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کفاالیا. نسخف موزک بسلین، بسگسیان تطبیقت از یسراف آلادنت 

و انگلیسِت نسخف قبطت. مسرم قدنعت و رایه مشدرخ. تهسان: 

طهوجی، 1395.

کفّالیّا زاآثّقایّنویّنا یتاواگرچهادقارروناگذشتهاآناق ا

بعضسابهاخودایّنسانسبتاد دها نا،ادقو رعابعضسا»کلئّت«ا

یّنسا یتاکهاپیرو نشاجئعاآوقدها نااوا یروزاتحریراربطساآنا

براجّیت.اکفاالیا )Kephalaia(اعنو نایونّنساکتّبا یتاکها

ابهایعنّیا»یر ن«.ا
ً
خوداجئعاکفّالیونا)kephalaion(ا یت،الفظّ

دقاهئّناقوزگّق نانزدیکابهاقوزگّقایّنس،انّما یناکتّباق ابها

التیناCapitulaاوابهایریّنساRisheاگفتها نا،اهرادوابهایعنّیا

»یر ن«.ا یّاآنالفظایفردایونّنسادقا صطالحایعنّیا»بّب«اوا

»فصل«اوا»جّیعایطّلبا صلس«اوا» صل«اهحاد قداوابنّبر ینا

یساتو ناکفاالیااق ادقافّقیسابها»فصول«ایّا» صول«اندلاکردا

) ینکهادقابعضسانوشتهاهّیافّقیسایعنّیاآناق ا»قیّله«انوشتها ناا عتبّقیا

نا قد(.ا یناکتّباق ایساتو ناجّیعاعدّیاایّنساواتفسمراآق یا

 فسّنها یایّا یطوقها یا واشئرد،اواجّیاخوشحّلسا یتاکها

اخوبابهافّقیساترجئها
ً
ابهاشموها یانسبتّ

ً
یکاچنیناکتّبسا خیر 

وا فرهنگا قشتۀا دقساخو ناگّنا کها یترجئّن،ا  یت.ا شاها

بعضسا وا یتنا  صلا ترجئۀا جزا  یر ننا،ا بّیتّنسا زبّناهّیا

تعلیدِّتایترجئّناآلئّنساوا نگلمسساآن،ایدایها یاهحابراکتّبا

خودانوشتها نااکهاآغّزاآنابهاکّقانّآشنّیّنابّایّنساواعدّیاا واوا

پیرو نشایساآیا،اولساپّیّناآن،اکهادقبّقۀاکفاالیا یت،اگرچها لبتها

یفیاا یت،ایختصرا یتاوابهتر،ابلکهاالزم،ابوداکها زا ینا

 ریّد احادجضد قدئم مقدمت

د نشگّهاتهر ن
qaemmaqami@ut.ac.ir

یجلدجک یسراف ۀدجرت ۀردبرد
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 ختصّقابیروناآیااوادقانبوداتعلیدّتاکّفساراقیادقافهحاکتّبا

یادکّقاشود.اق هادیگرا ینابوداکهامّلاکهاتعلیدّتاکتّبا ناکا

اینحصرادقاترجئۀامو شسایوجزانسخۀاآلئّنساواتّا
ً
واتدریبّ

مایا نگلمسسا یتاوابخشا»یحتو یاکتّباکفّالیّ«ادقا

یدایهاهحایختصرا یت،ابهاشموۀایترجحاواشّقحا نگلمسسایتن،ا

 یِناگّقدنر1،ادقاآغّزاهرافصلا ناکسادقبّقۀایضئونا صلسا

 فتّدگسا وا  بهّما هئها  ینا بّا یتنسا وا یساشاا بحثا فصلا

متسا لئداوقا زا بهّمابیرونایساآیا.ابّا یناهئه،ابرایترجئّنا

فّقیسازیّدهاتکلیفانبّیااکرد؛اشّیاا یشّنایّادیگر نساجزا

 یشّنادقاورتسادیگرادقاتکئیلا یناکّقابکوشنا.ا کنونابّیاا زا

هئیناترجئه،اکهابّاصرفاورتابسمّقاوابساکحافروشسا نجّما

پذیرفته،ایپّیگز قابود.

بعاا زا ینایدایه،ابساآنکهاخو یتهابّشمحابرایترجئّناکتّبا

خردهابگیریح،ابعضسایطّلباجزمساواکلساق ادقا صالحاکّقا

 یشّنابها ختصّقاوانئونهاو قایساآوقیحاوا صالحادیگرایطّلبا

ق ابهایترجئّناواخو نناگّنادیگراو یساگذ قیح.

 ولینایطلبا ینا یتاکهایترجئّنادقا بطا عالمایّاترجئۀا

:
ً
نّماهّا)یّنناانّماکتّباهّ(ابّیااموصلۀابمشتریایساکردنا؛ایثال

ا ا بطانّدقیتالورتسا بهاجّیالُصسا یّالُصسی )صایّزده(؛ـ

ا ت،اـ
َ
شط

ُ
ت )=اق

َ
شط

ُ
ت یّاۀ

َ
شت

ُ
 بطانّدقیتاۀوشتدیابهاجّیاۀ

شطد بهایعنّیا»مدیدت«اوابر برابّا
ُ
شطد یّاق

ُ
صوقتاتحبمبسایّایصغراۀ

سطد دقاعربس؛اصابمستاویک(؛
ُ
ق

ا  بطاآرکت دقابر برارلادروس )هئّنایلئّن(اپّوقرس،اکهاـ

دقاو رعا شتبّهاگرفتناعنو ناافرد،ا»ز ها«ا)Asket(،ابّانّما و،ا

یلئّن،ایّابیّنانّینّیبایطلبا یتا)هئّنجّ(؛

ا ترجئۀااHistoire critique de Manicheisme بهاتاریخچۀ ـ
نقد مانویتا)صایّزده(،ابهاجّیاتاریخ انتقادی مانویت؛

ا گذ شتناوقایع نگاری بیرونیا)ص14(،ابهاجّیاآثارالباقیۀاـ

 بوقیحّنا)نّماکتّبا بوقیحّنابهاصوقتا ولابهازبّناهّیا قوپّیسا

ترجئهاشاهاوا زاهئّنجّابها یناترجئهاهحاق هایّفتها یت(.ا

 بطانّماهّ،اعلسا لخصوصا عالماجغر فیّیساوابّزیّناها زا

 ینا نویسناۀا بسمّقادشو قا یتاوا یّایرده،ا زبّناهّیاکهنا

یطوقاهحادقاترجئهاهّاوانوشتهاهّیاخودادقا یناو دیاکحا

نلغزیاها یت،اولساقوزیابّیاا صولسابر یا بطا ینانّماهّا

تاویناکرداوا زاتحدیقادقایتوناکهنابر یایّفتنا بطاهّیا

دقیتانیزابّزنّیستّدا)دقاجّیادیگرایعساکردها یحاق هاملا جئّلسا

یسألهاق انشّنادهیح(.

یطلبادومادقبّقۀایدایۀاکتّبا یت.ایدایها لبتهایدایۀا

نوشتهایساشااوا  نشّیاعلئساتریا بها بّیاا نمست،اولسا بایا

یترجئّنابّاموصلۀابمشتریابهاجئعاواتألیفایطّلباخودادیتا

یسازدنا.او رعاآنا یتاکهابخشاهّیسا زا ینایدایه،ابساآنکها

 زا  یتا  لتدّطسا وا ترجئها بّشنا،ا آنا ینکرا کتّبا صّمبّنا

نوشتهاهّیایحددّناغربساواهئیناراقیانظحاوایّزگّقیاییّنا

 جز یاآناق ابهاهحازدها یت.ابهاعالوه،ادقا یناترجئهاهّاگّها

یهوهّیساقخاد دهایّا یتنبّطاهّیانّدقیتساشاهاوا زاهئینجّا

بعضسا شتبّهّتابهایدایهاق هایّفتهاکهابهاچناایوقدا زاآنهّ،اکها

نیّزیناابحثاواتفصیلانمستنا،ا شّقها یایساکنیح:

ا دقاصفحۀادو زده،اخطاارطسنجدب یّارطسنجیلت ق ابهاخطاـ

»قیزی«ابرگرد ناها نااکهانّدقیتانمست،اولساگویّایعئولا

نمستا)بهایدّلۀا ولاالفهرست  بنانایحاقجوعاشود(.

ا دقابخشا»نّمایّنس«ایدایه،ادوایّایهاجّادقافهحایطّلباـ

د ناشّپیر 2،انویسناۀایدّلها یادقبّقۀانّمایّنس،ایهواکردها ناا

واهئیناعبّق تاق ایبهحایّاغلطا نا زاکردها یت.ایدّلۀا

شّپیر ،اتّاورتساکهاو قدایعدوالتانشاه،ایدّلۀاخوبسا یت،ا

ولسادقبّقۀا صلانّمایّنسانوشتهاهّیادیگریاهحاهستاکها

انوشتها یا زایوقگنا
ً
بّیاابهاآنهّانیزاقجوعایساشا،ایخصوصّ

توبّخاوایحسناذ کری3ااوایاخلایبسوطاوقنرازوناقیّن4اا

دقاد نشنّیۀ ایرانیکا.ادقیوقدانّمایّنساشّیااقأیاکسّنساکها

صوقتاMānēایّاMānay،ایعنساصوقتاتحبمبساmānāا

hayyāایّاmānā d-hayyē،اق اترجیحاد دها ناابهاصو با

نزدیکاترابّشا،ا یّا کنونانئساشودابهابحثاآناو قداشا.ا

ا دقاصفحۀاچهّقدهاآیاها یتاکهایّنسا»یّلاهّیایمراواـ

یلوکشاق ادقاجو قادیصّنیّناگذق نا«.ا یناگفتهایعلوما

نمستاچها نا زهادقیتا یتایّاتّاچها نا زهایساتو نابر یا

2. Dan SHAPIRA 
3. J. TUBACH and M. ZAKERI, “Mani’s Name”, in: Augustine and  

Manichaeism in the Latin West, ed. J. VAN OORT, O. WERMELINGER, 
and G. WURST, Leiden, 2001, pp. 272-86.

4. Werner SUNDERMANN. 1. Iain GARDNER.
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آناینااوامجتاآوقد.ادقاهئّناصفحه،او قداشانادقا

بحثانسبتاییّناعرفّناوا یطوقه،ابها یناطریقا شّقهاو ق،ا

ا روقتسانا شته،ا ئناآنکهادقاییّنابحثابهایکا
ً
ظّهر 

ترجئۀایکسرهانّدقیتا زاکتّباجریان های اصلی عرفان 

یهود،ا زایحدقایشهوقاروم،اگرشوماشولح1،ا یتنّداشاهاکها

هئیناصرفا یتنّدانوشتهاق اعیبنّکایساکنا.

ا دقاصفحّتابمستاوبمستاویک،ادقاذیلابخشا»شّگرد ناـ

یّنس«،انویسناگّن،ابّاآنکهابهایکایدّلۀابسمّقاخوبا زا

یوقگناتوبّخاقجوعاد شتها نا،امقایطلباق ا د انکردها نااوا

راقیاهحابهاهنگّماندلایطّلبا وایسّیحهاکردها نا.ا زا

را
ا
جئله،ابمشا زایکابّقانّماهّیاتحبمبسایّایحبابایّایصغ

)hypocoristic(اق ابها» یّیسا ختصّقی«ابرگرد ناها نا.ایهوا

دقا ینانکته،اکهایهحاترینایبحثایدّلۀاتوبّخا یت،اراقیا

بّعثا شتبّهادقافهحایطلبا وایساشود.

ا کفّالیّیاـ »دقبّقۀا ذیلا دقا بمستاوهشت،ا صفحۀا دقا

هست.ا ندصسا آیاه،ا خوبسا یطّلبا آنکها بّا  یر نس«،ا

وقنرا  زا دیگرا نوشتۀا یها بها کها بودها الزما نویسناگّنا

زوناقیّناهحاقجوعاکننااتّا طالعّتاآنابخشاکّیلاترایّا

 صالحاشود.2ا

ا وقوداـ »دقبّقۀا عنو نا 9،ا دقاصفحۀا  صلس.ا یتنا دقا  یّا

ظهوقا »دقبّقۀا یّا قیول«ا آیانا »دقبّقۀا بها بّیاا قیول«ا

قیول«ایّا»دقبّقۀابعثتاقیول«اتصحیحاشود.اAdventا

 صطالمسادینسا یتاکها»وقود«ایعّدلاآنانمست.

ا دقاهئّناصفحه،ادقایطرهّیا18اوا26،اکلئۀا»دین«ابهتراـ

 یتابها»یلت«ایّا» یت«اتغییراکنا.ایعّدلا ینالفظادقا

churchا  نگلمسسا ترجئۀا دقا وا Kircheا آلئّنسا ترجئۀا

نمست.ا آیّنا هئمشها لفظا دوا  ینا ترجئۀا  لبتها  یت.ا

پمشا دوا  ینا ترجئۀا دقا و ماا شموۀا یکا هحا یترجئّنا

نگرفتها نااواگّهسا ینادواق ابها» یت«اندلاکردها ناا)»یلت«ا

گویّاگّهساترجیحاد قدابرا» یت«(اواشّیاادقا ینانّیکایتسا

 شتبّهاهحانکردهابّشناا)یگراجّیساکهاآناق ابها»کلمسّ«اندلا

کردها نا(.ابّا ینامّل،ا» نتخّبا یت«ادقا ینایتنا صطالمسا

 یتابهایعنّیا»گرو نانادیگر نابهادیناخود«،ا»بهادیتا

آوقدناپیرو ن«اوابسمّقاپرکّقبردا یت.ابنّبر ین،ا» نتخّبا

دین«او فسابهایدصودانمست.

ا دقاصفحۀا12،ایطرا11،ایهویاکردها نااکهامّصلاخطّیاـ

چشحا یت،اولسانتّیجساد قد:ا»...ا زاشمث،ا]نخستین[ا

فرزنااذکوقاآدم،اتّاخنوخ،ا]...[ا زاخنوخاتّایّم،افرزناا

نوح«.ا»خنوخ«ا ولامّصلاخطّیاچشحا یتاوادقیتا

» نوش«ا یت.اکسّنساکهابّاعدیاۀایّنسادقبّقۀایلسلۀا

پیّیبر ناآشنّابّشنا،ایساد ننااکها وابعضساق ابهانبوتاربولا

د قد،اکهایردیتۀایکاگروها زا یشّن،ایّنناابعضسادیگرا

 زافرقاگنویس،اشمثا یت،اوادواتنادیگرا زا یشّنا

 نوشاوا خنوخ.

ا دقاهئّناصفحه،ایطرا15اوا16،ادقاذکراقیوالناشرق،اـ

یعنسابود اوازقدشت،اکلئۀا»بّختر«اق ابّیاابها»شرق«ا

تصحیحاکرد.ابّخترادقاررناهّاربلاگّهسابهایعنّیاشرقابها

کّقاقفته،اولسا کنوناینّیبا ینایعنّانمستاوابر یاکسسا

کهابهایتنا صلسادیترسانا قداگئر هاکنناها یت.

ا دقاصفحۀا13،ایطرا28،ا»یاللا نگیز«اق ابّیاابها»دشو ق«اـ

یّا»دشو قگذق«اتصحیحاکرد.ایساگویا:

 یشّناعا لتاق اپشتایرشّنانهّدنااوانیزاق هابّقیکایاللا نگیزا

ق اترجیحاد دنا...ا]به[اقفتنادقایسمریاگسترده.ا

ق هاق یتسا»یاللا نگیز«انمست؛اتنگاوادشو قگذقا یت،ا

بهاخالفاق هانّق یتساکهافر خا یت.ا زا لفّظساهحاکها

یترجئّناآلئّنساوا نگلمسسادقاترجئۀاخوداآوقدها نا،ا زا

هیچایکایعنّیایاللا نگیزابرنئساآیا.

ا دیگر،اـ یو  عا بعضسا وا 31،ا یطرا صفحه،ا هئّنا دقا

»پّدشّهس«ابهترا یتابها»یلکوت«اتغییراکنا.

ا دقاصفحۀا15،ایطرا8،اوادقاجّهّیادیگر،ا»یرکباهّ«اق اـ

بّیاابها»کشتساهّ«اتغییراد د.ا لبتهایساتو نافهئیااکهاچر ا

لفظا آنا بهاجّیا وا کردها ناا قهّا ق ا یتنا ا
ِ
یترجئّناصریح

»یرکب«اق ابرگزیاها نا؛انظرشّنابهافصلاهشتحاکتّبابودها

کهایو وعشا»چهّقدهایرکباعمسّیاقومّنس«ا یت.ابّا

 ینامّل،ا شتبّهاکردها نااوابّا یناترجئه،اکشتساوایعنّیا

قیزیاآناق ادقاصوقاخیّلااواقیوزایّنویانّدیاهاگرفتها نا.ا

1. Gershom SCHOLEM.
اقجوعاشودابه:اوقنرازوناقیّن،ا» دبیّتایّنویابهازبّنهّیا

ً
2.ادق ینابّقه،ا جئّال

 یر نس«،اترجئۀانرجسابّنواصبوقی،ادق:اادبیات ایران پیش از اسالم،ازیرانظرا
قونّلاا یریکاوایّقیّایّتسوخ،اترجئهازیرانظراژ لهاآیوزگّق،اتهر ن:ایخن،ا

1393،اص267-266.
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ایترجئّناگّهسابر یاپرهیزا زاتکر ق،الفظاو مااق ا
ً
 یّیّ

بهادوالفظایّابمشترابرگرد ناها نا.ا زا یناکّقادقاغّلبایو قدا

جزا بهّمامّصلانئساشود؛انهادقا ینایتن،ادقاهراترجئها ی.

ا دقاهئینافصلاهشتحا)واهحادقاجّهّیادیگر(،ایترجئّنادقاـ

گویّا »ینطده«ا بهایعنّیا zonesا یونّنسا لفظا ترجئۀا

دقیّناها نااواآناق ابهاهئّنا»زون«ابرگرد ناها نا.ا یناکلئها

بّیااآناق ابها  ینجّا دقا ینایتنایعنّیاو ماانا قد.ادقا

»یر تباعّلحاکبیر«اترجئهاکرد،ابهاشرمساکهایئکنا یتا

بهاتفصیلابگر یا.

ا یطلبادیگراآنا یتاکهایترجئّنادقا نتخّبایعّدلابر یاـ

ا صطالمّت،ابّیاادرتابمشتریا
ً
بعضساکلئّت،ایخصوصّ

اeikonایونّنساهحایعنّیا»تصویر«اد قد،اهحا
ً
یساکردنا.ایثال

ا»جسح«.ابنّبر ین،اورتساکهایّنسایساگویاا)ص14،ا
ً
یجّز 

ـایعنسامئلا س28(اکهاخا ونااتصویرایر ،اکهاآناق ایسابرما

یساکنحایّایساکشحاااـایصوَّقایّخت،ابهترا یتابهاجّیا

»تصویر«،ا»پیکر«اگفتهاشوداتّاهرادوایعنّاق ابریّنا.

بلکها ـ  یت،ا بهترا دوم(ا فصلا عنو نا دقا ا
ً
)یثال ق ا parabolēا

دقیتا یت،اکهابها»تئثیل«اندلاکنیح،انهابها»یدّیسه«اوا

نهابها»ریّس«.

nousایونّنساق االزمانمستا»نوس«ابنویسمح؛اررناهّاربلاآنا ـ

ق ابها»عدل«اندلاکردها نااوا شکّلساهحادقاآنانمست.ا

ادقاعنو نافصلایوم(ابّیاابهاشموۀا ـ
ً
eudaimoniaایونّنساق ا)یثال

یترجئّنارایحابها»یعّدت«اترجئهاکردانها»شّدکّیس«.ا

گّهسانیزا)یّننااصفحۀا33(ایعّدلاهّیایونّنساواغیریونّنسا

ابّاآنچهادقایتناهستایطّبدتانا قداوا
ً
پّوقرساهّا صال

دقو رعا شتبّهادقاچّپابّعثاشاهاکهاهئهاچیزابهاهحابریزدا

واهئۀایعّدلاهّا شتبّها زاکّقادقآیا.

ا ادقاـ
ً
وایطلباآخرایجّونایاکتّبا یتاکهایخصوصّ

کتّبساکهایجّونایادقیتا نمست.اولسا یدایهاخوبا

ادقا یر نانّدقا یتاوا یناراقیاعذقا
ً
د شتهابّشاا یّیّ

صّمبّناکتّباق ایساخو ها.

  

یّفتنایهواواخطّادقاکتّبساکهابمشا زا300اصفحۀاقملسا

د قدا لبتهادشو قانمست؛ا یّا» لسعیااینا نصفاینانفسه«،ا

اخوبساکها
ً
بّایعلویّتانسبتّ بّیاا نصّفاد داکهایترجئّن،ا

دقبّقۀایّنویتاد قنا،اکوشماها نااترجئها یاخوبابهادیتا

بودها نا.ا هحا یوفقا زیّدیا ماودا تّا وا دهناا فّقیسازبّنّنا

بهاعالوه،اکّقا یشّنافضیلتادیگریاهحاد قداواآنا ینکهایتنسا

 صلسا زایتونایّنویّناق اترجئهاکردها نا،انهاچیزیادقاشرحاآق ا

واعدّیاا یشّناق ،اکهابهاهرامّلاندلشابسمّقایّدهاترا یت،ا

یتونا  صلا بها باوناقجوعا کها یساد نناا یحددّنامدیدسا وا

هئمشهاتحدیدّتانّرصاوا بترا یتاوا یکّنا جتهّدانیزاکئترا

 یت.اپسا کنونابر یایحددّنا دیّنابسمّقایغتنحا یتاکها

یکسادیگرا زایتونایّنویّنابهافّقیسادقآیاها یت،اوا گرادقا

 یر ناکسسانمستاکهاآناق ا زا صلاربطسابهافّقیسادقآوقد،ا

بّقیاچیزیانزدیکابهاآنا کنونادقادیترسا یت.

اااااا

اااااا


