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دین پژوهی ایرانی و مشکل معادل گزینی :پیشنهاد معادل هایی پارسی برای
چند اصطالح کلیدی
محمدعلی طباطبایی
چکیــده :هــر علمــی مجموعــه اصطالحــات تخصصــی دارد کــه کاربــرد درســت آنهــا موجــب
انتقــال آســان تــر و ســریع تــر مفاهیــم پیچیــده مــی شــود .در حــوزه دیــن پژوهــی بــه نظــر مــی رســد
تا کنــون تــاش قابــل توجهــی بــرای گزینــش معــادل هــای دقیــق و مبتنــی بــر اصــول علمــی در
برابــر اصطالحــات تخصصــی رایــج در متــون غربــی انجــام نشــده اســت .نویســنده در نوشــتار
حاضــر مــی کوشــد معــادل هــای پارســی جدیــدی بــرای شــش اصطــاح پرکاربــرد انگلیســی
در متــون تخصصــی مربــوط بــه دیــن پژوهــی پیشــنهاد کنــد .وی در راســتای ایــن هــدف،
ابتــدا توضیحاتــی دربــاره تعریــف و کاربردهــای هــر اصطــاح در زبــان انگلیســی و معــادل
هایــی کــه پیــش از ایــن بــرای آنهــا بــه کار رفتــه ،بیــان میکنــد .ســپس ،معــادل پیشــنهادی
خــود را بــا ذکــر ادلــه و شــواهد ارائــه مــی نمایــد .نویســنده در نوشــتار پیــش رو ،معــادل هــای
«کراســه»« ،بایبــل»« ،ربنــی»« ،راســت پندارانــه»« ،دگراندیشــانه» ،و «مســیهودی» را بــه ترتیــب
بـ�رای اصطالحـ�ا ت �Scripture, Bible, Rabbinic, Orthodox, Heterodox, Jew
 ish-Christianityپیشــنهاد داده اســت.
کلیــدواژه هــا :دیــن پژوهــی ،معــادل گزینــی ،معــادل هــای پارســی ،معــادل یابــی ،مطالعــات
ادیــان ،اصطالحــات غربــی ،دیــن شناســی ،اصطالحــات تخصصــی ،معــادل ســازی.

ّ
الدينية يف إيران ومشكلة اختيار املرادفات
الدراسات
ّ
ّ
األساسية
فارسية لبعض املصطلحات
اقتراح مرادفات
ّ
حممد عيل الطباطبايئ

ّ
اخلالصــة :ال خيلــو ّ
اخلاصة به ،وهي
علم من جمموعة من املصطلحــات
أي ٍ
املصطلحــات الــي يــؤدي االســتخدام الصحيــح واملناســب هلا إىل ســهولة
ّ
املعقدة إىل ّ
املتلق.
وسرعة إيصال املفاهمي
ّ
ّ ّ
اجلهود يف
والذي يعتقده كاتب املقال أ نه مل يمت حت اآلن بذل ما جيب من ُ
ّ
الدينية الختيار املرادفات الدقيقة واملســتندة إىل األصول
حقل الدراســات
ّ
ّ
ّ
ّ
العلمية يف مقابل املصطلحات التخصصية الشائعة يف النصوص الغربية.
فارســية جديدة ّ
ويف املقال احلايل يقترح الكاتب ّ
ّ
لســتة من
ســتة مرادفات
ّ
املصطلحات اإلجنليز ّية كثيرة االستعمال يف النصوص املتخصصة بالبحوث
ّ
الدينية.
والدراسات
ّ
واحــد من هذه
ويف ســياق هدفــه هــذا يبــدأ بتوضيح معىن واســتخدام كل
ٍ
املصطلحــات يف اللغــة اإلجنليز ّية وما كان ّ
الكتاب يســتخدمونه كمرادفات
ّ
ّ
فارســية هلــاّ .مث ينتقــل لتقــدمي مــا يقترحــه مــن مرادفــات مشــفوعة باألدلة
واألمثلة العديدة.

ّأمــا االصطالحــات الــي يقترحها فهي (كراســه)( ،بايبل)( ،ربين)( ،راســت
ً
پندارانه)( ،دگر انديشانه) و (مسهيودي) قائال ّإنا ترادف بالترتيب:
Scripture, Bible, Rabbinic, Orthodox, Heterodox, Jewish-Chrstianity.

ّ
ّ
ّ
الفارسية،
الدينية ،اختيار املرادف ،املرادفات
األساسية :الدراسات
املفردات
ّ
ّ
الدينية،
الغربية ،العلوم
اكتشــاف املرادف ،دراسات األديان ،املصطلحات
ّ
التخص ّ
صية ،صياغة املرادف.
املصطلحات

Iranian Religious Studies and Equivalence Problems: Proposing Some Persian Equivalents for
Multiple Key Terms
By: Muhammad Ali Tabātabāie
Abstract: Each science has a set of specialized
terminology whose proper use makes it easier and
faster to convey the complicated concepts. In the
field of Religious Studies, it seems that no significant effort has yet been made to select accurate
and scientific-based equivalents for the common
terminology in Western texts. In the present paper,
the author is going to propose new Persian equivalents for six English terms widely used in Religious
Studies texts. Regarding this goal, he, first of all,
explains about the definition and usage of each
term in English, and mentions their previously used
equivalents. Then, he presents his proposed equivalents along with some reasons and evidences.
Key words: Religious Studies, selecting equivalent,
Persian equivalents, western terms, terminology.
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محمدعلی طباطبایی(مهر داد)

مقدمه
هــر علمــی مجموعــه اصطالحات تخصصــیای دارد که کاربرد درســت آنها موجب انتقال آســانتر و ســریعتر
مفاهیم پیچیده میشود .هر چند در بسیاری از موارد این اصطالحات برگرفته از زبان روزمرهاند ،گاهی الزامات
و مالحظات علمی ،اهالی یک دانش را وادار میکنند از زبان روزمره فاصله بگیرند و اصطالحاتی جدید وضع
کننــد یــا از زبانهــای دیگر امانت بگیرند .گاهی هم میتوان از گنجینۀ واژگان فراموششــدۀ زبان بهره گرفت.
انتخاب هیچ یک از این راهها دلبخواهی نیست ،بلکه مجموعهای از شرایط و ضوابط پذیرفتهشده در میان
اهالی فرهنگ و ادب است که مشخص میکند در چه مواردی از کدام روش باید بهره برد.
اگر بخواهیم به طور خاص دربارۀ دانش دینپژوهی سخن بگوییم به نظر میرسد تا کنون تالش قابلتوجهی
بــرای گزینــش معادلهای دقیق و مبتنی بــر اصول علمی در برابر اصطالحات تخصصی رایج در متون غربی
انجــام نشــده اســت .در واقــع اصطالحات مهم یا به صــورت تحتاللفظی یا بر اســاس فهم عرفی به فارســی
برگردانده شدهاند و این امر تا کنون به دلیل کمبود منابع تخصصی چندان مشکلزا به نظر نرسیده است ،اما
حال که دیگر این رشــته در کشــورمان در حال ســامانیافتن است ،بهتر است از هماکنون در اندیشۀ گزینش
معادلهایی دقیق و مناسب برای اصطالحات تخصصی این رشته باشیم.
ایــن مقاله تالشــی شــاید بلندپروازانه برای معادلگزینی چند اصطالح پرکاربــرد در متون تخصصی مربوط به
دینپژوهی اســت که صاحب این قلم خود با مشــکالت ناشی از نبود معادلهایی دقیق برای آنها در ترجمه
از نزدیک دستوپنجه نرم کرده است .شش اصطالحی که در اینجا میکوشم معادلهایی جدید برای آنها
پیش بنهم ،همگی از قبل دارای معادلهایی در متون ترجمهشــده هســتند که از نگاه من آن معادلها دیگر
ظرفیــت اســتفاده در متــون تخصصــی را ندارنــد و حداکثر میتــوان آنها را بــرای کاربرد در متــون عمومی نگاه
داشت ،اما در متون تخصصی که با روشها و رویکردهای خاص علمی نوشته میشوند ،ظرایفی وجود دارد
که به ما اجازه نمیدهد هر اصطالحی را با معادلی دمدستی در زبان روزمره جایگزین کنیم.
در ایــن مقالــه بــرای هر اصطالح ابتــدا توضیحاتی دربارۀ تعریف و کاربردهای آن اصطالح در زبان انگلیســی
و معادلهایــی کــه پیش از این برای آنها به کار رفته میآورم و ســپس معادل پیشــنهادی خــود را با ذکر ادله و
شــواهد بیان میکنم .هر چند در هر مورد حداکثر تالش خود را به کار گرفتهام که بر اســاس اصول اســتاندارد
واژهگزینــی بهتریــن معــادل را بیابم ،مدعی آن نیســتم کــه معادلهایی بهتر از اینها وجود نــدارد و در واقع این
مقالــه را بــرای فتح باب گفتوگوهــای علمی دربارۀ معادلســازی اصطالحات دینپژوهانــه تقدیم میکنم.
 .1الزم میدانــم از دو اســتاد ارجمنــد ،مصطفــی ملکیــان و آذرتاش آذرنوش که هر دو از ســر لطف پیشنویس این مقاله را بــا کمال دقت مطالعه کردند و
نکات بســیار ســودمندی در بهبود آن یادآور شــدند بهگرمی تشکر کنم .همچنین از سروران عزیزم مرتضی کریمینیا ،سیدعلی آقایی ،محمد مرادی
و حیدر عیوضی نیز سپاسگزاری میکنم که دعوت مرا برای مطالعۀ پیشنویس مقاله پذیرفتند و مرا از راهنماییهای ارزشمندشان بهرهمند کردند.
بااینحال روشن است که مسئولیت اشتباهات و کاستیهای بازمانده در متن مقاله تنها بر عهدۀ نویسنده است.
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امیدوارم با ورود اساتید و صاحبنظران به این بحث بهزودی شاهد شکلگیری مجموعهای از اصطالحات
دقیق و چکشخوردۀ فارسی در برابر اصطالحات غربی این حوزه باشیم.

ُ
 .1کراسه برای Scripture
یکی از اصطالحات پرکاربرد در متون تخصصی دینشناسی به زبان انگلیسی  scriptureاست .اگر بخواهیم
با اندکی مسامحه و با صرفنظر از اشکاالت ریزبینانۀ محققان 2تعریفی ساده از آن به دست بدهیم ،میتوان
ً
گفــت در زبان انگلیســی برای اشــاره به مهمترین متــن مرجع یک دین (که معموال بــرای اهالی آن دین دارای
یشــود .این اصطالح انگلیســی و
نوعــی تقــدس هم هســت) از اصطالح اســکریپچر ( )scriptureاســتفاده م 
معادلهایش در دیگر زبانهای اروپایی (آلمانیSchrift :؛ ایتالیاییscrittura :؛ فرانسوی )écriture :برگرفته
از واژۀ التین  scripturaهســتند که در اصل به معنای «نوشــته ،مکتوب» اســت .معادل این ریشــۀ التین در
زبان یونانی  graphēو در عبری کالســیک و پســاتبعیدی  ketavاســت 3.در قرآن اصطالح کلیدی «الکتاب»
و در عربی پساقرآنی «المصحف» را میتوان معادل این مفهوم غربی دانست.

4

اصطالح التین  scripturaو معادلهایش در دیگر زبانهای غربی تا زمان ظهور مســیحیت برای اشــاره به هر
نوع نوشــتهای اســتفاده میشــدند .از قرن دوم میالدی به این سو که یادکرد از متون مقدس یهودی و مسیحی
بــا عبــارت «نوشــتههای مقــدس» رواج یافــت ،بهتدریج ایــن کلمه تبدیل بــه اصطالحی برای اشــاره به متون
نهــا ادامه پیــدا کــرد و کمکم بدانجا رســید کــه در اروپای
مقــدس شــد .ایــن تخصیــص معنایــی در طی قر 
َ
یکــرد .از قرن
قــرون وســطا ایــن کلمه تبدیل به اســم َعلمی شــد که تنها بر کتب مقدس مســیحیان داللت م 
هجدهم که اروپاییان بر اثر گســترش مستعمراتشــان با ســرزمینهای جدید و ادیان دیگر آشــنا شــدند که هر
یک از آن ادیان هم مثل مسیحیت دارای کتابهایی مقدس بودند ،ناگزیر هنگام صحبت از متون مقدس
آن ادیان از همین اصطالح اســکریپچر اســتفاده میکردند .به این ترتیب معنای این واژه دوباره توســعه پیدا
ً
کرد و مخصوصا از قرن بیســتم به این ســو در زبان انگلیســی آن معنای تخصیصیافتۀ خود را از دســت داد.
بنابراین میتوان سیری چهارمرحلهای برای این واژه در نظر گرفت :در اصل به معنای نوشته ،سپس با کمی
تخصیص به معنای متون مقدس ،ســپس تخصیص بیشــتر برای اشــاره به متون مقدس مســیحی و ســپس
تعمیم دوباره به هر متن مقدسی.

5

امــروز ایــن کلمــه در زبان انگلیســی (و معادلهایــش در دیگــر زبانهای اروپایی) برای اشــاره بــه مفهوم کلی
«متــن مقــدس»« ،کتــاب مقدس نزد پیروان یک دین» یا «کتاب آســمانی» به کار میرود .روشــن اســت که در
بافتهای تخصصی که تنها ســخن از یک متن مقدس خاص ،مثل قرآن اســت ،اروپاییان همین اصطالح
را بــرای اشــاره بــه آن کتــاب خــاص هم بــه کار میبرنــد .بنابراین با توجــه به بافــت جمله این کلمــه در متون
تخصصــی مربــوط بــه مطالعات ادیانی میتواند به معنای «متن مقــدس» بهطورکلی یا یک مصداق آن مانند
قرآن باشد.
ً
این کلمه طبیعتا با قبول پسوندهای متناسب ،شکلهای جدیدی هم پیدا میکند که باعث میشود بتواند
در بافتهــای مختلــف نقشهــا و معانی دیگری را هم قبــول کند .برای مثال  scripturalصفتی اســت که با
افزودن پسوند  -alبه این اسم ساخته شده و به معنای «مربوط به اسکریپچر» است .با افزودن پسوند  -ityبه
 .2برای نمونه ن.ک:
William Graham, “Scripture”, 2005, vol. 12, pp. 8194-5.
3. Ibid, p. 8196.
4. William Graham, “Scripture”, 2004, vol. 4, p. 559.
5. William Graham, “Scripture”, 2005, vol. 12, pp. 8196-7.
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این صفت ،اســم جدیدی ســاخته میشود که اسم مصدر برای اسکریپچر است« :حالت اسکریپچربودن»،
«وضعیــت اســکریپچربودن یــک متــن» 6.بــرای مثــال وقتی کــه میخواهنــد از وضعیت خاص یــک متن که
باعث مقدسشــدن آن نزد پیروان یک دین شــده اســت ســخن بگویند از این اصطالح اخیر ()scripturality
استفاده میکنند.
با این مالحظات اکنون باید دید مترجمان ما تا کنون چه معادلهایی برای این اصطالح پرکاربرد برگزیدهاند
ً
و ایــن معادلهــا چــه مزایــا و معایبــی دارنــد .معادلهایی که معمــوال مترجمــان در برابر این اصطــاح به کار
بردهاند عبارتند از« :متن مقدس»« ،کتاب مقدس»« ،مصحف»« ،صحیفه».
دو معــادل نخســت با آنکــه پرکاربردترین معادلها هســتند ،از نظر صاحب این قلــم مرجوحترین گزینهها به
شمار میروند؛ چراکه شرایط و مزایایی مانند «کوتاهی»« ،سادگی»« ،گردشپذیری»« ،سابقه» و «همآوایی» را
ندارند .شــاید تنها حســن آنها «شــفافیت» آنها باشد 7،اما باید توجه داشت که این شفافیت به بهای ترکیبی
ً
به دست آمده که اتفاقا در مواردی خود موجب «ابهام» میشود .از آنرو که در ترجمۀ یک متن انگلیسی اگر
ً
 scriptureبــه «متــن مقــدس» برگردانده شــود ،مترجم در برخورد بــا ترکیب ( the sacred textکــه اتفاقا این هم
در متون تخصصی پربســامد اســت) باید چه کند؟ برگردان دو اصطالح و ترکیب مختلف انگلیســی به یک
معــادل فارســی ،یعنی «متن مقدس» ناگزیر در انتقال درســت پیام نویســنده خدشــه وارد میکنــد؛ بهویژه در
جایی که این دو عبارت پشــت ســر هم بیایند .همین مشــکل دربارۀ «کتاب مقدس» هم وجود دارد .افزون بر
آن اینکه عبارت «کتاب مقدس» در فارســی بهغلط به معادل رایج برای اصطالح  Bibleتبدیل شــده اســت
(ن.ک :ادامــۀ مقالــه) و ترجمــۀ  scriptureبــه «کتاب مقدس» اغلب موجب میشــود خواننــده گمان کند که
نویسنده در حال سخن گفتن از بایبل است.
ً
با این اوصاف معادلهای سادهای چون «مصحف» و «صحیفه» بر گزینههای باال ترجیح دارند .مخصوصا
اینکــه در عربــی پســاقرآنی این کلمات کاربردی بســیار شــبیه بــه همین کاربــرد موردنظــر  scriptureدارند (در
خود قرآن کلمهای که دارای چنین معنا و کاربردی اســت« ،الکتاب» و گاهی ُ
«ص ُحف» اســت) .بااینحال
ِاشــکالی کــه کاربــرد «مصحف» یا «صحیفه» دارد این اســت که در متون تخصصــی قرآنی اغلب خود کلمۀ
«مصحــف» دارای شــخصیت و معنایــی خاص خود اســت و به گونــهای متمایــز از  scriptureبه کار میرود.
نویورت با عنوان «دو چهــره از قرآن :قرآن و مصحف» 8به این
مــن نخســتینبار در ترجمــۀ مقالهای از آنگلیکا ِ
مشــکل برخــوردم .نویــورت در این مقاله پیدرپــی از کلمات  scriptureو  Muṣḥafبرای رســاندن منظور خود

اســتفاده میکنــد .معادلگــذاری  scriptureبا «مصحف» در چنین متونی انتقال منظور نویســنده را ناممکن
میکند؛ بهخصوص وقتی این دو کلمه در کنار هم یا در برابر هم به کار میروند .مشکل مشابهی در استفاده
از کلمۀ «صحیفه» نیز وجود دارد.
با توجه به مالحظات باال نگارنده به اندیشۀ انتخاب معادلی برای این اصطالح حساس افتاد که جامع مزایا
و فاقد معایب معادلهای دیگر باشد .برای حل این مشکل ،اصطالحی کمکاربرد ،اما کهن در متون فارسی
6. William Whitney, Century Dictionary, vol. 7, p. 5425; Meriam-Webster Dictionary Online.

 .7در بــارۀ اصــول معادلگزینــی ن.ک :کافــی ،علی« ،مبانی علمی واژهســازی و واژهگزینی»؛ نعمتزاده ،شــهین« ،اســتدال ل در واژهگزینــی»؛ نیز ن.ک:
فرهنگستان« ،اصول و ضوابط واژهگزینی».
 .8مشخصات مقالۀ انگلیسی چنین است:
Angelika Neuwirth, “Two Faces of the Qur’an: Qur’an and Mushaf,” Oral Tradition 25.1 (2010).

ترجمهای از آن به فارســی با این مشــخصات منتشــر شــده اســت :نویورت ،آنجلیکا« ،دو چهره از قرآن :قرآن و مصحف» ،ترجمۀ مهدی عزتی آراســته،
تفسیر اهلبیت(ع) ،ش  ،3بهار و تابستان  ،1393ص  .112-83من نیز نسخهای تصحیحشده از آن ترجمه را در صفحۀ شخصی خود در آ کادمیا
منتشر کردهام.
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ُ
توجه نگارنده را به خود جلب کرد« :کراسه».

«این عـ ـ ـ ـ ــن فالن قال چنـ ـ ـ ـ ــان دان که پیش من
ُ
آرایـ ـ ـ ـ ــش کراسـ ـ ـ ـ ــه و تمثـ ـ ـ ـ ــال دفتر اسـ ـ ـ ـ ــت».

ُ
دهخدا «کراسه» را چنین تعریف کرده است:
مصحــف و کالم خــدا را گوینــد( .برهــان) (آننــدراج) .قــرآن مجید.

امــا بــه گواهــی بیت دیگــری از همیــن شــاعر در آن زمان همیــن واژه

(ناظم االطباء) .صاحب فرهنگ انجمن آرای ناصری گوید :کراسه
ً
ً
کتاب را گویند عموما و قرآن مجید را خصوصا.

معنای «متن مقدس» یا به طور اخص «قرآن» را هم داشته است:

در پاورقــی نیــز بــه نقــل از حاشــیۀ معیــن بــر برهــان آمــده اســت کــه
کاربــرد این کلمه برای قرآن از روی مجاز اســت .همین معرفی کوتاه

چنیــن کار بــردی را در متــن تار یــخ بخارا (نیمۀ نخســت قــرن چهارم
هجری) هم شاهد هستیم:

نشــان میدهد ایــن واژه چه نزدیکی مطلوبی با  scriptureانگلیســی
ً
ً
دارد .گویــی کراســه عموما بــه معنای «کتاب» ،خصوصــا به معنای

«هــم در كوشــک خــود ،در ماه رمضان كراس ـهاى بر كنار نهــاده بود و

«مصحــف و کالم خــدا» و بــه طــور اخــص ناظــر بــه «قــرآن» اســت.

قرآن مىخواند ،در آن حال او را بكشتند».

گذشــته از ایــن شــباهت معنایــی ،بررســی ریشهشــناختی ایــن واژه
روشــن میکنــد که ایــن دو اصطــاح غربی و شــرقی حتــی در تاریخ
تحوالت معنایی نیز سرگذشت مشابهی دارند.

ܽ ܳ
(ܒܘܪ ܳܣــܐ) و بــه
ایــن کلمــۀ باســتانی در اصــل ســریانی «کوراســا»
معنای «بستۀ کاغذ ،کتاب ،جزوه ،نوشته» است 9و از آنجا با حفظ

14

جالــب اســت کــه بدانیــم حتــی در وقفنامههای نســخههای خطی
قــرآن آن زمــان از همیــن کلمــه بــرای توصیــف ایــن کتاب اســتفاده
میشده است .برای مثال« :بر قرآنی که در سال  421بر آستان قدس
(مشــهد رضوی) وقف شــده یک بیت شــعر کتابت شــده اســت که
مضمــون آن در شــرایط مر بــوط بــه وفقنام ههــای [کذا] دیگــر نیز دیده

12

میشــود و آن از نــوع نفر یــن برای کســی اســت که کتابهــای وقفی

و از جملــه پهلوی 13راه پیدا کرده اســت .این کلمه شــکل و معنای

را بدزدد .آن شــعر این اســت :ای هر که بدزدد این کراســه  /ایزدش

باســتانی خــود را در بیشــتر ایــن زبانها کمابیش حفظ کرده اســت،

بدهد مرگ به تاسه».

همیــن معنا بــه زبانهای دیگر همچون آرامــی 10،عربی 11،مندایی،

امــا آنچه در اینجا محل توجه ماســت ،سرگذشــت ایــن واژه در زبان
فارسی است.

15

یتــوان نتیجه گرفت که شــاید در روزگار کهن «کراســه» به
از اینجــا م 
طور عام به معنای کتاب و به طور خاص به معنای «کتاب دینی» یا

چنانکه گفته شــد «کوراســا»ی ســریانی در دوران باســتان به شــکل
ً
ُ
«کراسک» به زبان پهلوی راه پیدا کرد .این کلمه در آن زمان معموال

«کتــاب مقدس» و به طور اخص به معنای «کتاب مقدس مربوط به
ً
دین رایج» (مثال قرآن در دورۀ اســامی) بوده اســت و چهبسا پیش از

بــه معنــای «کتــاب»« ،کتابچــه»« ،جــزوه»« ،دفتــر» یا «نوشــته» به کار

شــیوع اســام در ایران این کلمه برای اشاره به متون مقدس زرتشتی

میرفــت .از ســیر تحــول معنایــی ایــن واژه در دورههــای بعــد اطالع

کاربرد داشته است.

دقیقی در دســت نیســت ،اما برخی کاربردهای آن در متون فارســی
دوران اســامی حکایــت از آن دارد که تا قــرن چهارم هجری این واژه
ً
همچنــان به معنای «کتاب» (اما احتمــاال کتابهای دینی) به کار
ً
میرفتــه اســت؛ مثــا در بیت زیــر که دهخــدا از طیــان ژاژخای نقل
میکند:
9. S. J. Brun, Dictionarium Syriaco-Latinum, p. 258; Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary, p. 211
10. S. Fraenkel, Die Aramäischen Fremdwörter im Arabischen, p. 251.

 .11مشــکور ،محمدجــواد ،فرهنــگ تطبیقــی عربی بــا زبانهای ســامی و ایرانــی ،ص -755
ُ
 .756گفتنــی اســت ایــن کلمــه در عربــی بــا تشــدید «راء» تلفــظ میشــود( :الک ّر َاســة) ،امــا
کاربردهــای مکــرر این کلمه در اشــعار فارســی (از دیربــاز تا عصر حاضــر؛ ن.ک :ادامه) جای
ُ
شــکی باقــی نمیگــذارد که این کلمه در فارســی همواره بدون تشــدید (مانند گــدازه و ُبراده)
تلفظ میشده است.
12. Drower & Macuch, Mandaidc Dictionary.

 .13دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،مدخل کراسه.
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زمخشــری (د538 .ق) در مقدمــة االدب ،یکــی از کهنتریــن
واژهنامههــای عر بــی بــه فارســی ،در مقابل کلمۀ عر بــی «مصحف»،
معــادل فارســی «کراســه» را پیشــنهاد میکنــد 16و عبــارت «نقــط
 .14نرشخی ،ابوبکر محمد بن جعفر ،تاريخ بخارا ،ص .11
 .15افشــار ،ایــرج« ،نســخ خطی اســامی و ســابقۀ تاریخــی آنها» ،ص  .11دوســت دانشــمندم
مرتضــی کریمینیــا بــه من یادآور شــد کــه عالوه بر نســخۀ قرآنی یادشــده (كه به شــمارۀ 1501
در موزۀ آســتان قدس نگهداری میشــود و کاتب و واقف آن ابوالبرکات علی بن الحســینی
الحســینی اســت) ،در وقفنامۀ چندین قرآن خطی دیگر نیز کاربرد «کراســه» را برای اشــاره به
مصحــف قرآنــی دیده اســت؛ از جمله در انتهای جــزوۀ قرآنی ش ( 3329کــه بخش دیگری
از همــان قــرآن ابوالبــرکات اســت و باز همان شــعر نوشــته شــده) ،در جزوۀ قرآنــی  3233که
در ســال  425قمری وقف آســتان قدس شــده؛ همچنین در پایان جزوههای قرآنی  4477و
 .3156این نســخهها همگی مربوط به قرون اولیه (حداکثر تا قرن ششــم هجری) هســتند و
در کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری میشوند.
 .16زمخشری ،مقدمة االدب ،ص .49
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نــــــــــون

المصحــف» را چنیــن ترجمــه میکنــد« :نقطــه زد کراســه را».

17

مشــخص اســت که روشــنترین مصداق «مصحف» در زبان عربی
قرآن است ،اما همچنان میتوان آن را به معنای کلی «متن مقدس»
و حتی معنای کلیتر هر نوع کتاب یا نوشته گرفت.
امــا با غلبــۀ «قرآن» به عنوان تنها متن مقــدس رایج در فرهنگ ایران
زمیــن ،کمکــم «کراســه» تبدیــل بــه اســمی خاص بــرای «قرآن» شــد؛
بهگونــهای کــه کاربــرد آن میتوانســت تنهــا ایــن مصــداق از «متــن
مقدس» را به ذهن مخاطب بیاورد .چنانکه در قرن ششم دستکم
ً
در شــرق ایــران چنیــن رواج یافتــه بــود؛ مثــا در بیــت زیــر از ســوزنی
سمرقندی:
ُ
«بر نــــــــــام مــــــــــن ار فال گشــــــــــایی ز کراســــــــــه
ُّ
َ
18
بینی به خط اول قد َم َّسـ ـ ـ ـ ـ ِـن َی الضر» (سوزنی)

کاربــرد ایــن واژه به همین معنا دســتکم در ســهجا از تذکــرة االولیاء
عطار نیشابوری نیز دیده میشود:

والقلمـ ـ ـ ـ ــی

ورای

یاسـ ـ ـ ـ ــین؟»

20

این نشــانهای از شــباهت و تأثیر و تأثر فارسی ّارانی (که خاقانی بدان
سخن میگفته) با فارسی خراسانی است.
گذشــته از ایــن شــواهد کهــن ،بررســی منابع ادبــی در یکی دو ســدۀ
گذشــته نشــان میدهــد کار بــرد ایــن کلمــه در نواحــی مرکــزی ایــران
ً
(مشــخصا شــیراز ،اصفهان و تهران) هم رواج یافته اســت .چنانکه
قاآنی شیرازی (1270ق) سروده است:
«بــــــــــه چنگ اندر فلسـ ـ ـ ـ ــی نـ ـ ـ ـ ــه وز خیال مهی
همی کراسـ ـ ـ ـ ــه بفرسـ ـ ـ ـ ــودی از گشـ ـ ـ ـ ــودن فال»


(دیوان قاآنی ،قصیده در مدح امیرالمؤمنین)

برداشــت اینکــه کراســه در بیــت بــاال تنهــا بــه معنــای «قرآن» باشــد
ِ
عجیــب نیســت ،امــا شــواهد گو یــای آنانــد کــه در زمــان و مکانــی
کــه قاآنــی میزیســته کراســه معنایــی عا متــر داشــته ،چنانکــه برای
تخصیص معنای آن نیاز به قیدهایی مثل «تازی» یا «پارســی» بوده

پیری کراسهای در دست گفت :من سخن از اینجا گویم ،تو از کجا

اســت .بــرای مثال وصــال شــیرازی (د1262 .ق) در توصیف شــغل

گویــی؟ گفت :وقت من وقتی اســت که در ســخن نگنجــد( .تذکرة

خود که کتابت قرآن بوده میگوید:

االولیاء ،در احوال شیخ ابوالحسن خرقانی)

«مهیــــــــــن کراسـ ـ ـ ـ ــۀ تـ ـ ـ ـ ــازی به خط شـ ـ ـ ـ ــیرازی

نقــل اســت کــه وقتــی ابراهیم در کشــتیی نشســته بــود بــادی عظیم

همینوشـ ـ ـ ـ ــتم و آمیختـ ـ ـ ـ ــم گالب بـ ـ ـ ـ ــه قند»

21

برخاســت .کشــتی غــرق خواســت شــدن .پــس ابراهیــم نــگاه کرد.

کاربــرد صفــت «تــازی» بــرای کراســه در بیت بــاال اهمیت بســیاری

کراســهیی دیــد آویختــه و گفــت« :الهــی ما را غرقــه کنــی و کتاب تو

برای کشــف گســترۀ معنایی این واژه دارد .گویی «کراسه» بهتنهایی
ً
بــه معنــای «متن دینی مقدس» اســت که مثال اگر بــا وصف «تازی»
همــراه شــود ،بر قــرآن ّ
تعیــن مییابد .بنابرایــن میتوان فــرض کرد که
ً
«کراســۀ پهلوی» مســامحتا به معنای «اوســتا» یا دیگــر متون مقدس

در میــان مــا؟» در ســاعت بــاد بیارامید .آواز آمد کــه ال افعل( .تذکرة
االولیاء ،در احوال ابراهیم ادهم)
 ...چنــان اتفــاق افتــاد کــه بیوضــو کراســهیی برگرفتــه آمــد  ...و آن
مصحــف اســت بی وضو برداشــته شــد( .تذکــرة االولیــاء ،در احوال
ابوالخیر اقطع)

19

ایران باســتان باشــد .چنین کاربردی حتی در دوران معاصر شــاهد
دارد؛ چنانکــه در شــعر ز یــر کار بــرد ایــن کلمــه بــرای اشــاره بــه متــن
مقدسی غیر از قرآن روشن است:

ق از اهالی یا ســا کنان خراســان بزرگ
همۀ نویســندگان و شــاعران فو 

«خوش عصـ ـ ـ ـ ــر پهلوانـ ـ ـ ـ ــی و گفتـ ـ ـ ـ ــار پهلوی

هســتند .بنابرایــن شــاید بــه نظر برســد کاربــرد این کلمــه بدین معنا

خــــــــــوش دور کوهسـ ـ ـ ـ ــار و سـ ـ ـ ـ ــخنرانی دری

تنها در آن منطقه رواج داشــته اســت ،اما جالب است که در همین
روزگار خاقانــی هــم در شــمال غربــی ایــران چنیــن کاربــردی را به ما
نشان میدهد:
«در هیــــــــــچ کراســــــــــه دیدهانــــــــــد ایــــــــــن
 .17همان ،ص  130و .215
 .18دهخدا ،علیاکبر ،همان.
 .19بــا توجــه بــه شــواهد باال بعید نیســت که ســنایی (معاصر ســوزنی و عطار) هــم در بیت زیر
کراســه را بــه همیــن معنا به کار برده باشــد« :نزد ایشــان کراســه با کاسه/هســت یکســان چو
تاس با تاسه».

یــــــــــاد آنزمـ ـ ـ ـ ــان که داشـ ـ ـ ـ ــت بگیتی ز بـ ـ ـ ـ ــان ما
شمشـــــــ ــیر خسـ ـ ـ ـ ــروی و کراسـ ـ ـ ـ ــۀ پیمبری»

22

بر اســاس این شــواهد به نظر میرســد کلمۀ کراســه در فارسی همان
سرگذشــت چهارمرحلهای اســکریپچر در زبانهای غربی را داشــته
 .20طباطبایی ،سیدمهدی« ،نقد و بررسی کتاب ختم الغرایب خاقانی» ،ص .64
 .21نوابی ،ماهیار« ،خاندان وصال» ،ص .207
 .22دستگردی ،وحید ،ارمغان ،صص  3و .169
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اســت :در اصــل بــه معنای نوشــته ،ســپس به معنای متــون مقدس بهطورکلی ،ســپس اطــاق آن بر یک متن
مقدس خاص و سپس تعمیم دوبارۀ آن به هر متن مقدسی .این نشانهای از نوعی شباهت در ساختار فکری
دو فرهنگ غربی و شرقی است که بهطورخاص در دانش معناشناسی با عنوان «گونهشناسی» موردتوجه قرار
میگیرد.

23

ً
بنابراین کامال موجه اســت که بر اســاس کاربردهایی که این کلمه از روزگار باســتان تا کنون در زبان فارســی
داشــته اســت ،آن را بهترین نامزد در برابر اصطالح انگلیســی  scriptureو اصطالح عربی «مصحف» بدانیم.
این معادل جامع این مزایاست:
ـ سابقه :با توجه به پیشینۀ این کلمه در متون فارسی در اینجا تنها «احیای» آن پیشنهاد میشود ،نه «ابداع»
کلمه یا ترکیبی جدید.
ـ ســادگی« :کراســه» یک کلمۀ ســاده اســت و با این وضعیت از عبارات مرکب مانند «متن مقدس» و «کتاب
ً
مقــدس» بهتــر میتوانــد در ســاختارهای پیچیده ایفای نقش کنــد؛ مخصوصا در مواجهه با مشــکالتی چون
تتابع اضافات.
ـ کوتاهی« :کراسه» از کلمۀ اصلی انگلیسی کوتاهتر است و این یکی از مرجحات در معادلگزینی است.
ـ همآوایی :کراســه از لحاظ لفظی هم به کلمۀ  scriptureشــباهت دارد؛ چراکه ســه همخوان اصلی «ک»« ،ر»
و «س» در هر دو کلمه مشترک است.
ـ گردشپذیــری :کراســه ماننــد  scriptureاســم اســت .بنابراین بهآســانی میتوان بــا افزودن وندهای مناســب
ُ
بــه آن بــه حــاالت وصفــی و اســمی دیگری از آن رســید .پس در مقابــل  scripturalمعــادل «کراســی» و در برابر
ُ
یشــوند که با وجود آنکه در نگاه نخســت
راســگی» (مانند گرســنه و گرســنگی) پیشــنهاد م 
« scripturalityک ِ
غریــب به نظر میرســند ،در مقایســه بــا معادلهایی چون «متن مقدســی/متن مقدسبــودن» یا «مصحفی/
مصحفیت» چندان هم بد نیستند .از نظر نباید دور داشت که خود کلمۀ  scripturalityهم در زبان انگلیسی
به همین اندازه بدیع و غریب است 24.به این ترتیب بنا بر اصل «تأثیر یکسان» هم این معادل موجه است.

 .2بایبل برای Bible
ترجمۀ  Bibleبه «کتاب مقدس» در زبان فارسی و «الکتاب المقدس» در زبان عربی چنان رایج و شایع شده
که تردیدکردن در درســتی این ترجمه ممکن اســت عملی تهورآمیز شــمرده شــود .بااینحال بنا بر مالحظاتی
فنــی و علمــی ،ایــن معــادل در متون تخصصــی نپذیرفتنی اســت ،هر چند میتــوان به دلیــل جاافتادگی آن
همچنان در متون غیرتخصصی از همان معادل مرجوح استفاده کرد .در اینجا بهاختصار مالحظات وارد بر
ترجمۀ  Bibleبه «کتاب مقدس» را بیان میکنم و میکوشم با مروری بر معادلهای کاربردی دیگر ،وجه برتری
«بایبل» را بر این معادلها روشن کنم.
َ
ُ
کلمۀ  Bibleنام خاص یا به عبارتی اسم َعلم برای کراسۀ مسیحیان است که طبق عقیدۀ خود آنها متشکل
از عهــد قدیــم [=تورات ،کتب تاریخی ،کتب حکمت و کتب انبیــا] و عهد جدید [=انجیلهای چهارگانه،
 .23پاکتچی« ،الزامات زبانشناختی مطالعات میانرشتهای» ،ص .129-127
 .24در اواخــر قــرن نوزدهم نویســندگان دیکشــنری قــرن ( )Whitney, vol. 7, p. 5425از آوســتین فلپس ( )1890-1820نقل کردهاند که «نویســندگان
تــراز اول از ایــن کلمــه اســتفاده نمیکننــد» )Austin Phelps, English Style in Public Discourse, p. 381( .در قرن حاضــر هم این کلمه هنوز تنها
در دیکشنریهای بسیار بزرگ ذکر میشود ،اما قرائن نشان میدهد امروز کاربرد این کلمه در متون تخصصی تبدیل به امری رایج شده است .مقالۀ
فوق آنگلیکا نویورت نمونهای از آن است.

40
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اعمــال رســوالن ،رســائل و مکاشــفات] اســت .ایــن کلمــه در اصل یونانــی و به معنــای «کتابها» اســت .از
ُ
راسگی دست یافتند ،نامیدن آنها با عنوان «کتابهای
زمانی که مجموعه متون مقدس مسیحی به نوعی ک ِ
ً
مقدس» (مثال  )the Holy Bibleدر میان خود مســیحیان رایج شــد .مســیحیانی که به زبانهای دیگر ســخن
میگفتنــد نیــز با عباراتی متناســب در زبان خودشــان این کتابهــا را چنین نامگذاری کردنــد 25،بنابراین در
عربی و فارسی هم عناوین «الکتاب المقدس» و «کتاب مقدس» پدیدار شدند (چنانکه یهودیان نیز کراسۀ
ُ
«کتاب مقــدس» وصف میکردنــد) .تا اینجــا ســخن از معادلگزینیهای
«س ِــفر َهـق ِــدش» بــه معنــای
خــود را ِ
ِ
ً
اهالی یک دین برای کتابشــان اســت که کامال طبیعی اســت به زبان خودشــان آن کتاب را «کتاب مقدس»
ً
بنامنــد ،امــا وقتی از نگاهی برو ندینی به قضیه بنگریم (که معموال در متون علمی چنین اســت) این کتاب
تنها  the Bibleو نه  the Holy Bibleنامیده میشــود .این به دلیل تفاوت نگاه درو ندینی و برو ندینی به این
ُ
گی یک متن تنها ناشی از تقدسی
پدیده اســت .چنانکه ویلیام گراهام بهدرســتی توضیح داده است ،ک ِ
راس ِ
ً
اســت که اهالی یک دین بدان متن میدهند ،وگرنه آن متن برای دیگران صرفا یک «متن» ســاده مانند دیگر
متنهاســت ،نه یک «کراســه» .اکنون با این مالحظه آیا باید  the Bibleرا «کتاب» ترجمه کرد؟! روشــن اســت
کــه چنیــن ترجمهای در متون تخصصی بســیار مشکلســاز خواهد بود ،اما «کتاب مقــدس» هم به این دلیل
کــه حــاوی ارزشداوری دربــارۀ یک متن خاص اســت ،شایســتۀ کاربــرد در یک متن تخصصی نیســت؛ زیرا
از نگاه درو ندینی هر کراســهای برای پیروانش کتاب مقدس اســت و از نظرگاه برو ندینی هم همۀ کراس ـهها
ً
صرفا متونی تاریخیاند که میتوان آنها را بهمثابه پدیدههایی تاریخی و زمینی بررســی کرد .بنابراین «کتاب
فراوان ادیان مختلف نوعی تبعیض بالدلیل است
نامیدن تنها یک کراسۀ دینی از میان کراسههای
مقدس»
ِ
ِ
کــه دســتکم در متــون علمی و تخصصی روا نیســت .عــاوه بر این مالحظــۀ علمی ،چنــد مالحظۀ فنی هم
دربارۀ این اصطالح وجود دارد:
َ
َ
 .1ترجمۀ اســم علم :با توجه به اینکه  the Bibleاســم علم برای یک کتاب مشــخص است که امروز در سراسر
جهان و همۀ محافل دانشــگاهی (جدا از محافل دیگر) با همین نام شــناخته میشــود ،پرسش این است که
ً
اصال چرا باید این کلمه را ترجمه کرد؟ مگر نام دیگر کراســههای جهان بر اســاس معنای تحتاللفظیشــان
ترجمه میشــوند؟ آیا کســی «قرآن» را «خواندنی» یا «تورات» را «آموزه» ترجمه میکند؟! به لحاظ فنی ترجمۀ
َ
اســم علــم از اســاس باطــل اســت و به نظر میرســد این از قضایــای مورد اجمــاع در ترجمه اســت .بااینحال
چرا برای اشــاره به کتاب مقدس مســیحیان به جای اســتفاده از اصطالح جاافتادۀ «بایبل» از عبارت مرکب
«کتاب مقدس» استفاده میکنیم؟
َ
 .2ترجمۀ اصطالحات جاافتاده :حتی اگر «بایبل» اســم علم هم نبود ،باز هم شــکی نبود که این اصطالح در
متــون تخصصــی اصطالحــی خاص اســت که در سراســر جهان با همین نام شــناخته میشــود .طبق اصول
واژهگزینی در برخورد با چنین اصطالحاتی به ترجمه و گزینش معادل فارسی نیازی نیست.
یکــه «بایبل»
 .3مشــکالت صــوری« :کتــاب مقدس» عبارتــی مرکب ،طوالنــی و گردشناپذیر اســت ،درحال 
کوتــاه ،ســاده و گردشپذیــر اســت .به طور خاص دربــارۀ گردشپذیری این توضیح نیاز اســت کــه با برگردان
 Bibleبه «بایبل» میتوان کلماتی چون  biblicalو  biblicismرا هم به جای معادلهای طوالنی و رهزنی چون
«مربوط به کتاب مقدس» و «نصگرایی/ترک تأویل» به معادلهای سادهای چون «بایبلی» و «بایبلگرایی»
برگرداند.
 .4اشــتراک لفظــی :چنانکــه ذیل «کراســه» گذشــت ،ترجمۀ  the Bibleبــه «کتاب مقدس» با این مشــکل هم
25. William Graham, “Scripture”, 2005, vol. 12, pp. 8196-7.
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مواجــه اســت که در مــواردی باعــث گمراهشــدن خواننده میشــود؛

ً
و پســوند  icاســت .طبیعتــا سرراس ـتترین ترجمــۀ ایــن اصطالح به

یعنــی جاهایــی که نویســنده عباراتــی چــون  the sacred bookیا the
ً
 holy bookرا بــه منظــور خاصی به کار برده باشــد که طبیعتا مترجم

فارسی «ربانی» (=ربان+یاء نسبت) است که اکنون برخی مترجمان
به کار میبرند ،اما اشــتراک لفظی این کلمه با ّ
«ربانی» (منســوب به

باید آنها را «کتاب مقدس» ترجمه کند ،درحالیکه منظورش کتاب

رب [=پــروردگار]) بــه معنای «الهی» (برای مثــال چنانکه در ترکیب

مقدس مســیحیان ،یعنی بایبل نیســت ،ولی چــون ترجمۀ بایبل به

«عالــم ربانی» دیده میشــود) بســیار رهزن اســت و ذهــن خواننده را

«کتاب مقدس» رایج شده ،خواننده به چنین اشتباهی میافتد.

تهــای ســادۀ زمینــی (به یک فرقــۀ یهودی یــا دوران خاصی
از دالل 

بــا توجــه به مجمــوع مالحظات باال پیشــنهاد میشــود دســتکم در
ً
متون تخصصی (و ترجیحا در همۀ متون) کلمۀ  the Bibleبه شکل
«بایبل» ترجمه و استفاده شود.

ترکیــب ( rabbinic sagesحکیمان/عالمــان ربانــی) هیــچ قصــدی
بــرای الهــی یا عرفانــی جلوهدادن عالمــان وجود نــدارد ،بلکه مدلول
این عبارت اشــاره به دســتهای از حکیمان یا عالمان یهودی اســت

نکتــۀ پایانــی اینکــه چــون بایبل مشــتمل بــر بخشهــا و کتابهای

کــه در دورۀ خاصــی (دوران تدو یــن میشــنا و تلمود) میزیســتهاند و

مختلفــی اســت ،بســیار پیــش میآیــد که بــا کاربــرد آن جزئــی از آن

متعلــق به فرقۀ ربانیم (ربانیها [=پیــروان ربانها]) ،در مقابل قرائیم

را اراده میکننــد .بــرای مثــال کاربــرد بایبل برای اشــاره بــه «تورات»،
ً
«تنــخ»« ،انجیل»« ،نامهها» یا کل اینهــا در ادبیات غربی کامال رایج

(قاریــان) و دیگــر فرقههــای بیاعتقاد بــه تورات شــفاهی بودهاند .به
ً
عبارت دیگر استفاده از معادل ّ
«ربانی» معموال منجر به تغییر سیاق

است .این مسئله باعث شده برخی مترجمان که در یک جا بایبل
ً
را مثال به معنای «انجیل» دیدهاند ،گمان کنند همه جا میتوانند آن
ً
را همینگونه ترجمه کنند و از اینرو معموال در ترجمههای ناشــیانه

یشــود و به همین میزان
جملــه از «تاریخــی» به «الهیاتی/عرفانی» م 

بــا خطاهــای فاحشــی از قبیــل «اوصاف کشــتی نــوح در انجیــل» یا
«ســخنان مرقس در تورات» مواجه میشــویم .جایگذاری the Bible
بــا «بایبــل» در همــۀ این مــوارد از ســویی باعــث جلوگیــری از چنین
اشــتباهاتی میشود و از ســوی دیگر بهتدریج خوانندۀ فارسیزبان را
بــا کاربردهــای خاص این کلمــه در ادبیات جهانــی مأنوس میکند
و بــه ایــن ترتیــب یاد میگیــرد که این کلمــه در بافتهــای مختلف
میتواند ناظر به بخشهای خاصی از بایبل یا کل آن باشد.

َ
َ .3ر ّبنی برای Rabbinic
کلمــۀ  Rabbinicمشــتق از کلمــۀ  Rabbinاســت کــه خــود حاصــل
(רּבָ ן) پذیرفته تا به rabbinus
تطوراتی اســت که کلمۀ آرامی َ«ر بان» ַ
ً
در التیــن میانــه و  rabbinدر فرانســوی و نهایتــا انگلیســی رســیده
اســت«َ 26.ر بان» به معنای «ســرور ما» عنوان احترامآمیزی اســت که
یهودیــان به عالمــان و روحانیان خود میدادهانــد و درجهای باالتر از
ً
َ«ر ّبی» (ســرور من) بوده اســت 27.این کلمه (احتماال به واسطۀ زبان

سریانی) به عربی هم راه یافته و کلمۀ َ«ر ّبانی» در قرآن حاصل همین
تطور است.

28

خواننده را به برداشتهای اشتباه میکشاند.
برای پرهیز از این مشکل پیشنهاد این است که هستۀ اصلی َ(ر بان)
تســاز مناســب غیــر از «ی» که در فارســی کهن
بــا یــک پســوند صف 
ساز
ِ
پســوند اسمســاز اســت ،همراه شــود .اســتفاده از پســوند صفت ِ
«ـــیک» که ریشــه در فارســی کهن دارد و از قضا شــبیه همان پســوند
استفاد هشــده در معــادل انگلیســی اســت ،در اینجــا مناس ـبترین
گزینــه بــه نظــر میرســد (بــه ســیاق «تــار»  « +ــیک» = «تار یــک»).
بنابراین در مقابل اصطالح انگلیسی  rabbinicمن به معادل فارسی
َ«ر بانیک» (بدون تشدید ب) 29رسیده بودم.
اما ســپس به معادل دیگری برخوردم که پیروز ســیار در دیباچهاش
ً
بر ترجمۀ عهد عتیق (مثال ص  ،28سطر یکی مانده به آخر) آن را به
َ
کار برده و به نظر میرســد گزینۀ بهتری است«َ .ر ّبنی» معادلی است
که پیروز سیار و شاید مترجمان دیگر در مقابل اصطالح مورد بحث
گذاشــته اســت .در اینجــا تنها بــا یک تغییــر کوچک ،یعنــی تبدیل
«الف» به فتحه ،هم مشکل ایهام موجود در ّ
«ربانی» حل شده و هم
به معادلی کمحرفتر رسیدهایم که موجب میشود در ساختهای
َّ
«ربنیهــا».
زبانــی دیگــر اســتفاده از آن آســانتر باشــد .بــرای مثــال:
بنابرایــن هــر چنــد «ربانیــک» از لحــاظ ریشهشناســی و همچنیــن

بــا توجــه به توضیحات بــاال  rabbinicحاصل ترکیب هســتۀ rabbin

الگوهــای زبانــی درس ـتتر بــه نظــر میرســد ،انصــاف آن اســت کــه

26. "rabbinic". Online Etymology Dictionary. Douglas Harper, Historian. 14 Jul.

 .29با توجه به نقش داگش (تشدید) در کلمۀ عبری/آرامی َ«ر بان» که موجب تبدیل همخوان
یتــوان آن را
«و» بــه «ب» شــده اســت ،در فارســی نیازی بــه تکرار همخوان «ب» نیســت و م 
مخفــف تلفــظ کرد که هم با روحیۀ سبکپســند زبان فارســی ســازگارتر اســت و هم موجب
تمایز صوتی بیشتر ّ
«ربانی» عربی از َ«ر بانیک» فارسی میشود.

2016. <Dictionary.com http://www.dictionary.com/browse/rabbinic>.

 .27جفری ،واژههای دخیل در قرآن مجید ،ص .213
 .28همان.
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َّ
«ربنی» به لحاظ ذوقی و کاربردی پذیرفتنیتر جلوه میکند.

4و  .5راستپندار(انه) برای  ،orthodoxدگراندیش(ـانه) برای
heterodox
اصطــاح بســیار پرکاربــرد  orthodoxدر متــون انگلیســی را بــه
ِ
صورتهــای مختلفــی بــه فارســی برگرداندهانــد .شــایعترین ایــن
معادلهــا عبارتنــد از :درســتآیین ،راســتباور ،درســتاندیش،

کژآییــن» یــا «راس ـتباور/بددین» یــا حتــی «رســمی/بدعتگذار»
ً
میشــود کــه اتفاقــا کهنتریــن کاربردهــای ایــن اصطالحــات غربی
در فضــای الهیاتی/جدلــی قــرون وســطا ،رســاندن همیــن معانــی و
مفاهیم ارزشداورانه بوده است .بنابراین در ترجمۀ متنی کالسیک
یــا مطلبــی الهیاتی/جدلی میتوان به تناســب بافت مناس ـبترین
معادل را از میان گزینههای باال انتخاب کرد.

درســتپندار ،درســتکیش ،رسمی/ســنتی 30.در کنــار اینهــا

امــا در متــون علمــی و آ کادمیــک چطــور؟ طبیعــی اســت از نظــرگاه

معادلهــای دیگری هم به کار رفته کــه چندان مقبولیت نیافتهاند،

درو ندینی ،هر کس «خود» را ارتدوکس و بنابراین راستکیش بداند

ماننــد :ارتادخش/ارتادخشــانه ،ســختکیش ،اســتوارباور،

و «دیگران» را بددین ،کژآیین و به تعبیری بدعتگذار تعریف کند،
ً
امــا معمــوال وقتی صفات ارتدوکس و هترودوکس در متون علمی که

این کلمه را به همین صورت وارد متن فارسی کنند :ارتدوکس.

در آنهــا رویکــرد جدلــی یــا مدافعهگرایانه وجــود ندارد و همــۀ ادیان و

راستپندار/عرفپرســت ،حنیف 31.بســیاری هــم ترجیح دادهاند

بــه همیــن ترتیب در مقابــل اصطــاح  heterodoxمعادلهایی چون
کژآیین ،بدعتگذار ،بددین و دگراندیش پیشنهاد شده است.

32

یشــوند به کار میرود ،غرض نویســنده
فرقههــا در عرض هم دیده م 
ش داوری دربارۀ راستی یا ناراستی یک باور یا درستی یا نادرستی
ارز 
یــک رفتار دینی نیســت .کاربرد این صفــات در چنین متونی تنها با

شــاید کاربــرد هــر یــک از معادلهای بــاال در متون مختلــف با توجه

تکیــه بــر نــوع نگاه غالب بــه یک فرقــه از بیرون اســت .در میان همۀ
ً
ادیــان معموال چنین اســت که یــک فرقه نوعی اکثریت ،رســمیت و

کمــک کنــد ،امــا محل بحث مــن در اینجــا متون علمــی آ کادمیک
با رویکرد آبجکتیو و بیطرفانه اســت که در آنها دســتکم در ظاهر،

ـتر پیــروان آن دین
غلبــه بــر دیگر فرق ههــا مییابد و به این ترتیب بیشـ ِ

خودشان را راستکیش میپندارند .در مقابل اینها دیگران قرار دارند

گرایشهــای الهیاتــی بــه یــک دیــن یــا مذهــب خــاص وجــود نــدارد

که به نحو متفاوتی میاندیشند .از اینروست که دائرةالمعارف دین

و علیالقاعــده بایــد همــۀ آنهــا بــه دیــدهای خالــی از ارزشداوری

 normرا مــا ک تمایــز میان ایــن دو نگاه قرار داده اســت 34.بنابراین

ل برای
نگریسته شوند .در چنین متونی به نظر میرسد بهترین معاد 

معادلهایــی چــون راس ـتکیش/بدکیش یــا راس ـتآیین/کژآیین و

« ،orthodoxراســتپندار» و بــرای « heterdoxدگراندیــش» اســت.

درســتباور/بدعتگذار بــه ایــن دلیــل که حا کــی از نوعی قضاوت

استدال لهای من برای این انتخاب چنین است:

و ارزشگذار یانــد ،در تناقــض بــا رویکرد آبجکتیو هســتند .پس اگر
ً
مثال در متنی آ کادمیک ،اهل سنت فرقۀ ارتدوکس معرفی میشوند
ً
و شــیعیان فرقــۀ هترودوکــس ،غــرض نویســنده لزوما این نیســت که

به ســیاق متن بتواند درســت باشــد یا دســتکم به انتقال بهتر معنا

از لحاظ ریشهشناسی این کلمات چنین وضعیتی دارند:
ُ
ارتدوکــس در اصــل کلمــهای یونانــی متشــکل از دو بخــش ارثــو (بــه

اندیشــۀ اهل ســنت «راس ـتتر» از شــیعیان اســت .به همین ترتیب

معنای راست ،درست) و دوکسا (به معنای نظر) است .هترودوکس

وقتی شــیعیان امامــی در مقابل شــیعیان ز یــدی «ارتدوکس» معرفی

در بخــش اخیــر بــا ارتدوکس مشــترک اســت .بخــش اول آن هترو به

میشــوند ،باز هــم غرض داوری دربارۀ اعتبار بیشــتر امامیه نســبت

معنــای «دیگــر» اســت 33.تــا اینجا معنــای تحتاللفظــی ارتدوکس

به زیدیه نیســت ،بلکه تنها چون اهل سنت مذهب غالب در میان

«درســتنگر» و معنــای تحتاللفظــی هتردوکــس «دگرنگر» اســت.

مســلمانان و امامیــه فرقۀ غالب در میان شــیعیان به نظر میرســند،

روشــن اســت کــه جایگزینــی ســادۀ اجــزای کلمــات بــا معادلهای
ً
فارسی لزوما به معادلهای دقیق یا مطلوب نمیانجامد.

این عناوین برای «توصیف» وضعیت آنها به کار میرود.

تغییــری جزئــی در ایــن کلمــات بــرای هماهنگکــردن آنها بــا بافت
متــون دینــی منتهــی به ســاخت معادلهایــی چون «راســتکیش/
 .30ن.ک :بریجانیان ،ماری ،فرهنگ اصطالحات فلسفه و علوم اجتماعی ،ص .718
 .31همان.
 .32همان.433-432 ،
33. Online Etymology Dictionary.

بنابرایــن پیشــنهاد میشــود در ترجمــۀ متــون علمــی و آ کادمیک در

مقابــل ارتدوکــس «راس ـتپندار» ،یعنــی فرق ـهای کــه بر اســاس پندار
ً
غالــب ،امــا نــه لزوما صحیح ،بر دیگــر فرقهها برتــری دارد و در مقابل
هترودوکــس «دگراندیش» ،یعنــی فرقهای که طرز تفکرش با طرز تفکر
ً
غالب متفاوت ،اما نه لزوما غلط اســت گذاشته شود .البته با توجه
34. Samuel Heilman, “Orthodoxy and Heterdoxy”, vol. 10, p. 6909.
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ً
به توصیفیبودن کلمۀ «رســمی» میتوان از این معادل هم به جای «راس ـتپندار» اســتفاده کرد .ضمنا توجه
داریــم کــه همۀ ایــن مباحث تنها مربــوط به مواقعی اســت که این اصطالحــات به عنوان «صفت» اســتفاده
ً
میشــوند ،نــه بــه عنــوان نامی که یــک فرقۀ خاص (مثال فرقۀ مســیحی ارتدوکس) بدان شــهرت یافته اســت.
َ
ً
طبیعتــا در چنیــن مــواردی بــا این اصطالحات به مثابه اســم َعلم برخــورد میکنیم و از ترجمۀ آنها به فارســی
میپرهیزیم.
تذکــر ایــن نکتــه ضــروری مینمایــد کــه ناهماهنگی مشــهود در ترجمــۀ  doxیک بــار به «پنــدار» و یــک بار به
ـدن یک مذهب یا
«اندیــش» در پیشــنهادهای بــاال تعمــدی و برای القای این نکته اســت کــه ارتدوکسخوانـ ِ
فرقه تنها بر اســاس پندار یا ظن غالب دربارۀ آن گروه دینی اســت ،اما هترودکسخواندن یک مذهب یا فرقه
ناظــر بــه متفاوتاندیشــیدن مؤسســان آن مذهب یا فرقه اســت .اکنون میتوان بر اســاس توضیحــات باال در
برابــر اصطــاح  orthopraxyنیــز معــادل «درســترفتار» را پیشــنهاد کرد .در همــۀ این پیشــنهادها تمایز میان
کاربردهــای واژگان «راســت» و «درســت» به ترتیب برای توصیف «اندیشــه» و «رفتار» مبنــای عمل قرار گرفته
است.

 .6مسیهودی برای Jewish-Christian
عــدهای از نخســتین پیروان عیســی که همچنان خــود را عضوی از جامعۀ یهودی میدانســتند و بحثهای
علمــی دربــارۀ سرنوشــت آنهــا بــه عنوان یــک فرقــۀ دینی همچنــان داغ اســت ،در متــون انگلیســی Jewish-
یشــود« :مســیحیان یهودی»
 Christianیا  Judeo-Christianخوانده میشــوند که ترجمۀ تحتاللفظی آن م 
یا «مسیحی-یهودیان».
ســاختن کلمــات مرکــب بــا اســتفاده از خط پیونــد در زبان انگلیســی امــری رایج اســت ،اما به نظر میرســد
ً
الگوبرداری از آن برای ساخت معادلهای فارسی موافق ذائقۀ فارسیزبانان نیست؛ چنانکه مثال در برگردان
اصطالحاتی چون  ،Meta-ethicsمترجمان «فرا اخالق» را به «فرا ـ اخالق» ترجیح میدهند 35.بنابراین از دو
معادل باال «مســیحی یهودی» بهتر به نظر میرســد ،ولی اســتفاده از آن در بافت متون تخصصی که ممکن
ً
اســت دائم از کلمات «مســیحی» و «یهودی» استفاده شــود ،احتماال موجب گمراهی یا گیجشدن خواننده
میشــود؛ چراکــه دائــم بایــد توجه داشــته باشــد که در کجــا «مســیحی و یهودی» آمــده و در کجا «مســیحی ـ
ً
یهودی» و  ...ضمن آنکه اصال در بســیاری از ســاختارها ممکن اســت دو کلمۀ مســیحی و یهودی پشت سر
هــم قــرار بگیرنــد ،بدون آنکه غرض اشــاره بــه این گروه خاص باشــد .بنابراین اســتفاده از این معــادل یا باید
اضافی میان دو کلمه
همیشــه با همان خط پیوند باشــد که جالب به نظر نمیرســد یا اینکه همیشــه کســرۀ
ِ

گذاشــته شــود که این هم البته در بســیاری موارد رعایت نمیشود و چهبسا همین باعث گمراهیهای بیشتر
شود.

پیشــنهاد مــن آن اســت کــه در اینجا هم به ســیاق کلمــۀ «فارســیهود» (= فارســی یهودی/فارســی-عبری) و
عربیهود (=عربی یهودی/عربی-عبری) ،معادل جدید «مســیحیهودی» (با تلفظ � )Masī�hī�hūdīیا مخفف

آن «مســیهودی» (بــا تلفــظ � )Masī�hūdīرا در برابر اصطــاح  Jewish-Christianاســتفاده کنیم .توضیح آنکه
 .35هر چند در صحت ترجمۀ  metaبه «فرا» در چنین عباراتی (بر خالف ترجمۀ  metaphysicsبه فراطبیعی که درســت اســت) تردیدهایی وجود دارد
و به نظر میرســد با توجه به معنای خاص این پیشــوند در این موارد ،بهتر اســت از معادلهایی مانند «پیرا اخالق» یا «گردا اخالق» اســتفاده کنیم؛
چراکه پیشــوند «متا» دو معنا دارد :یکی «فرا  »...یا «ورا  »...که به طور ســنتی چنین ترجمه شــده و برای بســیاری از اصطالحات قدیمیتر درســت
حــول یک داده اســت« .پیرا فلســفه» به معنای
اســت و دیگــری کــه جدیدتــر اســت به معنــای
«حــول  .»...بنابراین «پیــرا داده» به معنــای دادههای ِ
ِ
اخالق حول اخالق اســت و نــه مباحثی فراتر از اخالق کــه نوعی عبور از
معنای
به
اخالق»
«پیرا
و
کنــد
فلســفهای اســت کــه حول فلســفه بحث می
ِ
اخالق و بالمآل بیاخالقی را به ذهن متبادر میکند.
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«فارســیهود» در برابــر  Judeo-Persianو بــه قیــاس آن عربیهــود در برابــر  ،Judeo-Arabicکلم ـهای اســت برای
توصیــف گویشهــای یهودیــان ایران و نیز روشــی از نگارش مطالب فارســی با الفبای عبــری (خط یهودی).
حســن چنیــن معادلهای ســادهای (گذشــته از آنکه از پیش نظایــری دارند و جا افتادهاند) این اســت که نه
مشــکل خط پیوند را دارند ،نه مشــکل ایجاد بدفهمی به دلیلی که در باال گفته شــد و نه مشــکالت صوری
دیگر از قبیل مرکببودن ،تتابع اضافات ،طوالنیبودن و . ...
بنابرایــن میتــوان جمالت گیجکنندهای مانند مثالهای زیر را به اشــکالی بســیار ســادهتر بیان کرد (مثالها
فرضی و ساختگیاند):
«چنین نبود که هر فرد مســیحی یهودی شــناخته شــود ،اما در همان زمان برخی مسیحیان یهودی هم بودند
که کمکم از جامعۀ در حال تکوین مسیحی طرد شدند».
بــا معــادل پیشــنهادی« :چنیــن نبــود کــه هــر فــرد مســیحی یهودی شــناخته شــود ،امــا در همــان زمــان برخی
مسیهودیان هم بودند که کمکم از جامعۀ در حال تکوین مسیحی طرد شدند».
ً
«معمــوال فرقۀ مســیحیت یهــودی را ازمیانرفته تلقی میکنند ،اما برخی محققان شــواهدی دربارۀ بقای آنها
خارج از جوامع یهودی و مسیحی ارائه کردهاند».
ً
با معادل پیشــنهادی« :معموال فرقۀ مســیهود را ازمیانرفته تلقی میکنند ،اما برخی محققان شــواهدی دربارۀ
بقای آنها خارج از جوامع یهودی و مسیحی ارائه کردهاند».
ً
در مثــال بــاال عمدا به جای «مســیهودی» از کلمۀ «مســیهود» اســتفاده کردم؛ چون در فارســی برای اســتفاده
از ایــن کلمــه برای توصیف یک فرقه نیازی نیســت از شــکل وصفی آن اســتفاده کنیم .بنابرایــن میتوانیم با
استفاده از ویژگی گردشپذیری این کلمه از صفت «مسیهودی» ،اسم «مسیهود» را استخراج کنیم.
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