موّرخـی بـه نـام طبـری«، »خلیفـه ای بـه نـام عمـر«،  چنیـن نمی گوینـد. ایـن ماننـد آن اسـت 
»فیلسـوفی به نام ابن سـینا«. بنابراین »ابن رسـته« یا »ابن رسـتۀ جغرافیادان« در اینجا مناسـب تر اسـت و 

کار برده شود. »به ناِم« بهتر است درمورد افراد ناشناخته به 

ی( زاید است.  کلمۀ »رّوات« )جمع راو - ص82: تشدیِد 

کرد. - ص 84، یادداشت 10: »ارنیا« را باید به »ارمیا« تصحیح 

گفته شود »غیرت  که  - ص 112: به جای »عصبّیت نسبت به خدا و دین او« ظاهرًا مناسب تر آن است 
یخ طبری آمده است »خرجُت غضبًا هلل و رسوله و دینه«، یعنی »از  نسبت به خدا ...«. البته در متن تار
ی خشـم بـه جهـت خـدا و پیامبـر و دینـش خـروج کـردم« و همیـن گویـا مناسـب تر باشـد )در همان جا،  رو

ارجاع به جلد دوم در حاشیه نادرست و جلد سوم درست است(.

که عبارت نیز فصیح نیست: »تلقی  - ص 593: »بی مهابا« باید به »بی محابا« تصحیح شود، ضمن آن 
از خدا در این سّنت فکری بی مهابا تشبیهی است.«

ـب دینـی« ترجمـه شـده و ایـن معـادل مناسـبی نیسـت. همیـن تعبیـر در 
ّ
- ص 618: ارتدکسـی بـه »تصل

صفحۀ بعد به »دین رسمی« ترجمه شده و این بهتر است.

- ص 631: »گِمِچشـن« و »آِمِچشـن« را بایـد بـه »گمیچشـن« و »آمیچشـن« یـا بهتـر از آن هـا بـه »گمیزشـن« 
کـرد. ē برابـر اسـت بـا »یـاء« در خط فارسـی )در مـورد حرف »چ« یـادآوری این نکته  و »آمیزشـن« تصحیـح 

که امروز منسوخ شده است(. کلمات را آورده  که مؤلف تلفظ قدیم این  شاید بد نباشد 

- ص 631 و صفحـات بعـد: بـه جـای »مرقیونیـان« یـا »مرقیونـه« در چنـد جـا سـهوًا »مرقیون« آمده اسـت، 
.Markioniten در برابر

که در منابع آمده، مناسب تر است. - ص 633: به جای »حورها« همان »بطایح«، 

کرد )سهو از مؤلف است(. - ص 643: دورۀ حکومت پیروز ساسانی را باید به 459 تا 484 تصحیح 

گفـت: »کـذا!« یـا »چنیـن اسـت  - ص 660، یادداشـت 11: بـه جـای »قابـل توجـه!« در ترجمـۀ !sic بایـد 
کـه بـه واسـطه از  کـرده  کتـاب اغانـی اظهـار تعجـب  در اصـل«. مؤلـف از یـک خبـر ابوالفـرج اصفهانـی در 
کـه زنادقـه »یقـرءون بـه  گفتـه بـوده  کـه حّمـاد عجـرد شـعر مزدوجـی  کـرده، ناظـر بـر ایـن  قـول ابونـواس نقـل 
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تهـم«3، در ترجمـۀ حاضـر آمـده اسـت »بـرادران دینـی مانـوِی هم کیشـش آن هـا را در نیایش انشـاد  فـی صا
که دقیقًا مطابق اصل عربی نیست. می کرده اند« 

- ص 661: »کتاب زندقه« که در متِن ترجمه در برابر Ketzerbuch آمده، بهتر است به »کتاب زنادقه« تغییر 
کنـد. در متـن عربـی البتـه ایـن کتـاب عنوانـی نـدارد، ولـی به اعتبـار ضمیر »ُهم« بهتـر اسـت آن را به »کتاب 

زنادقه« نقل کرد: »اّن الرشید ُاتی ببنِت مطیع بن ایاس فی الزنادقه، فقرأْت کتابهم و اعترفْت به ...«.4

- ص 620: »پیشگویی هایی نسبت به ذکر وقایع« را باید به »پیش گویی های بعد از وقوِع اتفاقات« ترجمه 
کرد. مقصود آن چیزی اسـت که مدعی شـده اند پیشـگویی اسـت، ولی در واقع بعد از وقوع حادثه سـاخته 

شده است، در ترجمۀ اصطاح التینی vaticinationes ex eventu، که اصطاحی نسبتًا رایج است.

- ص 661: »مغلوب« غلط مطبعی اسـت و باید به »مقلوب« تصحیح شـود. مقصود از »حدیث مشـهور 
در بـاب مهـدی« در آن عبـارت ایـن اسـت: »المهـدی مّنـا محّمد بن عبداهلل و ُاّمُه مـن غیرنا، یمألها عداًل 

کما ملئت جورًا ...« است.

ص 665: عبـارت »تنهـا در یـک مـورد می توانیـم بـه گونـه ای دقیق تـر و بدون تعّمدی در مسـخ با صورتی از 
عالم بر مبنای ثنویت نزد شـاعری در عالم اسـامی آشـنا شـویم، یعنی نزد ابوالعتاهیه« قدری نارساست. 
کـه در اقـوال ابوالعتاهیـه می تـوان با تلّقی ای ثنوی از جهان مواجه شـد، بی آن که عمدًا  مقصـود آن اسـت 

کرده باشد. مطلب را تحریف 

کـه دربـارۀ عقیـدۀ مغیرة بن سـعید اسـت قدری نارساسـت: »از دیـدگاه مغیرة  ص 674: ایـن عبـارت نیـز 
کـه از عـرق او بـه هـم رسـیده  اند، ایـن مثـال  گـر خـدا عالـم را از دو بحـر شـیرین و شـور آفریـده  بـن سـعید، ا
کـه زنادقـه نیـز آن را مطـرح می کردنـد. چنانچـه خـدا بـرای  خوبـی بـرای اندیشـۀ ثنـوی در مرتبـۀ دوم اسـت 
کار به حروف اسـم اعظم خود متوسـل می شـود، این با آنچه شهرسـتانی به مزدکیان نسـبت می دهد  این 
کار نیـز قرابتـی بـا متفکـران ایرانـی ]...[ پیدا  گـر او خـدا را »مـردی از نـور« می نامـد، بـا ایـن  مطابقـت دارد و ا
که  می کند.« مقصود از »اندیشۀ ثنوی در مرتبۀ دوم« ثنویتی است ثانوی )sekundär( و نه اصیل، آن طور 
که«. شـاید  گفته شـود »آنجا  گر« بهتر اسـت  در عقاید زردشـتیان و مانویان اسـت. به جای »چنانچه« و »ا
یا آفرید،  که خداوند جهان را از دو در که مغیرة بن سعید می گوید  به این صورت جمله رساتر شود: »آنجا 
یکـی شـیرین و یکـی شـور ]...[ مثـال خوبـی بـه دسـت می دهـد از یک ثنویـِت ثانوی، که زنادقـه نیز مطرح 
که خداوند برای خلقت از حروِف اسـم اعظم یاری می گیرد، این با آنچه شهرسـتانی  می کرده اند، و آنجا 
که خداوند را »مردی از نور« می نامد، عقیدۀ او به عقاید  به مزدکیان نسبت داده مطابقت می کند و آنجا 

3.  . رک. تقی زاده و افشار شیرازی، مانی و دین او، 141.
4.  . نقل از همان، 140.
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ایرانیان ... نزدیک می شود.«

کـه در چندین جا   ،Gnostiker و »عرفـا« یـا »عارفـان« بـه جـای gnostisch ص 676: »عرفانـی« بـه جـای -
آمـده، قـدری باعـث التبـاس می شـود. گاهـی همـان »غنوسـی« یـا »غنوصـی« یـا »گنوسـی« و »گنوسـی ها« 
کـه غـرض از ایـن الفاظ ِفـَرق عرفانی قـرون دوم و  مناسـب تر اسـت، زیـرا اواًل شـمول آن کمتـر اسـت و آنجـا 
سـوم میادی و کمی پس از آن اسـت، البته لفظ گنوسـی یا معّرب آن دقیق تر اسـت و ثانیًا کسـانی مانند 
گاه »گنوسـی« نامیـده شـده اند بـه معنـای متعارفـی  کتـاب  کـه در ایـن  هشـام بـن حکـم و مطیـع بـن ایـاس 

عارف نیستند.

کـه او  - ص 676: در اتهـام زندقـه بـه ُعمـارة بـن حمـزه از قـول ابوالفـرج اصفهانـی در اغانـی آمـده اسـت 
از آن  و بعضـی  بقلـی خوانده  انـد  را  او  اینکـه ندیـم  بالبقلـی«.5 مؤلـف می گویـد  »ُیعـرف  ندیمـی داشـت 
کـه او معتقـد بـوده اسـت بـه اینکـه آدمـی ماننـد »بقلـه« اسـت و چـون ُمـرد، بازگشـتی  کرده انـد  اسـتنباط 
کار او نیسـت، یـک Topos اسـت. در ترجمـۀ فارسـی در برابـر ایـن لفـظ تعبیـر »اصطاحـی عـام« آمـده  در 
اسـت. شـبیه ایـن مطلـب دربـارۀ گفتـۀ ابوبکـر پـس از وفـات پیامبـر هم آمده اسـت که گفته اسـت »هر که 
کنـون محّمـد مـرده اسـت، اّما هرکه خداوند را می پرسـتیده، خداوند زنده اسـت  محّمـد را می پرسـتیده، ا
و نمی میـرد«. نویسـنده می گویـد ایـن هـم یـک Topos اسـت و در ترجمـۀ فارسـی آمـده اسـت ایـن »قولـی 
کـه هیـچ یـک از ایـن دو معـادل دقیـق نیسـت، ولـی دومـی بهتـر اسـت.  مشـهور اسـت«. واقـع ایـن اسـت 
کار می برند و بسته  که در مواضع و مواقع دیگر هم آن را به  Topos مضمون یا قالبی است از پیش موجود 
کـه آن را بـه کار بـرده باشـند به معنای واقعیت آن نیسـت؛ مثًا  بـه موقـع در آن تغییراتـی می دهنـد و هرجـا 
کـه آن مـرد به معاد معتقد نبوده به معنای این نیسـت که آن  »بقلـی« نامیـدن کسـی و از آن نتیجـه گرفتـن 
فـرد واقعـًا بـه معـاد معتقـد نبـوده، بلکـه ایـن قالبی بوده که ممکن اسـت دیگـری را هـم در آن جای دهند. 
کـرد، گاهی به  در هـر حـال، Topos/topos یـک شـگرد ادبـی اسـت. گاهـی آن را بایـد بـه سـّنت ادبی نقل 
گر شـاعِر پارسـا و زاهدی از حضور خود در مجلس میخواری و نشـئۀ آن  قالب ادبی یا مانند این ها؛ مثًا ا
ی از بیان همین مفهوم در بین شـعرای دیگـر گفته و این در  یـا حضـور مغ بچـگان گفـت، احتمـااًل بـه پیرو
گر از دور افتادِن شـاهی یا امیری از سـپاهش و وارد شـدن او بر  بین شـاعران »سـّنت« شـده بوده اسـت، یا ا
گفته شود یا از حضور شاه در بین عوام با  گرفتن از آن ها در داستان ها سخن  خانواده ای روستایی و پند 
که شخص دیگری را در  لباس مبّدل در داستان ها یاد شود با قالب های ادبی از قبل موجودی مواجهیم 
گـر معـادل خوبی بـرای آن پیدا نکنیم، بهتر  آن جـای داده انـد. این هـا topos )و جمـع آن topoi( هسـتند. ا

که ابهام برای خواننده از میان برود. یم  کمانک بیاور که خود لفظ را در بین دو  است 

گر هم اشـتقاقًا  کتاب به ضّم اول ضبط شـده. این ضّمه ضرورت ندارد، چون ا - »قبطی« در چند جای 

5.  . نقل از همان، 138.
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کسر اول تلفظ شده است. کلمه غالبًا به  درست باشد، در عربی و فارسی این 

گاهی نیاز به اصاح دارد: ب. ضبط نام های خاص نیز 
ی در نوشـته های ما هسـت  کوب اهل ادسـا. این فرد به نام یعقوب رهاو - ص 8 )و چند جای دیگر(: یا

یم. و بهتر است همین نام آشناتر را بیاور

ی واو کلمـۀ »مـرْوزی« زایـد اسـت. ایـن کلمه را بایـد به فتح واو  - ص 81، یادداشـت 22: نشـان جـزم بـر رو
خواند.

کار رفتـه،  گذشـته در عربـی بـه  کـه از  - ص 85 و 93 و مواضـع دیگـر: »ملکیت هـا« بـه جـای »ملکـی« 
گاهی صورِت »ملکی« و »ملکانی« هم آمده است. کتاب  مناسب نیست. در این 

- ص 108: به جای »شابان«، »شعبان« درست است.
، مستشرق مشهور، است.

ّ
« درست است. مقصود شارل پا

ّ
ت«، »پا

ّ
- ص 115: به جای »پا

کسـره )رجـوع شـود بـه سـطور  - ص 620: بـه جـای »کرِتـر«، »کرتیـر« درسـت اسـت. ē برابـر اسـت بـا یـاء، نـه 
قبل(. این نام باز هم با این اما تکرار شده است.

- ص 623، یادداشـت 13: به جای »دادج«، »داج« درسـت اسـت؛ مقصود بایار داج، مستشـرق مشـهور 
و مترجم الفهرست ابن ندیم به انگلیسی، است.

- ص 631، یادداشـت 17: بـه جـای »سـتیانی«، »شـیثی« درسـت اسـت؛ مقصـود یکـی از فـرق مشـهور 
که شیثیان واقعًا فرقة مستقلی بوده  اند یا نه بین محققان اختاف نظر است،  گنوسی است )دربارۀ این 

ولی آن در اینجا مسألۀ ما نیست(.

- 632 و جاهـای دیگـر: بـه جـای »افـِرم«، »افریـم« یا »افرایم« درسـت اسـت. این نام، که نـام یکی از پدران 
و در  آمـده اسـت  کتـاب مقـدس  قـرن چهـارم میـادی اسـت، در اصـل در  کلیسـای سـریانی در  بـزرگ 
یخ بنی اسرائیل به امای »افرایم«  یحان، در ضمن بیان توار نوشته های عربی، از جمله در آثار الباقیۀ ابور

کنیم. آمده است. بنابراین، »افرم سیروس« را بهتر است، بلکه باید، به افریم یا افرایم سوری تصحیح 

نیـوس اهـل تیانـا« همـان بلینـاس یـا بلینـوس یا آبولونیوس کتاب های عربی اسـت، اهل 
ُ
- ص 634: »آُپل

طوانه )دربارۀ چگونگی نقل مصوت  های یونانی به خط عربی و فارسی نویسندۀ این سطور در نوشته  ای 
دیگر مطالبی خواهد آورد(.

ت«، »مونو« درست است. - ص 635 و جاهای دیگر: به جای »ُمّنُ

- ص 636: نام کتاب ابوعیسی وّراق »اقتصاص« است نه »اختصاص«. خطای چشم یا غلط مطبعی 
باعث این تصحیف شده است.
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گنـون« )Pagnon(، »پونیـون« )Pognon( درسـت اسـت.6 مقصـود هانـری پونیون  - ص 643: بـه جـای »پا
است.

- ص 643، یادداشـت 4: بـه جـای »ُنصبیـن«، »ُنصیبیـن« درسـت اسـت )غلـط مطبعـی( و بـه جـای 
»سیرزور«، »شهرزور« درست است.

کـه سـخن از ایـن مؤِسـس فرقـۀ  کنتائیه  ـی« درسـت اسـت.7 حـال  ص 643: بـه جـای »بّطـای« ظاهـرًا »َبّطَ
که دربارۀ نام این فرقه مطلبی به آنچه مؤلف در  )یا کنتویه در الملل و نحل شهرسـتانی( شـد، بد نیسـت 
که نام   kanthū حاشیۀ شمارۀ 6 از صفحۀ 643 آورده اضافه شود. نام این فرقه احتمااًل مشتق است از
یلفـرد مادلونگ »َبّطی یزدانی« آورده اسـت. ایـن یزدانی یا یزوانی  معبـد آنـان بـوده اسـت.8 نـام ایـن فرد را و
)؟( کشـف مرحوم تقی زاده اسـت.9 یزدانی نامی عادی نیسـت، چنانکه توجیه یزوانی نیز آسـان نیسـت. 
حدس زده اند که یزدانی، که در نوشتۀ تئودور برکونی آمده، نامی مصّغر باشد ساخته شده از یزدان، ولی 

آن نیز قطعی نیست.10

- ص 643: به جای »بارکونی«، »برکونی« یا »برکوَنی« درست است. بر در زبان آرامی یعنی پسر.

گویـا در حیـن ویرایـش دچـار نقـص شـده اند. از دو سـه نمونـه یـاد  ج. جمـات نارسـا: بعضـی جمـات 
می کنیم.

کم  کم بر جماعت امامت و جهاد پیشه می کرد، ...« به جای مثًا »مادام که حا - ص 88: »مادام که حا
اقامۀ نماز می کرد یا عزم جهاد می نمود، ...«

که جهاد را به چشمی بیش از تکلیف صرف می دانست...« )؟( کسی  - همان صفحه: »اّما 

یخ فرق اسامی پدیده ای  - ص 8: جملۀ »در روزگار عبدالملک به نظر می رسد یزید بن ُانیسه نیز در تار
یـخ فـرق  کـه در تار کـم دارد. درسـت ایـن اسـت: »ظاهـرًا یزیـد بـن ُانیسـه نیـز،  منحصربه فـرد بـود« چیـزی 

کرده است.« اسامی پدیده ای منحصر به فرد بود، در همین عصر عبدالملک ظهور 

د. بعضی اشتباهات ترجمه:
کـه معبـد ُجَهنی زن مسـیحی  - ص 91 )مقایسـه شـود بـا ص 94(: در ترجمـه آمـده اسـت: »او مدعـی بـود 

کتاب نیازمند تجدید نظر است. 6. ضبط نام های محققان فرانسوی در 
یلفرد مادلونگ. 7. رک. مدخل آن در ایرانیکا، از و

8.  . رک. همان جا.
9.  . رک. تقی زاده، »یک عادت قدیمی«، 119، و مقایسه شود با:

Drower and Macuch, A Mandaic Dictionary, 185.
10.  . Cf. Gignoux et al., Noms propres syriaques d’origine iranienne, 141.
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کرده است«، اّما متن اصلی می گوید )ص 72(: گمراه  تازه مسلمانی به نام سوسن را 
... dieser sei, so behauptete er, von einem christlichen Konvertiten namens Sausan verführt 

worden.

کرده بوده نه معبد او را )در صفحۀ 94 ترجمه درسـت  گمراه  که آن مسـیحی معبد را  بنابراین، پیداسـت 
کـه منابـع دیگـر نـام او را بـه صورت هـای دیگـر هـم ضبـط  اسـت(. بـه عـاوه ایـن سوسـن نـاِم مسـیحی، 

کرده اند، زن نبوده است.

کر، اثر ابوجمیل  - ص 92، یادداشت 4: در ترجمه آمده است: »متأسفانه نگارنده به شرح حال ابن عسا
کنیه اش آورده است، دسترسی ندارد«، اّما متن اصلی می گوید )ص 72(: که او را ذیل 

Leider es mir Ibn ‘Asākir’s Biographie des Abū Ǧ� amī�l, den er unter seiner Kunya einordnet, 
nicht zugänglich.

یان بوده، ممکن نبوده شرح حال  که می گویند در قرن اول هجری از قَدر که این ابوجمیل نام،  پیداست 
یخ دمشـق( دسترسـی ندارد که  کر )البد تار کـه بـه کتاب ابن عسـا کر را بنویسـد. مؤلـف می گویـد  ابـن عسـا

شرح حال ابوجمیل را در آن جا ببیند.

- ص 620: مؤلـف، بعـد از آنکـه اشـتقاق زندیـق را از زنـد بیـان می کنـد و مقصـوِد اصلـی از آنـان را مانویان 
گـر بخواهیـم از  یافتـه اسـت. او می گویـد ا می شـمارد، می گویـد: »مسـعودی ایـن موضـوع را بـه روشـنی در
کنیم، باید به جای زنادقه یا زندقه از مانویه/ماَننیه یا مذهب )یا اصحاب( مانی  سوءفهم ها پیشگیری 
ی 

ّ
کل که به متن اضافه شده به  سخن بگوییم.« این جا به مترجم سهوی دست داده است. »او می گوید« 

زایـد اسـت. مسـعودی البتـه چنیـن سـخنی نگفتـه و مؤلـف نیـز چنیـن چیـزی بـه او نسـبت نـداده اسـت. 
یافتـه اسـت کـه معنای زندیـق اهل تأویل اسـت و ما   مؤلـف در واقـع می گویـد کـه مسـعودی بـه درسـتی در
گرفتار خلط و التباس یا سوء فهم نشویم، بهتر است به جای الفاظ زندقه و زنادقه، مانویه  گر بخواهیم   ا
و منانیـه را بـه کار ببریـم. بـه عبـارت دیگـر، بـه نظر فـان اس مقصود اصلی از زنادقـه مانویان اند و اینان را از 
کتاب دینی زردشـتیان فرامی نموده اند. عین عبارت او در  که خود را مفّسـر  آن جهت زندیق می گفته  اند 
کان من اورد فی شریعتهم شیئًا  کان الّزند بیانًا لتأویل المتقّدم الُمنَزل و  مروج  الذهب چنین است:11 »و 
ی هو الّزند قالوا هذا زندی اضافًة له الی التأویل 

ّ
یخالف الُمنَزل الذی هو الِبستاه و َعَدل الی التأویل الذ

... فلّما جاءت العرب أخذت هذا المعنی من الفرس فقالوا زندیق و أعربوه و الثنوّیة هم الّزنادقه و لحق 
بهؤالء سائر من اعتقد الِقدم و أبی حدوث العالم.« )مقصود از الثنوّیة در گفتۀ مسعودی مانویان است(. 

گفتۀ فان اس چنین است )ص 418(:

11. نقل از تقی زاده و افشـار شـیرازی، 130. این جا برای سـهولت کار به این منبع رجوع داده می شـود. مرحوم افشـار شـیرازی به خواسـت 
رده اسـت. هرچند  یت و زندقـه در ذیل دو خطابۀ مرحوم تقی زاده جمع آو مرحـوم تقـی زاده متـون عربـی و فارسـی بسـیاری را دربـارۀ مانو

کوشش مرحوم افشار ستودنی است. کار خرسند نبوده،  که ظاهرًا مرحوم تقی زاده از نتیجۀ 
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Masʿūdī� hat den Sachverhalt recht klar erkannt. Wenn man Mißverständnisse vermeiden 
wollte, sprach man statt von Zanādiqa bzw. Zandaqa von Mānawiya/Mānanīya12 oder 
maḍhab (bzw. aṣḥāb) Mānī�.

گفته است؛ می گوید از میان مورخان و ملل و نحل  که مسعودی چنین سخنی  در واقع مؤلف نمی گوید 
گر کسـی می خواسـته از اشـتباه و التباسـی پرهیز کند، به جای  نویسـان و صاحبان کتاب های مقاالت، ا

زنادقه یا زندقه، از الفاظ مانوّیة یا منانّیة یا مذهب مانی یا اصحاب مانی استفاده می کرده است.

یج عاقۀ علمی نسـبت به آنان جلب شـد.  کـه به تدر ص 626: در ترجمـه آمـده اسـت: »از همین جـا بـود 
کتاب شابرقان به تعبیر عربی اش از خود مانی نقل می شود.« این  نزد ابن ندیم و نیز یعقوبی، شواهدی از 
که مقصود »لفظ« شـاُبرقان اسـت  »به تعبیر عربی اش« وافی به مقصود نیسـت و ظاهرًا مترجم گمان برده 
که معّرب شـاپورگان اسـت و به همین سـبب شـابهرگان متن آلمانی را به شـابرقان تغییر داده اسـت. اّما 
که از  که ابن ندیم و یعقوبی منقوالتی از »ترجمه« یا »تحریِر« عربِی شـاپورگان را  در واقع مقصود آن اسـت 

کرده اند: آثار خوِد مانی است، نقل 

Das Šābuhragān, von Mani selber stammend, wird in seiner arabischen Version bei Ibn-Na-
dī�m ebensowie bei Yaʿqūbī� zitiert.

     در ادامـۀ همـان مطلـب کتـاب Pragmateià مانـی بـه رسـاله ترجمـه شـده اسـت. ایـن ترجمـه نادرسـت 
کـه از جملـه در الفهرسـت آمـده، در  کـه همـان فراقماطیـا،  نیسـت، ولـی دقیـق هـم نیسـت و بهتـر آن بـود 
بـاب  ارسـطو  از  بعـد  کـه  معنایـی  در  این جـا  در  را   Pragmateià مانـی  کـه  آن  توضیـح  می آمـد.  ترجمـه 
کار نبـرده اسـت و در همـان معنـای سـابق آن در عناویـن حماسـه های هومـری و نمایشـنامه ها  شـده بـه 
کار بـرده اسـت و مقصـود از آن افسـانه اسـت.13 در همـان جـا، ویراسـتار )بـه  و داسـتان های عاشـقانه بـه 
کـه در داخـل قـاب بـه متـن اضافـه شـده  کتـاب Praecepta از مانـی یادداشـتی دارد  نشـانۀ »و.«( در برابـر 
گوستین در یکی از نوشته های خود ذکر  که آ گنج زندگی – و.[«. ولی این نام  است: »دستورالعمل ها ]= 
کرده نام دیگِر »گنج زندگان« یا »کنز االحیاء« مانی نیسـت. آن را شـاید باید معادل یکی از مقاالت مانی 
کر  که اوتا کتاب اعترافات مانویان، آن طور  کرده یا خواستوانیفت،  یحان در آثار الباقیه ذکر  که ابور بدانیم 
کلیما در همان جا سنجیده است(. در سطر بعد، مؤلف از 77  گفته است )احتماالت دیگر را  کلیما14 
که  رسالۀ مانی و مانویان به نقل ابن ندیم یاد می کند. مقصود از رساله در این جا »نامه« است و معادلی 
مؤلف در برابر آن نهاده، یعنی Traktate، و به ترجمۀ فارسی نیز راه یافته معادل مناسبی نیست )معادل 

برد داشـته منانّیة اسـت.  کار برد نداشـته؛ آنچه  کار 12. در ضبط فان اس تشـدید y از هر دو کلمه سـاقط اسـت. به عالوه، ماننّیه ظاهرًا 
این منانّیة یک صورت نیمه عربی نیمه آرامی است. در زبان آرامی مصوت قبل از پسوند »انی« تخفیف پیدا می  کند. کلماتی مانند 
رد )رک.  عنانـی، منسـوب بـه شـهر عانـه، حرنانـی، منسـوب بـه حـّران، و بعضـی کلمـات دیگـر را در عربـی بایـد نیمه عربـی به شـمار آو

دشتی، »پسوند "انی" سامی در زبان فارسی«، و مراجع آن(.
. Tardieu, Le Manichéisme, 5513.  . در این باره، رک

14. . Klima, Manis Zeit und Leben,  418 – 419, 489 – 490.
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مناسب Epistula است(.

     ماننـد ایـن مطلـب در صفحـۀ 629 نیـز هسـت و آن ترجمـۀ کتـاب کفاالیاسـت بـه فصـول15. این جـا نیـز 
شاید همان کفاالیا مناسب تر می بود. فصول ترجمۀ نادرستی نیست، ولی اصول شاید بهتر باشد؛ کفاالیا 

که در التینی آن را Principia نامیده اند. به یک معنا اصول شریعت مانوی است و از همین جاست 

که نور و ظلمت هر یک جنسـی واحد دارند  - ص 637: در ترجمه آمده اسـت: »دیصانیه این سـخن را 
بـه منظـور تاییـد آراء خـود بیـان می کننـد.« عکـس ایـن مطلـب درسـت اسـت: »دیصانیـه ایـن سـخنان را 
]کـه چنـد سـطر قبـل آمـده و موضـوع آن تضـاد نـور و ظلمت و خصوصّیات آن دو اسـت[ تنها از آن جهت 

که می گوید نور و ظلمت هر یک جنسی واحد دارد«:  که تأییدی باشد بر آن عقیده شان  می گوید 

Das sagen sie nur zur Bestätigung ihrer Lehrer, daß jedes von ihnen beiden von einer einzi-
gen Art sei.

کـه نـام آنـان بـه صـورت مرقوسـیان در تفسـیر  - ص 639، یادداشـت 5: مؤلـف دربـارۀ مرقیونیـان می گویـد 
بصائـر یمینـی هـم آمـده اسـت و از ایـن نتیجـه می گیـرد که »چنین نیسـت که این فرقه برای نویسـندۀ این 
یخـی داشـته باشـد.« اّمـا مترجـم می گویـد: »از ایـن رو، چنین نیسـت که این فرقـه لزومًا  تفسـیر واقعّیـت تار
یخی داشته است و für ihn در ترجمه  که این فرقه واقعّیت تار یخی داشته باشد.« پیداست  واقعیتی تار

افتاده است:

Eine historisch Wirklichkeit müssen sie deswegen doch nicht für ihn gewesen sein.

کـه »مزدکیـان در دوران اسـامی صرفـًا بـر ایـران تاثیرگـذار بوده انـد.«  - ص 646: در ترجمـه آمـده اسـت 
که »در« بیاید. مقصود حوزۀ نفوذ جغرافیایی اینان است. به جای »بر« درست تر آن است 

کـه اینـان بـه نـدرت پـا را در مسـائل دینـی از حـدود مـدارا فراتـر  گفتـه اسـت  - ص 658: درمـورد دیوانیـان 
می گذاشتند. در ترجمه عکس آن آمده است: »از حدود مدارا پا فراتر نهاده می شد«:

Die Toleranzgrenze wurde kaum je überschritten.

ه( است که به مکافات 
ّ
- ص 675: بعد از آنکه می گوید »عبداهلل بن حرب قائل به وجود سایه هایی )اظل

گـره می زنـد که به واسـطۀ آن خوبـان و بدان به  عصیـان خـود از نـور تنـّزل یافته انـد و ایـن را بـا تصـّور تناسـخ 
کـه چگونـه ایـن آراء بـا جـرح و  کـه »هالـم نشـان داده اسـت  روشـنی از هـم سـوا می شـوند«، اضافـه می کنـد 
تعدیل هایـی در میـان غالیـان شـیعه تـا مدت ها همچنان پابرجا بودند؛ از جملـه در تصّور ام  الکتاب نزد 
کب« در برابر Syzygienlehre آمده  کب نزد شـلمغانی.« این »تقـارن کوا ُنصیریـان و نیـز در آمـوزۀ تقارن کوا
کـب«، الاقـّل به معنای ظاهـری، نه ارتباطی به عقاید اسـماعیلیه و ُنصیریه دارد نه  اسـت. اّمـا »تقـارن کوا

یـان را بـه آثـار خـود مانـی، از جملـه کفاالیا،  یشـه )یـا بـه قـول مترجـم »بنیـان«( بعضـی مفاهیـم جهان شـناختی مانو 15. مؤلـف در آن جـا ر
رسانده است. کفاالیا البته بنا بر ادعا اقوال مانی است، ولی از آثار اصلِی مانی نیست.
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بـه موضـوع بحـث. مقصـود از ایـن عقیـده در نـزد اسـماعیلیه عبـارت اسـت از اینکه هر پیامبـری قرینی یا 
کـه یکـی ناطـق اسـت و دیگـری صامـت و آنچـه را پیامبـر صامـت در سـّر می دانـد  جفتـی )syzygos( دارد 
کـه محّمـد )ص( در نـزد بعضـی اسـماعیلیه ناطـق علـِم علـی اسـت. بـه  ناطـق آشـکار می کنـد، ماننـد آن 
که در نزد نصیریه نیز هر امامی بابی دارد و با آن جفتی می سازد )سلمان باب علی  کرد  عاوه، توجه باید 
که باب امام عسکری )ع( است(.16 این عقیدۀ اخیر شبیه است به عقیده  )ع( است تا محّمد بن ُنصیر 
بـه جفت هـا یـا قرین هـا )syzygis/syzygoi( در بیـن والنتینوسـی ها، بزرگتریِن فرق گنوسـی، زیرا که همۀ 
گوهر روحانی اند )یک هشت گانه، یک ده گانه  که سی  کنان مرتبۀ اول مأل اعلی، پس از خدای برین،  سا

و یک دوازده گانه( جفت جفت تقسیم شده اند.17 

کـه  کـه از حواشـی نسـخۀ شـخصی نقـل شـد. ایـن انـدک البتـه پیداسـت       ایـن بخشـی از آن چیـزی بـود 
که در  کتاب نمی کاهد و نویسندۀ این سطور نیز امیدوار است  چیزی از ارج مترجمان و ویراستار فاضل 

گفت بر خطا نبوده باشد. آنچه در سطور قبل 
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