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  بطریق تا ُحنیناز 
ن ملکی و نستوری در بغداِد اوایل دورۀ عباسیان   ١مرتج

ر ساندر تری   ٢ال
  ٣ترجمۀ شهال باقری

در زمان اســتیالی مســلمانان بــر خاورمیانــه در قــرن هفــتم مــیالدی (اول هجــری)، مســیحیت در 

  خاورمیانه به سه شاخه تقسیم شده بود:

(دایــو فیزیــت) را در » دوگانگی ذات در مسیح«ها که نظر شورای کالسدون و انگارۀ  کالسدونی )۱

 میالدی پذیرفته و در آیین برگزاری نیایش در کلیسای سلطنتی بیزانس شرکت داشتند.  ۴۵۱سال 

یگــانگی ذات در «ه و انگــارۀ ها، که نظر شــورای کالســدون را نپذیرفتــ مخالفان کالسدونی )۲

(بــه نــام یعقــوب » یعقوبیــه«هــا در ســوریه  ایــن - (منــو فیزیــت) را بــاور داشــتند» مسیح

باربارادوس کشیش قرن ششم میالدی سوریه) و در مصر قبطی (به معنای مصری) نامیــده 

 رفت. شدند، گرچه اصطالح یعقوبی اغلب برای اشاره به هر دو گروه به کار می می

مسیحیان مشرق زمین، گــروه اصــلی مســیحیان در قلمــرو امپراتــوری ساســانی در جامعۀ  )۳

 شدند. نامیده می» نستوری«ایران، که اغلب 
  ها رخ داد: در قرن هفتم میالدی انشعاب دیگری در شاخۀ کالسدونی

هــای خاورمیانــه کــه انگــارۀ  م) آن کالســدونی۶۸۱- ۶۸۰بعد از شورای قســطنطنیه ( )۱٫۱

هــا یــا  (دایو تلیت) را پذیرفته بودند بــه ملکیــان (ســلطنتی »وجود دو ذات در مسیح«

 ها) معروف شدند، زیرا به جامعۀ مسیحیان امپراتوری بیزانس پیوسته بودند؛ شاهی

(مونــو » یــک نیــروی اراده در مســیح«های خاورمیانه که به وجــود  آن کالسدونی )۱٫۲

یــزانس روی تلیت) باور داشتند و در نتیجــه از پیوســتن بــه کلیســای امپراتــوری ب

                                                       
  ای است از: این مقاله ترجمه .١

“From Al-Biṭrīq to Ḥunayn: Melkite and Nestorian Translators in Early ‘Abbāsid Baghdad”, Mediterranea. 
International Journal on the Transfer of Knowledge, 7 (2022), pp. 143-181. 

٢.Alexander Treiger دانشگاه دالهاوزی ،atreiger@dal.ca  
 shivab_515@yahoo.comشناس و مترجم،  پژوهشگر آزاد، زبان .٣
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مشهور شدند (به نام مرکز روحانیتشان، صــومعۀ » ها مارونی«گرداندند، با عنوان 

 مارمارون در سوریه).
بــا  - هــا) و نســتوریان هــا، یعقوبیــان (از جملــه قبطــی ملکیان، مارونی- اعضای این چهار گروه

موی در دمشــق، ســپس 
ُ
بــا روی کــار آمــدن کارگزاران مسلمان در ارتباط بودند، یعنی ابتدا با دولت ا

هــای ُســنی و  تأســیس آن بغــداد، و بعــد از آن بــا سلســله عباسیان، با دربار عباسی، در پایتخت تــازه

ای که در خاورمیانه قلمروهای مختلفی داشتند؛ فــاطمیون، حمــدانیان، آل بویــه، ســلجوقیان،  شیعه

بیان، ملکشاهیان و باالخره عثمانیان.   ایو

ان نقش اثرگذاری در حیات فکری مسیحیان و روابــط جوامــع این چنددستگی درونی در مسیحی

مسیحی با اربابان مسلمانشان داشت. بنابراین به جاست که این سؤال کمتر پرسیده شده مطرح شود 

عربی تأثیرگذار بوده است، کــه بــه بــاور مــن چنــین بــوده - که آیا این عامل در نهضت ترجمۀ یونانی

رجمان ملکی و نستوری در بغداِد دورۀ عباسی و نیــز رقابــت و است. در بحث حاضر، با تمرکز بر مت

  کنم. ای را عرضه می همکاری آنان با یکدیگر مطالب اولیه

 مقدمه

نشــان داده اســت کــه  ١)۱۹۹۸( یونانی، فرهنــگ عربــی تفکرنگاشت خالقانۀ دیمیتری گوتاس،  تک

مــیالدی)، حیــات فکــری  ۱۰۰۰تا  ۷۵۰های  عربی طی دو قرن و نیم (سال- نهضت ترجمۀ یونانی

 متحول کرد. این تحول تنها نتیجۀ اشتیاق خلفــا بــرای یــادگیری یونــانی یــا شــوق 
ً
خاورمیانه را کامال

ایثارگرانۀ روشنفکران مسیحی برای مقدور ساختن چنین آموزشی به مسلمانان پشتیبانشان نبود. بلکه 

ود، از وابســتگی عباســیان بــه ای از عوامل اجتمــاعی و فرهنگــی بــ این نهضت حاصل شبکۀ پیچیده

هــای درونــی مــذاهب.  زادگان زرتشتی گرفته تــا بحــث و جــدل ایرانیان حتی تا حد زیادی به نجیب

گوتاس فضای درون جوامع مسلمان را که هم تحقق نهضت ترجمه را مقدور و هم اثر آن را مانــدگار 

 کرد، با مهارت تمام بازسازی کرده است. می
یکدیگر، در جوامع مسیحی مشرق، باید در پیدایش چنین فعــالیتی در  ای از عوامل مکمل شبکه

طور که حامیان مسلمان مترجمان و کل جامعۀ مسلمانان  امر ترجمه نقش داشته باشد. درست همان

به پیشرفت نهضت ترجمه عالقه داشتند، جوامع مسیحی خاورمیانه نیــز بــه دالیــل خاصــی بــا هــم 

های متون فلسفی و علمی (دســت کــم آنهــا کــه از  رت ترجمههمکاری داشتند. درست است که اج

توانست انگیزۀ خوبی برای روشــنفکران مســیحی بــرای  سطح باالیی برخوردار بودند) زیاد بود و می

عربی باشد، ایــن مترجمــان مســیحی تنهــا بــه اهــداف اقتصــادی - شرکت در فعالیت ترجمۀ یونانی
                                                       

  .۱۳۸۱محمدسعید حنایی کاشانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ، ترجمۀ یونانی، فرهنگ عربی فکرتگوتاس، دیمیتری،  .١
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ً
دانستند که از طرف هر دو جامعۀ مسلمانان  ای می پدیدهاندیشیدند. آنها احتماال

(که هنوز در خاورمیانه در اقلیت بودند) و مسیحیان (که در آن زمان اکثریت داشتند)، هــر کــدام بــه 

ای بــین مقامــات مســلمان و روشــنفکران  شد. برای ایجاد چنین رابطۀ همزیستانه دلیلی، حمایت می

تنیــدۀ  اصی از این دو جامعه، بلکه باید برای هر دو جامعۀ در هممسیحی، نه فقط برای برگزیدگان خ

داشت. بنابراین الزم است چگونگی دیدگاه جامعۀ مســیحی در  مسلمان و مسیحی منافعی وجود می

نظران مذهبی آن به طور خاص، نسبت به نهضت ترجمه و انگیزۀ افراد بــرای ورود بــه  کل، و صاحب

 .این کار مورد بررسی قرار گیرد
ای در این مورد دارد: بنا به نظر او پس از عربی شدن دفتــر  جورج صلیبا نظر بخردانه و روشنگرانه

موی
ُ
انــدر کــار ترجمــۀ یونــانی بــه عربــی بودنــد  ها مسیحیانی که دســت و دیوان حکومت در دوران ا

  کوشیدند جایگاه خود را به عنوان کارمندان رسمی دولت اسالمی حفظ کنند. می

های درون مذهبی بود، دانش فلســفی، پزشــکی و علــوم وســیلۀ  ایی که پر از رقابتدر چنین فض

کــه  گرفــت. در واقــع چنــان برداری کسانی که به آن دسترسی داشتند قرار می باارزشی بود و مورد بهره

هــای علمــی یونــانی  کند، در چنین جو پررقابتی بود که مسیحیان خاورمیانه به کتاب صلیبا اشاره می

ان دادند، به مطالبی که پیشینیانشان از وجودشان بــاخبر بودنــد ولــی انگیــزۀ چنــدانی بــرای توجه نش

  پرداختن به آنها نداشتند.

شود به پی بردن به رقابت بین جوامع مختلف مسیحی در خاورمیانه.  مالحظات صلیبا منجر می

» مغربــی«یحیان ترین شــکاف فرهنگــی مســ گرچه همۀ این جوامع با هم در تعارض بودند، اما مهم

هــا،  های بیزانس سابق شامل سوریه، فلسطین و مصر (شامل ملکیان، مــارونی یعنی مسیحیان استان

هــا/  ها یعنی مسیحیان امپراتــوری ســابق ساســانی (نســتوری یعقوبیان از جمله قبطیان) را از مشرقی

  کرد. جامعۀ مسیحیان مشرق) جدا می

ها بازندۀ این رقابت باشند. در نتیجــۀ  رسید مشرقی می تا پیش از روی کار آمدن عباسیان، به نظر

فروپاشی امپراتوری ساسانی، کلیسای مشرق جایگاه برتری را که در دورۀ ساسانی داشت، از دســت 

شــان بــه ســمت  داد. دشمنان بزرگ عقیدتی آنها، یعنی یعقوبیان با گسترش سلســلۀ مراتــب مــذهبی

ل عراق برپا کردند. ملکیان هم به قدرت چســبیدند، بــه هایی در شما مشرق ریشه دوانیدند و صومعه

بــه طــور مســتمر بــر  - از جملــه خــانوادۀ یوحنــای دمشــقی - زادگان ملکــی دمشــق که نجیب طوری

یان نظارت داشتند. ملکیان نیز مانند یعقوبیان، با استفاده از تغییر ایجاد شــده  سازوبرگ حکومت امو

تــر کردنــد و مقــر آیــین کــاتولیکی را برپــا  ق گستردهدر وضعیت سیاسی، قلمرو خود را به سمت شر

ساختند. این مقر کاتولیکی ابتدا در شهر سابق ساسانیان به وه اندیوک خسرو (شهر خســرو، بهتــر از 

انطاکیه) در منطقۀ سلوکیۀ تیسفون بود، که در فارسی به رومگان و در عربی با الرومیه معــروف بــود. 
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م) مردم رومگان یا الرومیه را به ۷۷۵- ۷۴۵لیفۀ عباسی (حک میالدی منصور خ ۷۶۲وقتی در سال 

هــای کــاتولیکی  شاش (یاچاچ نزدیک تاشکند امروزی) نقل مکان داد، شاش مقر جدیدی برای آیین

  زمان مقر کاتولیکی جدید دیگری نیز در بغداد برپا شد. رومی شد، و هم

روابطشــان بــا برگزیــدگان کــرد کــه  گسترش قلمرو مسیحیان ملکی به سمت عــراق ایجــاب مــی

حکومت عباسی بیشتر شود، و برای رســیدن بــه ایــن هــدف توانــایی زبــان اعضــای گــروه ملکیــان، 

پژوهــان  خصوص توانایی آنها در زبان یونانی، وسیلۀ در دسترسی بود. چندی نگذشــت کــه دانــش به

توانســتند بــه  ملکی، مترجم متون علمی و فلسفی شدند و برخالف دیگر مسیحیان در آن زمــان مــی

طور مستقیم از متن اصلی یونانی ترجمه کنند. به این دلیل است که پژوهشگران ملکــی را در صــف 

م)، و بعد جایگاه  ۸۳۰- ۷۷۰ویژه در مراحل اولیۀ نهضت ترجمه ( بینیم، به نخست جبهۀ ترجمه می

ظــر نکردنــد. در ن وقت به طور کامــل از آن صــرف شان را به نستوریان واگذار کردند، ولی هیچ اصلی

 بحث زیر، تمرکز ما بر این دوره است.

 مترجمان مل

منــدی بــه ایــن پرســش داده  نقش مترجمان ملکی در نهضت ترجمه از یونانی چه بود؟ پاســخ نظــام

عربی نقــش مترجمــان نســتوری (حنــین و - است، زیرا در روایت رایج از نهضت ترجمۀ یونانی نشده

به این واقعیت ربط دارد که مسیحیان نســتوری گــروه مســیحیان تر است و این هم  مکتب او) پررنگ

هــای  بــر فعالیــت - معــروف حنــین رسالۀاز جمله  - غالب در بغداد بودند و تأکید بیشتر منابع اولیه

  مترجمان نستوری است.

 ١انــد، جــرارد تروپیــو دســت داده بر اساس فهرستی که ابن ندیم و ابن ابی اصیبعه از مترجمان بــه

 ۱۸نفــر) و فقــط  ۶۱نفــر از  ۳۸درصد از کل مترجمان معــروف نســتوری ( ۶۲است که  تخمین زده

  اند. نفر) آنان ملکی بوده ۶۱درصد (یازده تن از 

در هر صورت الزم است گفته شود که فقط مترجمانی که به طور مشخص اسمشان یونــانی بــود 

شان در منابع مشــخص  ستگیاند؛ مترجمان دارای اسم عربی که چگونگی واب از ملکیان شمرده شده

اند. آشکار است این روش در مــورد ملکیــان (و  است نیز در کل جزو نستوریان به حساب آمده نشده

  دیگران) غیرمنصفانه است، زیرا ممکن بود آنها هم در این دوره نام عربی داشته باشند.

عــالوه بــه دلیــل  بــهشود سایۀ تردیدی بر صورت ارقام تروپیو از مترجمان بیفتــد؛  این موجب می

ای که مورد استفادۀ او قرار  رسد منابع اولیه دیگری هم ممکن است نظر او مخدوش باشد: به نظر می

هــای مســیحی رقیــب  گرفته است شامل اطالعات بیشتری دربارۀ نستوریان بوده تا دربارۀ دیگر گروه

                                                       
1. Gérard Troupeau 
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 - عربــی- نــانیآنها. بر اساس ایــن مالحظــات، ممکــن اســت ســهم ملکیــان در نهضــت ترجمــۀ یو

دست کم گرفته شده باشد. ما برای اهدافمان نیاز به توضیح روشــنی  - خصوص در مراحل اولیۀ آن به

عربــی - داریم از این که مترجمان ملکــی چــه جایگــاهی در کــل مــاجرای نهضــت ترجمــۀ یونــانی

  اند. این یک خأل پژوهشی است که باید مورد توجه قرار گیرد. داشته

اســقف اســت، گرچــه واژۀ سر ١بطریق مشهور بود (معنــای کلمــۀ بطریــقاولین مترجم ملکی به 

رفت). پسر بطریق به نام یوحنــا یــا یحیــی بــن  عربی بطریق اغلب برای بزرگان بیزانس هم به کار می

مــأمون  آزاد شــده یــا نــدیم وفــاداراست، به معنــای موکــل،  خوانده شده» موال«بطریق (که در منابع 

ابن ندیم، بطریــق در  الفهرستکه در ادامه خواهیم دید، مترجم ُپرکاری بود. بنا به  خلیفه) هم، چنان

بخشی از [یا مطالبی «کرد و وظیفۀ ترجمۀ  ق) کار می۱۵۸- ۱۳۶سایۀ حمایت منصور خلیفه (حک 

  (اشیا من الکتب القدیمه) را بر عهده داشت.» های قدیمی از] کتاب

بطلمیوس را برای منجم ایرانی، عمــر  ٢اربع مقاالتب گوید که بطریق کتا ابن ندیم همچنین می

عمر بــن  اربع مقاالت ق) ترجمه کرده است. اگر چنین باشد روایت۱۹۶بن فرخان طبری (د پس از 

موجود اســت، بایــد بــر  ۲۰۳ق به پایان رسیده و در نسخۀ اوپساال با شمارۀ ۱۹۶فرخان که در سال 

، بنــا بــه اســتدالل چنــد اربع مقــاالتعمر بن فرخان از اساس ترجمۀ بطریق بوده باشد. اما روایت 

حل  یابی دارد. شاید راه پژوهشگر، شاید برگرفته از منابع فارسی میانه باشد. این موضوع نیاز به راستی

عمر بــن فرخــان  اربع مقاالت سومی نیز برای هماهنگ کردن این موضوع وجود داشته باشد. روایت

فارسی میانه بوده، اما ممکــن اســت کــه او در نوشــتن ایــن روایــت بــا  شاید تا حدی برگرفته از منابع

بطریق مشورت کرده باشد. شاید بطریق ترجمۀ بعضی قطعات را از اصل یونانی به او داده باشــد، یــا 

حــل ســوم را  در حل معضالت موجود در متن فارسی میانه بــه او یــاری رســانده باشــد. اگــر ایــن راه

  قرن نهم میالدی (سوم هجری) هنوز در قید حیات بوده است.بپذیریم، بطریق در اوایل 

رســید؛  گوید بطریق مترجم پرکار و ماهری بــود، گرچــه بــه پــای حنــین نمــی ابن ابی اصیبعه می

های پزشکی بسیاری از بقراط و جالینوس را در نســخۀ عربــی بطریــق دیــده  گوید نوشته همچنین می

موجــود  ۳۶۳۲ر مسجد ایاصــوفیۀ اســتانبول بــا شــمارۀ های بطریق از بقراط د است. یکی از ترجمه

کــم یــک ترجمــه از کارهــای جــالینوس هــم در  ر). دســت۱۱۰ - پ۱۰۶(برگ  ٣کتاب الغذاءاست: 

(نسخۀ استانبول، سرای احمد ســوم،  في األدویة المفردةدسترس است: مقالۀ پنجم کتاب جالینوس 

چند ترجمۀ دیگر کارهای جــالینوس کــه بــه است. از  )، گرچه در آن به نام مترجم اشاره نشده۲۰۸۳

                                                       
1. Patrikios 
2. Tetrabiblos 
3. De alimento 
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است. عجیب این که علیرغم اشتغال  شود، در منابع دورۀ اسالمی نام برده شده بطریق نسبت داده می

  است. حنین نامی از او نیامده  رسالۀبطریق به ترجمۀ متون پزشکی، در 

 بــه  خواهم توجه شما را به یک منبع سریانی که تاکنون مغفــول مانــده اکنون می
ً
و در آن احتمــاال

نوشــتۀ ابــن  ١تاریخچۀ کلیسای مسیحیاست جلب کنم. این منبع بخشی از کتاب  بطریق اشاره شده

، سرپرست مسیحیان کلیسای کاتولیک شــرقی (یعنــی ٢های اولیۀ کار تیموتی عبری است که به سال

بــزرگ شــهر مــرو کــه در نــامی از نســتوریان  پردازد. به گفتۀ ابن عبری، یوسف  م) می۷۸۰اوایل دهۀ 

شده بود، به اسالم گروید و علیه آن مسیحیان توطئــه کــرد. او ادعــا » لواط«حضور جمع محکوم به 

  می
ً
هستند و شب و روز برای پیروزی بیزانس بر مسلمانان دعا » ستون پنجم«کرد که نستوریان عمال

گاه شده بود،  کنند. یک سراسقف بیزانسی در آن زمان نزد خلیفه احضار شد و چون می از این اتهام آ

  کمک کرد که حکم آن مرد ابطال شود. قطعۀ مربوط به آن در اینجا آمده است:

در آنجا [در بغداد] یک سر اسقف رومی [یعنی اهل بیزانس]، مردی محترم زندانی بــود 

ــان  ــه آن ــید ک ــرد و پرس ــؤال ک ــتوریان س ــارۀ نس ــار و از او درب ــه او را احض (...). خلیف

ها] دربارۀ او چه نظری دارند. آن سراسقف کــه از اظهــارات آن یوســف بــاخبر  [بیزانسی

از دیــدگاه مــا نســتوریان آنهــا «خواست نظرش را رد کند، چنین پاسخ گفــت:  بود و می

حتی مسیحی هم نیستند و اگر هر کدامشان در سرزمین ما باشند، اجازۀ ورود بــه هــیچ 

  ». ها نزدیکند تا به ما ا بیشتر به عربدهیم. در واقع آنه کلیسایی را به آنها نمی

رســد منبــع ایــن اطــالع ابــن عبــری  به این ترتیب توانست خشم خلیفه را فرو بنشاند. به نظر می

شــاپور کــه در آن  شده باشد: شاید نامۀ گمشدۀ تیموتی به مردم جندی همزمان با رویدادهای توصیف

ز قــرن هشــتم مــیالدی باشــد. اگــر آن اســت یــا ســند دیگــری ا به کارهای یوسف مروی اشاره شــده

سراسقف بیزانسی که ابن عبری ذکر کرده همان بطریق متــرجم باشــد، کــه خیلــی محتمــل بــه نظــر 

  شود: این که بطریق اسیر جنگی بوده است. رسد، بر نکتۀ مهمی مهر تأیید زده می می

ل دارد بطریــق حاکی از این است که احتمــا ق۱۶۳ترتیب زمانی گزارش ابن عبری در اوایل دهۀ 

(چــای قــزی امــروز بــین راه  ٣ق توسط مســلمانان در صــمالو۱۶۳بین کسانی بوده باشد که در سال 

 - ســاله کایسری به آنکارا) محاصره شده بودند. سرداری جنگ علیه صمالو را هارون شاهزادۀ شانزده

ی (د تحت حمایت خالد بن برمک برمکــ - ق) شد۱۹۳- ۱۷۰الرشید (حک  که بعدها خلیفه هارون

بر عهده داشت که پسرش یحیی بن خالد در آن زمان معلم هارون بود. به گفتــۀ بــالذری،  - ق)۱۶۳

                                                       
1. Chronicon Ecclesiasticum 
2. Timothy 
3. Ṣamālū 
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اردوگاه نظامی صمالو تسلیم شدند به این شرط که جانشان حفظ شود و از هم جدا نشــوند؛ بــه ایــن 

مهــدی ترتیب آنها دوباره در محلۀ شماسیۀ بغداد مستقر شدند. جالب این کــه شماســیه را خلیفــه ال

ق) به عنوان تیول (اقطاع) به خالد بن برمک داده بود. این احتمــال کــه بعضــی از ۱۶۹- ۱۵۸(حک 

شده باشند را  - فعالیت مورد حمایت مالی برمکیان - اسیران جنگی صمالو در بغداد وارد کار ترجمه

 آن را بسط و شرح داد. جاکیش حتی سعی داشــت ٢مطرح کرد و بنجامین جاکیش ١جین موریس فی

، کــه او نیــز عنــوان بطریــق داشــت، یکــی بدانــد. گرچــه ایــن ٣بطریق را با گریگوری موســوالکیوس

رد شد، احتمال این که بعضی  - آمیز او های اغراق همراه با بسیاری از دیگر نظریه - شناسایی جاکیش

طریــق از زندانیان صمالو وارد کار ترجمه از یونانی به عربی شده باشند را بایــد جــدی گرفــت. اگــر ب

اسیر جنگی بوده، شاید به این گروه تعلق داشته باشــد. البتــه در ایــن صــورت بایــد دوران شــکوفایی 

- ۱۳۶تــوان او را فعــال در زمــان حکومــت منصــور (حــک  بطریق را تا حدی تغییر دهیم: دیگر نمی

ق) و حکومت پســرانش هــادی ۱۶۹- ۱۵۸ق) دانست، بلکه باید در نیمۀ دوم حکومت مهدی (۱۵۸

کنــد  ق) فعال بوده باشد. این نظر کمک مــی۱۹۳- ۱۷۰الرشید (حک  ق) و هارون۱۷۰- ۱۶۹(حک 

به حل این مشکل از نظر ترتیب زمانی که بنا بر منابع بعدی زمان شکوفایی پســر بطریــق، یوحنــا یــا 

انــد؛ همچنــین کمــک  ق) ذکــر کــرده۲۱۸- ۱۹۸یحیی بن بطریق را دیرتر و در زمان مــأمون (حــک 

بــا عمــر بــن فرخــان  اربــع مقــاالتتوانســته در روایــت  ن که چگونه بطریق مــیکند به توضیح ای می

 گفته شد این روایت در  همکاری داشته باشد، چنان
ً
  ق به پایان رسیده است.۱۹۶که قبال

عربــی کــه مــورد حمایــت برمکیــان بــوده نیــز مطلــع - ریزی دیگری برای ترجمۀ یونانی از برنامه

مجموعــۀ از  ٤پیشــگفتار ترجمــۀ عربــی ونیــدونیوس آنــاتولیوسهستیم. بنا به یادداشــت مهمــی در 

، این متن بخشی از دانشی است که سراسقف اسکندریه، اسقف اعظم دمشق، و عملیات کشاورزی

ستاتیوس/ آرسنیوس/ اوسبیوس (؟) برای یحیی بن خالد بن برمک انتخــاب و از یونــانی بــه 
ُ
کشیش ا

  م انجام گرفت.۷۹۵ق/ ۱۷۹عربی ترجمه کرد؛ این کار در سال 

- ۱۴۰(سراســقف  ٥سراسقف اسکندریه در ایــن گــروه از مترجمــان روحــانی، بایــد پلیتیــانوس

دانیم، پالتینوس که پزشــکی  می ٦م) بوده باشد. در واقع، بنا به آنچه از اتوخیوس۸۰۲- ۷۵۷ق/ ۱۸۶

تر این است که الرشید را معالجه کرد. احتمال بیش تعلیم دیده بود، از بغداد دیدن و همسر دوم هارون

هــای کلیســای  او نخست برای انجام امور مذهبی وارد بغداد شده و برای باز پــس گــرفتن ســاختمان

و ســپس بــه انــدازۀ کــافی آنجــا  - ملکیان، که به دست یعقوبیان افتاده بود، با خلیفه گفتگو کرده بود

                                                       
1. Jean-Maurice Fiey 
2. Benjamin Jokisch 
3. Gregorios Mousoulakios 
4. Vindonius Anatolius of Berytus 
5. Politianus 
6. Eutychius 
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ان رسیده و نیــز در معالجــۀ ق به پای۱۷۹م/۷۹۵مانده بود که بتواند در برنامۀ ترجمۀ آناتولیوس که در 

  میالدی) نقش داشته باشد. ۷۹۶همسر دوم هارون الرشید (

ق اسقف اعظم ملکیان دمشق چه کسی بوده است، اما این تمایــل ۱۷۹م/۷۹۵دانیم در سال  نمی

ابن ندیم آمده و همچنین توســط ابــن  الفهرستوجود دارد که او را همان بسیل مطران مترجم، که در 

است، بدانیم. در غیر این صورت، کشیش استاتیوس/ آرسینوس/ اوســبیوس (؟)  کر شدهابی اصیبعه ذ

ماند. اما ممکن است او سرپرست صومعۀ مصــری ملکیــان، دیــر القصــیر (در جنــوب  ناشناخته می

قاهرۀ امروزی) و سراسقف بعدی اسکندریه استاتیوس باشد که پــس از فــوت پالتینــوس بــه قــدرت 

) محمد بن ۱شود:  مطرح شد، با دو واقعیت تأیید می ١ابتدا توسط پل اسبات زنی که رسید. این گمانه

برد و مدعی اســت  نام می الفالحة الرومیةخود از کتاب  کتاب المرشدق) در ۳۷۰احمد القیسی (د 

) ۲(یا تحت نظارت او) به عربــی ترجمــه شــده اســت. » سر اسقف استاتیوس«که این کتاب توسط 

کنــد کــه در رابطــۀ  نامی را در میان مترجمــان عربــی ذکــر مــی استاتیوسق) ۱۰۶۷حاجی خلیفه (د 

است. قضیه هرچه باشد، بایــد بــین ایــن اســتاتیوس (اگــر ایــن  بوده کتاب الفالحة الرومیةنزدیک با 

سطاط مترجم که چهل سال بعد بــرای کنــدی کــار مــی
ُ
کــرد،  خوانش از اسمش درست باشد) با آن ا

  تفاوت گذاشت.

رجمان فعال در برنامۀ ترجمۀ آناتولیوس هر چه بوده باشد، شــواهدی در دســت مشخصات دقیق مت

  اند.  عربی، تحت حمایت برمکیان شرکت داشته-داریم که سه روحانی ملکی در ترجمۀ یونانی

عربی ادامه دادند. دســت کــم -های یونانی با آغاز قرن نهم، ملکیان به ایفای نقش مهمی در ترجمه

دان عباسی برای ترجمه از یونانی به عربــی بــرای فرمانــده و ســردار طــاهر بــن دو مترجم ملکی در خان

 کردند: حسین، که به خاطر توانایی استفاده از هر دو دستش با شمشیر ملقب به ذوالیمینین بود، کار می

 ذکر شد باشد یا نباشد، یــا  )۱
ً
شخصی به نام بسیل که ممکن است همان بسیل مطران که قبال

ای از چهار کتاب اول نقد پورفیریوس (فرفوریــوس)  شخصی که ترجمهممکن است همان 

 چــه  ارسطو به او نسبت داده شده باشد یا نباشد: ما نمی فیزیکبر 
ً
دانــیم ایــن بســیل دقیقــا

 فیزیــکچیزی را برای طاهر بن حسین ترجمه کرده است (شاید شرح پورفیریوس بر کتاب 

 ارسطو یا چیز دیگری بوده باشد).

منسوب به ارسطو را ترجمه کرد. این  نفسمعروف ملکی، تئودور ابوقره، که رسالۀ شناس  دین )۲

 در 
ً
ــه واقــع در شــمال ۲۰۰ترجمه احتماال

ّ
ق آماده شد، وقتی که طاهر بن حسین در شــهر رق

 سوریه مستقر شد و بنا به شهادت میکائیل سوری در آن زمان به مطالعۀ فلسفه مشغول بود.

                                                       
1. Paul Sbath 
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اند که کارگروهی متشکل از مترجمان  داشته» حلقۀ کندی«ای در  عمدهجالب این که ملکیان نقش 

مسیحی بود و توسط ثروتمندان مسلمان عرب و فیلسوف برجســته کنــدی تأســیس، مــدیریت و تــأمین 

ق) خلیفۀ عباسی ۲۲۷-۲۱۸شد. کندی یکی از آموزگاران شاهزاده احمد پسر معتصم (حک  مالی می

ششــم از -ئید چهارم کارگیری آثاری مانند آنه های عربی و به ل ترجمهبود. حاصل کارهای ادبی آنها شام

تــرینش  پالتونیوس (ترجمه شده توسط عبدالمسیح بن نعیم حمصی و منتقل شده در سه متن، که مهــم

و دیگــر آثــار پــروکلس،  الهیــات عناصــرهــایی از کتــاب  معروف است)، بخــش خداشناسی ارسطوبه 

شده توسط شخصی به نام استاتیوس/ اوستاد)، و چند اثر دیگر. پــیش از ایــن  ارسطو (ترجمه متافیزیک

از مترجمی که یحیی یا یوحنا نام داشت و پسر بطریق، کــه سراســقف بیــزانس بــود یــاد کــردیم. او هــم 

و نیــز  (که موجود نیســت)افالطون  تیمائوسممکن است در حلقۀ کندی بوده باشد. شرح عربی کتاب 

 دربارۀ نفــسهای جانورشناسی، شرحی از  ، برخی نوشتهعلم کائنات جو، ارۀ آسماندربهایی از  ترجمه

  دهند. ارسطو، و ترجمۀ عربی چند کار پزشکی دیگر را به او نسبت می

و بیشترشــان » ها مشرقی«اند، نه از  بوده» ها مغربی«همۀ مترجمان مسیحی حلقۀ کندی گویا از 

  باید از ملکیان بوده باشند.

ی از آنها، عبدالمسیح بن نعیم حمصی، هم ملکی بودن، هم مارونی بــودن محتمــل در مورد یک

) او ۱توانم تنها روی پنج واقعیت تکیــه کــنم:  اش، می رسد. با نبود اطالعات دربارۀ زندگی به نظر می

 از یونــانی ۳کرد؛  ) برای کندی کار می۲مسیحی و اهل شهر حمص در غرب سوریه بود؛ 
ً
) مستقیما

 به همان خوبی می ترجمه می
ً
) بــه ۴دانســت؛  کرد، نه از زبان سریانی، گرچه سریانی را هم احتماال

) مــتن ۵های یونانی پالتینوس دسترسی داشت (و شاید عامل تهیۀ آنها برای کندی بود)؛  نوشته دست

  دقیق و منظمی از پالتینوس به زبان عربی به دست داد.

کنــد کــه او  م: این که او اهل حمص بــوده معلــوم مــیتوانم بحثم را خالصه کن به صورت زیر می

(عضوی از جامعــۀ مســیحیان » مشرقی«(یعنی مالکی، مارونی یا یعقوبی) بوده است، نه » مغربی«

کــرده، نــه از ســریانی، یعقــوبی بــودن او را  زمین). ایــن کــه از یونــانی بــه عربــی ترجمــه مــی مشرق

ماند: او یا ملکی بوده یا مارونی. در هر  مان باقی میکند. بنابراین فقط دو احتمال برای غیرمحتمل می

دهد که پیشــینۀ  صورت، این که متن منظم و دقیقی از پالتینوس به زبان عربی به دست داده نشان می

  ای در فلسفه، از جمله در نوافالطونیسم داشته است. پُرمایه

بــه  خداشناســی ارســطویک مرحلۀ بینابینی سریانی برای « ١بر مبنای مقالۀ نوآوِر سباستین بروک

پیشنهاد من این بود کــه بهتــرین راه بــرای توجیــه » زبان عربی؟ در جستجوی یک گمانۀ دور از ذهن

                                                       
1. Sebastian Brock 
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کــه در قــرن  - مهارت فلسفی عبدالمسیح بن نعیم و همچنین دسترسی او به متون یونــانی پالتینــوس

توجه به ســابقۀ او در پالتونیســم مســیحی اســت: جنــبش  - نهم میالدی یک موقعیت بسیار نادر بود

 ١م توسط شــورای پــنجم وحــدت کلیســاها زیــر پوشــش مبــدأگرایی۵۵۳ای که در سال  روشنفکرانه

تــوان در  محکوم شده بود. در نتیجه، مسئلۀ آموزش فلسفی عبدالمسیح بن نعیم را می» اورجینیسم«

مبدأگرایی)، پس از پنجمین شورای وحدت مسیحیان گرایی مسیحیان ( رابطه با رواج دوبارۀ افالطون

ام که در واقع چنین تجدید حیاتی در مسیحیان  تا قرن نهم میالدی، در نظر گرفت. من استدالل کرده

هــای  ها، پذیرفتنی است. با این حال، علیرغم نشــانه کالسدونی خاورمیانه، هم ملکیان و هم مارونی

ین حیات مجدد بسیار مبهم است، بــه نظــر مــن بازگشــت کننده، هنوز مشخصات تاریخی ا وسوسه

داِر گرایش بــه افالطــون در میــان  تواند حاکی از یک روند ادامه دوبارۀ نوافالطونیسم توسط کندی می

  مسیحیان آن زمان باشد.

  ام: در یک مطالعۀ دیگر، شاهد دیگری از نقش کالسدونیان/ ملکیان به دست داده

 ٣از گریگــوری نیســایی ها کتاب شرح ترانۀ ترانهکه منشأ آن  ٢عاریفکتاب تای از کندی در  قطعه

(دوست داشتن زیــاد) اســت کــه از عبــارت  افراط در محبت(ِاروس)،  عشقاست. تعریف معروف 

است (زیرا ِاروس به دوست داشتن عمیق یا شدید  یونانی گریگوری نیسایی به همین معنی گرفته شده

هــای بســیاری از نویســندگان  نــامم زیــرا در نوشــته ریف مشهور مــیشود). من این را یک تع گفته می

هــای فیلســوفان مکتــب کنــدی  شــود، از جملــه در نوشــته مسلمان و یهودی به زبان عربی دیده مــی

(سرخسی و مسکویه)، اسحاق اسرائیلی قیروانی، فیلسوف یهودی نوافالطونی قرن چهارم هجــری، 

حاســید، نویســنده و  ان قرن هفــتم هجــری و آبراهــام هــه، ابن دباغ صوفی مسلمالصفا رسائل اخوان

 برگرفتــه از  صوفی قرن ششم هجری. اکنون می
ً
توانم تأکید کنم که این تعریف به زبان عربی مستقیما

از گریگوری نیسایی یا از یک منبــع یونــانی بعــد از آن)، و نــه از  ها شرح ترانۀ ترانهزبان یونانی (یا از 

  نی از گریگوری نیسایی است.یک ترجمۀ بینابینی سریا

 مترجمان نستوری

هایی از مسیحیان مشرق بودند. روی کار آمــدن عباســیان و  رقیبان اصلی ملکیان در کار ترجمه طلبه

هــا در انتظــارش بودنــد و  بنا گذاشتن بغداد فرصتی را برای این جامعۀ مسیحی فراهم آورد که مــدت

رســمی  خلیفه و تأیید خود بــه عنــوان جامعــۀ غالــب، نیمــهخواستند دوباره نفوذ خود را بر دربار  می

                                                       
1. Origenism 
2. Book of Definitions 
3. Gregory of Nyssa 
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مسیحیت در امپراتوری اسالمی، به دست آورند. به این دلیل است که تیموتی اول، که بیش از چهــل 

م)، سرپرست کلیسای مشرق بود، اقامتگاه خــود را از پایتخــت قــدیم ساســانیان، ۸۲۳- ۷۸۰سال (

رد. او خیلی زود جایگــاه خــود را بــه عنــوان مقــام ممتــاز تیسفون، به بغداد منتقل ک- یعنی از سلوکیه

مسیحی نزد خلیفه تثبیت کرد و در این جایگاه بــه معرفــی ایمــان مســیحیت بــه حاکمــان مســلمان 

کــه همــه  ق) گواه آن است که چنان۱۶۹- ۱۵۸که گفتگوی او با خلیفه مهدی (حک  پرداخت، چنان

ارســطو فــراهم آورد. بیــان  ١طوبیقــایای عربی از  هدانند، مهدی به تیموتی مأموریت داد تا ترجم می

 قابل مالحظه است:۳/۷۸۲اش ( های سریانی خود تیموتی از ماجرا در یکی از نامه
ً
  م) کامال

فیلسوف ارسطو را از ســریانی بــه زبــان  طوبیقایطبق دستور شاهانه به ما امر شد که 

ســط ابونــوح [العنبــری] عربی ترجمه کنیم. به یاری خداوند این کار انجام گرفت، تو

 بــه 
ً
معلم. بخش کوچکی را در مورد زبان سریانی ما انجام دادیم، ولی او کار را کامال

انجام رساند، هم سریانی و هم عربی آن را؛ این کار دیگر بــه نتیجــه رســیده و کامــل 

 - کردنــد شده است. گرچه کسان دیگری بودند که آن را از یونانی به عربی ترجمه مــی

با وجــود ایــن، بــرای  - ایم تا شما بدانید کار چگونه و با چه روشی انجام شد ما نوشته

شاه ارزش آن را نداشت نگاهی به آن بکند به خاطر زحمت آن دیگران، به ایــن دلیــل 

که آنها بربر بودند، نه فقط در گفتــار کــه در درک و فهــم، یــا بــه خــاطر ســختی نــوع 

بــود، کســانی کــه بــه چنــین کارهــایی  یموضوع آن [...] یا به خاطر آموزش ندیدن م

هــا و زحمــات چقــدر زیــاد و  دانیــد ایــن تــالش شــدند. چــون شــما مــی نزدیک می

های ترجمه  اند. اما شاه فقط زحمات ما را تأیید کرد و فقط هر از گاهی نسخه گسترده

  کرد. شده را با هم مقایسه می

دیگــر آثــار علمــی و فلســفی) تیمــوتی (و شــاید طوبیقا ای که در ترجمۀ  برگشته آن دیگران بخت

که از یونانی (در مقابل سریانی) به عربی  کند، چه کسانی بودند؟ با فرض این پیروزمندانه یادشان می

ملکی بودند. گفتــۀ  - دورۀ تیموتی، بطریق مثل هم - »دیگران«کردند، آشکار است که این  ترجمه می

 آن مترجما» بربری«تحقیرآمیز تیموتی دربارۀ سبک 
ً
ن در واقع اشاره به زبــان آنهاســت، کــه احتمــاال

زبان عربی بینابینِی ملکیان آن دوره بوده است و خیلی با زبان عربی رسمی معیار فاصله داشت. نظر 

در مراحــل اولیــۀ  - او دربارۀ آموزش ندیده بودن مترجمان باید حاکی از این واقعیت باشــد کــه آنهــا

ده، کشــیش و (چنــان کــه دیــدیم) اســیر جنگــی بودنــد و هنوز روحانیون ملکی سا - نهضت ترجمه

ای از  معلومات خاصی دربارۀ فلسفه و علم نداشتند. وقتــی بــه تیمــوتی مأموریــت داده شــد ترجمــه

                                                       
1. Topika 
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که به خلیفه نشان دهد کــه  شک از این فرصت استفاده کرد، بدون این فراهم آورد، او بیطوبیقا کتاب 

شان عمل کنند. اما جالب ایــن اســت  ر بهتر از رقیبان مذهبیتوانند بسیا افراد خبرۀ کلیسای شرق می

م)، بــه ۸۲۹- ۷۹۹که تیموتی هم از ِدینی که سراسقف ملکی آینده، آنتیوخ جاب (سراسقف پیش از 

کند و هم از او به خاطر کمکی که در مــورد بعضــی اصــطالحات یونــانی کــرده  گردن او دارد یاد می

شد که بــا آنــان همکــاری  قابت با مترجمان ملکی موجب نمیکند. بنابراین ر است، سپاسگزاری می

  بینیم. هایی را می نداشته باشند. در ادامه مواردی از اقرار به چنین مساعدت
به دربار خلفا و مسلمانان برگزیــده بــرای  - طوبیقامثل ترجمۀ  - بنابراین عرضۀ خدمات باارزشی

بازیابی نفوذ و اعتبارشان، در فضای مملو از رقابــت مسیحیان مغربی مقدور بود، و ابزار مهمی برای 
 به همین دلیل چند نســل بعــد از آن، مســیحیان  های مسیحی، به شمار می شدید بین گروه

ً
آمد. یقینا

نامید حفظ و حمایت کردند. این کار بــه » های ترجمۀ رسمی کارگاه«توان  مغربی آن چیزی را که می
عربی)، اهل الحیرا بود که برای - نستوری دو زبانۀ (سوریسرپرستی حنین بن اسحاق، یک مسیحی 

یادگیری کامل یونانی به آنجا آمده بود. گرچه تعدادی از حامیان حنین مسلمان بودند، ولی بقیۀ آنها، 
 پزشکان، مسیحی نستوری بودند که زبان سریانی را ترجیح می

ً
دادند و وظیفــۀ مترجمــان،  مخصوصا

  بود، نه از یونانی به عربی. ترجمه از یونانی به سریانی

بــه دفعــات بــه اشــتباهات مترجمــان مســیحی دیگــر پــی  - حنین، مثل تیموتی که پیش از او بود

های قبلی جالینوس به سریانی و عربی توســط گــروه  ترجمه - و بازنگری - برد. کار او اغلب انتقاد می

های متــون فلســفی و  گری ترجمهمذهبی رقیب بود. اسحاق، پسر حنین، و دیگر افراد گروه او به بازن

های قبلی  های جدید مشغول بودند، به این قصد که آنها را جایگزین ترجمه همچنین آماده کردن متن

 بــا ایــن هــدف خــاص کــه  حیوانهای اسحاق از  کنند. بنابراین ترجمه
ً
ارسطو به زبان عربی احتماال

ریــق و همچنــین یــک روایــت ترجمه شده توسط یوحنــای (یحیــی) بط حیوانجایگزین شرح عربی 

  از این رسالۀ ارسطویی به دست دهد.» توصیفی«شود و یک ترجمۀ  حیوانپیشین از 

مذهبی مسیحیان کارگروه ترجمۀ حنین از بسیاری جهــات  های درون های گروه از دیدگاه سیاست

نــد بــر افک نقش یک رقیب نستوری را برای حلقۀ کندی داشت. این پذیرفتنی است و پرتو بیشتری می

 ١های جالبی از رقابت شدید بین کندی و حامیان مسلمان حنین، برادران بنوموسی کــه ِانــِدرس نمونه

به آنها اشاره کرده است. کندی عرب و دوستدار یونان بود و بــه ایــن دلیــل میانــۀ خــوبی بــا ملکیــان 

هضــت شــعوبیه گــرا بودنــد کــه از ن داشت. ولی بنوموسی از ایرانیان دارای اصالت خراســانی و ملــی

کردند. بنابراین قابل تصور است که همکاران مسیحی آنها که تاریخچۀ طوالنی و حــق  طرفداری می

  آب و گل در ایران داشتند، یعنی نستوریان، جامعۀ مسیحیان مشرق بوده باشند.
                                                       

1. G. Endress 
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ق) بازتــاب ۷۶۴این رقابت بین مترجمان ملکی و نستوری در نوشتۀ محقق مسلمان صــفدی (د 

اللفظــی را بــا روش ترجمــۀ مفهــومی  است. او روش ترجمۀ تحت اد مورد بحث واقع شدهداشته و زی

  مقایسه کرده است.

کنند. یک روش آن است که یوحنــا، پســر بطریــق،  مترجمان از دو روش برای ترجمه استفاده می

نظــر  های یونــانی را در تک واژه برند... در این روش مترجم تک ابن نعیم حمصی و دیگران به کار می

برد. بعــد از هــر واژه ســراغ واژۀ بعــدی رفتــه و  گرفته و معادل عربی آنها را انتخاب کرده و به کار می

دهــد.  ای عربی از متن مورد نظر بــه دســت مــی رود و به این ترتیب ترجمه طور تا آخر پیش می همین

هــای  همــۀ واژهاین روش به دو دلیل مناسب نیست. اول، به خاطر این که غیــر ممکــن اســت بــرای 

یونانی معادل عربی وجود داشته باشــد. در نتیجــه بســیاری از کلمــات یونــانی ترجمــه نشــده بــاقی 

 معــادل مشــابه همــان  ماند. دوم، این می
ً
طور نیست که بعضی ترکیبات نحــوی در یــک زبــان لزومــا

توانــد موجــب  ت، میها رایج اس عالوه، استفاده از استعاره که در زبان ترکیبات در زبان دیگر باشد. به

اشتباهات بیشتری شود. روش دوم روشی است که حنین بــن اســحاق، جــوهری و دیگــران بــه کــار 

گیــرد، بعــد همــان مفهــوم را در  اند. در این روش، مترجم معنای کل یــک جملــه را در نظــر مــی برده

یــدا کنــد. ایــن هــا را پ تــک کلمــه که بخواهد معادل تک کند، بدون آن ای به زبان عربی بیان می جمله

  روش بهتر است و بنابراین کارهای حنین بن اسحاق نیاز به اصالح ندارد.

که تقابل بین این دو روش ترجمه، اساسی نــدارد و از ایــن نظــر قطعــۀ ذکــر شــده در واقــع  با این

به روش » بد«کننده است، ولی به دلیل دیگری قابل مالحظه است: دو نمونۀ فرضی، از ترجمۀ  گمراه

شود به پژوهشگران حلقۀ  للفظی (یوحنا بن بطریق و عبدالمسیح بن نعیم حمصی) مربوط میا تحت

کار ترجمۀ مفهومی مربوط به یک مترجم نســتوری (حنــین) و » خوِب «که دو نمونۀ  کندی، در حالی

  یک ایرانی مسلمان (جوهری) است.

بازتــابی از جامعــۀ  اگر جوهری را که مسیحی نیست کنار بگذاریم، بالفاصله در نوشــتۀ صــفدی

کند و آنها را بهتر از رقیبــان  های ترجمۀ خود بازارگرمی می بینیم که برای روش مسیحیت مشرق را می

  آورد. شمار می مذهبشان به هم

 یــک 
ً
البته هر دو طرف نقدهایی به هم داشتند. بــرای مثــال، عضــوی از حلقــۀ کنــدی، احتمــاال

 مــدخلی بــر حســابز نســتوری کــه رســالۀ مســیحی ملکــی از اغتشــاش فکــری حبیــب بــن بهریــ

نیکوماخوس گراسایی (جیراشی) را برای طاهر بن حسین معروف به ذوالیمینین از سریانی بــه عربــی 

  کرد. ترجمه کرد انتقاد می

علیرغم این رقابت، مترجمان ملکی و نستوری همکاری هم داشتند. دو بــرادر متــرجم ملکــی را 
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 فرزندان یکــی از آن شناسیم، برادران استفان بن بسی می
ً
ل و تاداری (یا تیادوروس) بن بسیل (احتماال

 نام بردیم) که هر دو همکاری نزدیکی با حنین داشتند و کــار ترجمــه
ً
شــان را بــرای  دو بسیلی که قبال

اســت. بــرای  حنین نــام بــرده شــده رسالۀبردند. از استفان بن بسیل چندین بار در  بازنگری نزد او می

  نویسد: نوشتۀ جالینوس می در باب علت تنفسمدخل مثال، حنین در 

ای از آن [به سریانی] به دست داد که قابل فهم نبود. استفان هم آن را بــه  ایوب ترجمه

عربی ترجمه کرد. ابوجعفر [محمد بن موسی، حامی حنین] از من خواســت همــان 

یونــانی آن را کاری را انجام بدهم که در مــورد کتــاب قبلــی انجــام داده بــودم [یعنــی 

بخوانم و اشتباهات ترجمه را تصحیح کنم] و به استفان دســتور داد کــه آن را بــا مــن 

جــا کــه مــتن  مقابله کند. من همزمان متن سریانی و عربی را تصــحیح کــردم، تــا آن

خواســتم  هــیچ دریغــی انجــام دادم، زیــرا مــی سریانی قابل درک شد. این کــار را بــی

داشته باشم و در مــورد عربــی هــم همــین کــار را کــردم،  ای از آن را برای پسرم نسخه

  تر از سریانی بود. گرچه عربی آن خیلی دقیق

  ١الحشائشاستفان بن بسیل هم ترجمۀ یونانی 
ً
نوشــتۀ  ٢بیانــاتنوشتۀ دیســکوریدوس و احتمــاال

بــه  دماللهنــهای خود من حاکی از آن است که استناد بیرونی در کتاب  را انجام داد. پژوهش ٣مناندر

افالطون از نظر کاربرد اصطالحات به عربی مناندر شبیه است. اگر ترجمۀ منانــدر را  ٤فایدونکتاب 

 ابن بسیل انجام داده باشد، باید نقل قول
ً
  را هم به او نسبت دهیم. فایدونهای بیرونی از  واقعا

ارســطو  ٥ی اولآنالوطیقــابرادر استفان بن بسیل، تاداری (یا تیادوروس) بن بسیل، مترجم کتاب 

اش را پیش حنــین بــرد و حنــین آن را تصــحیح کــرد. بــه ایــن  ، او ترجمهالفهرستاست. به شهادت 

اش را بــرای ویــرایش پــیش حنــین  ترجمــه - ترتیب، روش تاداری هم درست مثل روش برادرش بــود

 برای این می
ً
ش ا که سبکش را اصالح کنــد و آخــرین دســت را بــه ســر و گــوش نوشــته برد و احتماال

 فــرق - بکشد. قابل توجه این است که این تشریک مساعی ملکی
ً
نستوری که در اینجا دیدیم، کــامال

ارســطو توســط تیمــوتی (و  طوبیقــایدارد با آن نوع همکاری که هفتــاد ســال قبــل از آن در ترجمــۀ 

دستیارش ابونوح) وجود داشت: تیموتی معتقد بود کــه مهــارتی بــاالتر از مترجمــان ملکــی (ماننــد 

شد، زیرا زبــان اصــلی  دانان ملکی متوسل می ریق که معاصر تیموتی بود) دارد. با این حال به زبانبط

شــدند. در اینجــا بــرعکس اســت، دو  آنان یونانی بود و کاربرد اصطالحات یونانی را بهتر متوجه می

                                                       
1. Materia medica 
2. Statements 
3. Menander 
4. Phaedo 
5. Prior Analytics  
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 با زبان مادری یونانی
ً
ین بــن استفان بن بســیل و بــرادرش تــاداری، نــزد حنــ - مترجم ملکی احتماال

  گرفتند. رفتند و از او کمک می اسحاق، مترجم نستوری می

گرچه ملکیان تا اواخر قرن نهم و دهم میالدی (سوم و چهــارم هجــری) همچنــان بــه ترجمــه از 

ق)، پزشــک، فیلســوف، ۲۹۹از جمله قســطا بــن لوقــا بعلبکــی (د  - یونانی به عربی اشتغال داشتند

 پسر یــومن، کشــیش منجم و ریاضیدان، یومن (میانۀ سدۀ چها
ً
رم هجری)، نظیف بن یومن، احتماال

نستوریان همچنان جایگاه خود را  - معروف به ابن فتیال - رومی، و یوحنای کشیش و مهندس یونانی

که در ابتدا دسترسی راحتی به منابع  حفظ کرده و برای خود فضای امنی ایجاد کرده بودند. آنها با این

  دست آورند. عربی به- گاه مهمی در نهضت ترجمۀ یونانییونانی نداشتند، توانستند جای




