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 تَذكره اَربيل (وقايع نامه آرِبال)، منت كهن اثر مؤلف ناشناس، ترجمه محمود فاضلی بريجندی، 

تهران، مركز دايره املعارف بزرگ اسالمی (مركز پژوهش های ايرانی و اسالمی)، ۱۸۵ صص، ۱۳۹۰.

سجاد امیری باوندپور

بخشی از مهم ترين داده های تاريخی برای بازسازی دوران ساسانی از خالل متون كالسيك رسيانی بدست می آيند. رویدادنامۀ اَربیل و يا 
تاريخ كليسایی آديابنه، از جمله متون رسيانی است كه متام وقايع ذكر شده در آن، اواخر دوران اشكانی و بخش زيادی از تاريخ دورۀ 
ساسانی را در بر می گريد. به همین سبب، از زمانی كه اين منت در سال ۱۹۰۷ میالدی توسط  آلفونس مينگانا1 معرفی شد، همواره بسيار 
مورد توجه محققان تاريخ دورۀ ساسانی بوده است. هرچند که مینگانا در مقدمه ای که بر منت ویراستۀ این اثر نگاشت آن را منسوب به 
نویسنده ای رسیانی زبان با نام مشیحا زکیا درقرن ششم دانست2، با این حال، از هامن ابتدا ایراداتی جدی در خصوص اصالت این منت 
مطرح شد.3 پرداخنت به فقرۀ اصالت اين منت از حوصلۀ اين نوشتار خارج است و يقيناً در چند سطر منی توان به شکلی کامل به اين موضوع 
پر اهميت پرداخت واین معنی خود فرصت ونوشتار ديگری را طلب می كند. تنها ذكر اين نكته خالی از فايده نخواهد بود كه از زمان 
انتشار اين منت به تناوب بررس قبول و يا رد اصالت آن اختالف وجود داشته است. والكر4 نيز از آخرين كسانی است كه ايراداتی جدی بر 

رس اصالت تاريخی اين منت وارد كرده است.5
با اين توصيفات، كتاب تذکرۀ اربيل، كه شامل ترجمه ای فارسی از اين رویدادنامه است توسط انتشارات دايرة املعارف بزرگ اسالمی به چاپ 
رسيده است. با توجه به آنكه تا پیش از انتشار این کتاب هيچ كدام از منابع تاريخی رسيانی به  زبان فارسی برگردانده نشده بود، انتشار 
اين كتاب می توانست نويد دهندۀ فصل تازه ای از تحقيق و پژوهش بر روی منابع تاريخ دوران ساسانی و به خصوص منابع رسيانی، كه 

1- Alphonse Mingana.

2- Mingana 1907, VII-XI.

3- Vost é 1941, 514-518.

همچنین در رد اصالت نسخۀ خطی که مینگانا منت وقایع نامه را بر اساس آن منترش کرد رجوع کنید به:
Assfalg 1966, 19-36.

4- Joel Thomas Walker.

5- Walker 2006, 287-290.
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در تتبعات فارسی بی نهايت مهجور مانده اند باشد. با اين وجود يك بررسی ساده و اجاملی از اين كتاب نشان می دهد كه اين اثر نه تنها 
اثری تحقيقی و مفيد نيست، بلكه در بسياری از موارد می تواند باعث گمراهی خوانندۀ خود و رواج دهندۀ صورت هایی غلط از اسامی 
و اصطالحات باشد كه تَبَعات منفی زيادی خواهد داشت. از همین روی در نقد حارض سعی شده است تا پاره ای از ایرادات موجود در 

این کتاب مطرح و بررسی شود.
کتاب تذکرۀ اربیل شامل چهار بخش اصلی است. نخست مقدمۀ مرتجم و سپس منت ترجمه به همراه پانوشت ها، پیوست ها و در نهایت 

کتابنامه، که در این جا ایرادات هر بخش به تفکیک آورده می شود.

مقدمۀ مرتجم
اين بخش شامل مقدمه ای كوتاه از نويسنده و مرتجم كتاب است. مرتجم خود اشاره می كند: «اين مقدمۀ كوتاه بر اساس منابع گوناگون 
برای شناخت مقدماتی وقايع نامۀ آربال تهيه شده است تا خوانندۀ فارسی زبان آشنايی اندكی با پيشينۀ آن بدست آورد» (ص ۱۲). اما 
مروری كوتاه بر اين مقدمه نشان می دهد كه نويسنده در اين نوشتار به جای آنكه اطالعات مفيدی به خوانندۀ خود بدهد بيشرت او را 

گمراه می كند.
بزرگ ترین ایراد این کتاب در همین بخش مقدمه به چشم می خورد، آن جا که مرتجم خواننده را دربارۀ کتاب شناسی متنی که ترجمه کرده 
است کامال رسگردان می کند. آن گونه که از این مقدمه برمی آید، باید گفت که مرتجم خود منی داند چه کتابی (؟) را ترجمه کرده است. وی 
در مورد کتاب شناسی اثری که ترجمه کرده است چنین می نویسد:« هامنطور كه اشاره شد اين كتاب متنی رسيانی بوده است كه مرتجم 
حارض افتخار دارد گزارشی از منت انگليسی آن را در اين كتاب به خوانندۀ فارسی زبان تقديم دارد» (ص ۱۰). همچنین در پانوشت همین 
جمله چنین آمده است: « منت انگليسی ترجمۀ تيموتی كرول است و انتشارات دانشگاه كاتوليك آمريكا آن را در سال ۱۹۸۵ .م منترش كرده 
است» (هامنجا). شاید بسیار عجیب باشد اگر بدانیم چنین کتابی با چنین مشخصاتی هرگز منترش نشده است! پیش از ادامۀ این موضوع 
الزم است تا مروری بر سابقۀ پژوهش های انجام شده بر روی منت رسیانی رویدادنامۀ اَربیل داشته باشیم. نخست بار در سال ۱۹۰۷ میالدی 
مينگانا در جلد نخست از مجموعۀ ” منابع رسيانی6 ” منت اين رویدادنامه را ويرايش و به همراه ترجمه ای به زبان فرانسه به چاپ رساند.7 
سپس در سال ۱۹۱۵ میالدی زاخائو8 ترجمه ای به زبان آملانی از آن را به همراه تعليقات و حواشی مفيد به چاپ رساند.9 در سال ۱۹۲۷ 
میالدی نيز ترجمه ای به زبان التني از اين منت توسط زورل10 به چاپ رسيد11، تا اين كه در سال ۱۹۸۵ میالدی كاورا12، ويرايشی تازه از اين 
منت را به همراه ترجمه ای به زبان آملانی به چاپ رساند.13 بر اساس اين ترجمۀ آملانی، تيموتی كرول14، در سال ۲۰۰۴ میالدی ترجمه ای 
به زبان انگليسی از اين منت به سفارش سايت ساسانيكا به صورت الکرتونیک تهيه كرد كه فایل آن در اين سايت قرار داده شده است.15 

حال اگر به کتاب شناسی ارائه شده توسط مرتجم بازگردیم خواهیم دید که منت انگلیسی که مرتجم از آن استفاده کرده است هیچ گاه به 
صورت کتاب چاپ و منترش نشده است، بلکه نسخه ای الکرتونیکی بوده است که در سایت ساسانیکا قرار داده شده است و خود ترجمه ای 
انگلیسی از ترجمۀ آملانی منت رسیانی بوده است. از همین روی آنچه مرتجم فارسی به عنوان کتاب شناسی اثر ترجمه شده به خواننده 
عرضه کرده متاماً اشتباه، نادرست و جعلی است و هیچ نامی از سایت ساسانیکا که مرتجم فارسی منت انگلیسی را از آن جا برداشته آورده 

نشده است. 

6- Sources Syriaques.

7- Mingana 1907, 1-170.

8- Eduard Sachau.

9- Sachau 1915.

10- Franz Zorell.

11- Zorell 1927, 143-204.

12- Peter Kawerau.

13- Kawerau 1985.

14- Timothy Kroll.

15- htt p://www.sasanika.org/sasanika‐library/the‐chronicle‐of‐arbela/
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جز این کتابشناسی جعلی، مقدمۀ مرتجم شامل اشتباهات دیگری نیز هست. به عنوان منومه در ذکر رویدادنامه های رسیانی چنین آورده 
است: « وقایع نامۀ یوشع که بخشی از وقایع نامۀ دیوزینیوس یا هامن وقایع نامۀ زوقنین است ... » (ص ۱۰)، حال آن که سال های سال 
است که مشخص شده است که رویدادنامۀ دیوزینیوِس تل َمحری و رویدانامه ای موسوم به زوقنین دو اثر جداگانه از هم هستند که هیچ 

ارتباطی با یک دیگر ندارند.16
همچنین در ادامۀ مقدمه آورده شده است: « منت انگلیسی هم در بعضی موارد پانویس هایی دارد که بیشرت آن ها در منت فارسی آورده 
شده است، مگر آن دسته از پانویس ها که به زبان رسیانی بودند و به نظر آگاهان، بیشرت به تلفظ ها و بیان اختالف قرائت ها یا نسخه ها 
پرداخته اند»(صص ۱۳-۱۲). متأسفانه مرتجم فارسی به این مهم دقت نداشته است که از منت رسیانی رویدادنامۀ اَربیل تنها یک نسخۀ 

خطی در دست است.17 
همچنني بخش عمده ای از توضيحات اين مقدمه در باب رویدادنامۀ اَربیل و مباحث مربوط به اصالت آن عيناً كپی برداری از مقدمۀ نسخۀ 

ديجيتالی است كه از ترجمۀ اين رویدادنامه در سايت ترتوليان قرار داده شده است18، بدون آنكه اشاره ای به اين موضوع شده باشد.

ترجمه منت
هامنطور كه در باال گفته شد مرتجم فارسی، اين اثر را از روی ترجمۀ انگليسی كه خود ترجمه ای از ترجمۀ آملانی منت رسیانی است، به 
فارسی برگردانده است. يكی از مشکالتی كه در ترجمه های متون تاريخی بر اساس ترجمه های دست چندم آن منت به وجود می آيد عدم 
ضبط صحيح اسامی خاص در منت برگردانده شده است كه به سبب عدم آگاهی مرتجم ثانی (در اينجا ثالث!) به زبان اصلی منت به وجود 
می آيد. حال آن كه اين عدم آگاهی هيچ توجيهی برای ضبط نادرست اسامی خاص بدست منی دهد. با آن كه مرتجم فارسی در مقدمۀ خود 
طی عباراتی مفصل تاكيد می كند كه در اين ترجمه بارها با عده ای از استادان تاريخ ايران باستان، تاريخ مسيحيت، تاريخ ميان رودان و 
روم رشقی و تعدادی از کارشناسان زبان های باستانی رايزنی كرده و از آنان راهناميی گرفته است، اما نگاهی كوتاه به منت فارسی نشان 
می دهد كه هيچ كارشناس و استاد صالحيت داری در حوزۀ مطالعاتی اين منت، بر اين ترجمه نظارت نداشته است و گواه ين مدعا شامر 
فراوان اغالطی است كه در برگردان اسامی خاص موجود در منت به وجود آمده است. در حالی كه اگر كسی كوچكرتين آگاهی از خط و 
سيستم آوايی زبان رسيانی داشته باشد به راحتی متوجه اين اشتباهات فاحش می شود لیکن برای كسانی كه با زبان اصلی منت آشنايی 
ندارند اين اشتباهات می تواند گمراه كننده باشد. از آنجايی كه مرتجم، اثر خود را ترجمه ای از منت انگليسی می داند (و نه منت رسيانی) 
در اينجا از پرداخنت به كيفيت ترجمۀ فارسی از منت انگليسی پرهيز می شود و تنها بر روی موارد ترجمه ناپذير منت يا هامن اسامی خاص 
تكيه می شود. آشکار است كه اسامی جای ها و كسان خود به تنهايی از داده های ارزشمند هر منت تاريخی به شامر می روند از اين روی 
برگردان صحيح اسامی از منت اصلی يكی از مهمرتين وظايف مرتجم است كه بايد خود را بدان متعهد بداند. در ادامه شامری از اساسی ترين 

اشكاالت موجوددر منت ترجمۀ فارسی آورده می شود:

ی. - ص ۱۹: َعدَّ
ܝ، آوانویسی: ‘adai، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: اََدی. ܼܕܿ صورت رسیانی: ܼܐܿ

- ص ۵۱: َحنیطَه.
ܢܝܵܬܐ، آوانویسی: ḥanitā، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی:َحنیتا. صورت رسیانی: ܼܚܿ

- ص ۵۷: َرحتا.
ܚܵܛ، آوانویسی: raḥṭā، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی:رَحطا. صورت رسیانی: ܼܪܿ

- ص ۵۷: ِعِبد مشیا.
صورت رسیانی: ܥܸܒܕ ܡܫܝܵܚܐ، آوانویسی: ʻbēd mešiḥā، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: ِعبید ِمشیحا.

- ص ۶۸: بیت لََپت.
ܬ، آوانویسی: bēt lāpāṭ، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: بیت الپاط. ܼܦܿ صورت رسیانی: ܒܝܬ ܼܠܿ

16- Harrak 1999, 1-17.

17- Berlin MS or fol. 3126.

18- htt p://www.tertullian.org/fathers/arbela_00_eintro.htm.
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ص ۶۹: اِربَط گاّلل:
ܬ ܓܵܠܠ. آوانویسی: ḥērbat glāl، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: حیربت گالل. صورت رسیانی: ܸܚܪܼܒܿ

ص ۷۶: نکیهه:
ܟܼܝܵܚܐ. آوانویسی: nakiḥā، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: نَکیحا. صورت رسیانی: ܼܢܿ

ص ۷۸: صبحا لیسو:
ܝܫܘܥ. آوانویسی: šobḥā la-išoʻ، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: شوبحا لَیشوع. صورت رسیانی: ܫܘܒܵܚܐ ܼܠܿ

ص ۸۱: اَخا ِدآبوحی:
ܒܼܘܗܝ. آوانویسی: aḵā ḏ-abohi، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: اَخا ِذ-اَبوهی. ܵܟܐ ܕܼܐܿ صورت رسیانی: ܼܐܿ

ص ۸۵: َسبَته:
ܒܵܬܐ. آوانویسی: šabtā، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: َشبتا. صورت رسیانی: ܼܫܿ

ص ۸۷: شاشان:
صورت رسیانی: ܫܼܘܵܫܢ. آوانویسی: šošān، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: شوشان.

ص ۸۷: پَپا:
صورت رسیانی: ܵܦܵܦܐ. آوانویسی: pāpā، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: پاپا.

ص ۹۳: عاَقَبلَهه:
ܵܠܵܗܐ. آوانویسی: ʻqēb alāhā، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: َعقیب اَالها. صورت رسیانی: ܥܸܩܒ ܼܐܿ

ص ۱۰۰: نیس.
صورت رسیانی: ܢܼܝܩܼܝܵܐ. آوانویسی: niqiā، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: نیقیا (در آثار فارسی این نام بیشرت به صورت عربی 

آن یعنی نیقیه رواج یافته است.)
ص ۱۰۴: کرخ دی الدن.

ܪܼܟܵܐ ܕܸܠܕܵܢ. آوانویسی: karḵā ḏ-lēdān، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: کرخا ِذ-لیدان. صورت رسیانی:  ܼܟܿ
ص ۱۰۶: حصنه دا بدیگار.

صورت رسیانی: ܸܚܣܵܢܐ ܕܒܕܼܝܵܓܐ. آوانویسی: ḥēsnā ḏ-bdigār، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: حیسنا ِذ-بدیگار.
ص ۱۱۳: ماران ژکا.

صورت رسیانی: ܵܡܪܼܿܢ ܙܵܟܐ. آوانویسی: māran zakā، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: ماَرن َزکا.
ص ۱۱۸: َهپَسی:

ܝ. آوانویسی: ḥapsai، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: َحپَسی. ܦܼܣܿ صورت رسیانی: ܼܚܿ
ص ۱۳۳: عبوَشَته:

ܵܛܐ. آوانویسی: ʻabošaṭā، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: عبوَشطا. ܒܼܘܼܫܿ صورت رسیانی: ܼܥܿ
ص ۱۲۷: تََهل.

ܚܠ. آوانویسی: taḥl، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: تَحل. صورت رسیانی: ܼܬܿ
بیشرت صفحات : حدایب/ حدیاب.

ܒ.آوانویسی: ḥaḏyab، برگردان صحیح به رسم الخط فارسی: َحذیَب. ܕܼܝܿ صورت رسیانی: ܼܚܿ

همچنني پانويس هايی كه مرتجم فارسی بر منت انگلیسی اضافه کرده است اگرچه دارای اطالعات جانبی خوبی برای خواننده است اما در 
پاره ای از موارد عدم تسلط مرتجم به حوزه ای كه در آن ورود كرده است باعث شده است كه در اين قسمت هم خواننده را از اطالعات 

اشتباه بی نصيب نگذارد. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-  ص ۳۱، پانوشت ۴۱: آنچه در اين قسمت در نسخۀ الكرتونيكی انگلييس پانوشت شده است(= ܛܒܠܪܐ) نه نام قاصد، بلکه صورت 

رسیانی واژۀ پیک/قاصد است که مرتجم فارسی به دليل عدم آگاهی، اين را ناِم قاصد تصور کرده است.
مرتجم در اين پانوشت دليل استفادۀ نويسندۀ منت از مبدأ تاريخ يونانی( سلوکی) را این گونه رشح می دهد:  ص ۶۸، پانوشت ۱۴۰:   -
«مؤلف كتاب كه از ايران به شدت ناشاد بوده موقع اشاره به تاريخ هم به تقويم سلوكيان كه ایران را اشغال کرده بودند ارجاع می دهد.» 
گويا مرتجم از اين موضوع آگاه نيست كه استفاده از مبدأ يونانی در متون رسيانی امری رايج و عادی بوده و هست. حتی بسياری از 
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نسخه های خطی رونوشت شدۀ رسيانی توسط كاتبان تا اواخر قرن ۱۹ و اوايل قرن بيستم میالدی كه نسخه برداری از متون رسيانی در 
نواحی شاملی عراق همچنان داير بوده است از مبدا يونانی برای تاريخ نويسی در انجامه ها استفاده میشده است و مسلم است كه ادعای 

مرتجم در اين پانوشت بسيار ناشيانه است.

کتاب نامه
كتابنامه ها معموالً كليدی هستند كه خواننده را برای مطالعات سپسني در موضوعات مربوطه ياری می كنند. متاسفانه كتابنامۀ اين اثر هم 
هيچ كمكی به خواننده خود منی كند و كتابنامه ای كه مرتجم در پايان كتاب خود ارائه كرده است به شكل بسيار عجيبی تدوين شده است. 

به عنوان منونه موارد زير جالب توجه هستند:
- قرآن؛

- كتاب مقدس؛
 ‐Encyclopaedia Britannica;
 -Encyclopaedia of religion;

 -Webster‘s new Collegiate Dictionary;

و يا :
- شهرستان های ايرانشهر، ترجمه شهرام جليليان، توس، تهران، ۱۳۸۸ ش. كه نام نويسنده اصلی كتاب يعنی”تورج دريايی“ به كل ناديده 

گرفته شده است.
به نظر نگارنده اين سطور، سبك شگفت انگيز ارائۀ كتابنامه در اين كتاب توضيحات بيشرتی را بر منی تابد.

در پايان الزم به ياد آوری است كه ترجمه و تحقيق بر روی منابع كهن تاريخی ، مخصوصاً منابع مكتوب برای دوران ساسانی به زبان 
فارسی از رضورياتی است كه متأسفانه با وجود گذشت سال های بسيار از آغار مطالعات آكادميك در اين حوزه در ايران به شكل كاملی 
به آن توجه نشده است. با این حال، در غیاب آثار پژوهشی و تحقیقی دست اول بر روی این متون، باید از تبدیل شدن کتاب هایی نظیر 

کتاب نقد شده در نوشتار حارض به عنوان مرجع برای خوانندگان فارسی زبان ابراز نگرانی کرد. 
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