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Abstract 
We are justlfied in our study of  Iran’s historical period by the invisible and clear vestiges of the 
mysterious Parthian empire, which has piqued the interest of a lot of historians and intellectuals. 
Parthian history has been disproved in numerous dimensions such as political dimensions, social 
dimensions, and cultural dimensions using contemporary research based on Greek, Roman, 
Armenian,Syriac, Middle Persian, and Islamic sources, as well as archeological evidence. On 
the basis of ancient historical writings, it is now possible to recreate a portion of the Parthian 
Empire’s history. Chronicles, written in Syriac, are among the most important historical sources 
for reconstructing ancient Near Eastern history. These sources are especially vital for refining 
pre-Islamic Iran’s history, as it would be pointless to write the history of Iran during the 
Sassanid era without utilizing Syriac resources. With these contexts in mind,the goal of this 
paper is to follow the Parthian rulers’ history through a variety of sources. When all of the 
available Syriac chronicles are taken into account, it becomes clear that these sources were 
mostly neglected by all of the Parthian rulers, and that no names or addresses can be located in 
them. At first glance, the absence of Parthian kings, history in Syriac sources suggests that there 
is no need to study these sources in relation to Parthian history; however, the opinion of this 
essay is that such a void to depict forgetting of the Parthian kings was not accidental in the 
Syriac sources, but rather was influenced by the tradition of Iranian historiography in the 
Sassanid (Sassanian)epoch,and since then the historical has been influenced by. 
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Parthian History and Syriac Sources by Looking at the Impact of National Iranian Historical Traditions on Syriac ……/2  
Introduction:  
In the studies of the historical period of Iran, we are justified by the invisible and obvious traces of 
the mysterious Parthian empire that has interested a number of historians and thinkers. For more 
constructive studies, in addition to the results of archaeological excavations, it is important to 
explore the historiographical texts. Contemporary researches using Greek, Roman, Armenian, 
Syriac, Middle Persian, Islamic sources as well as archeological findings of Parthian history have 
been studied and the history of this dynasty has been debunked in various political, social and 
cultural dimensions. Today, it is possible to reconstruct a part of the history of the Parthian Empire 
based on ancient historical texts. In this article, by examining Syriac texts, the impact of the Sassanid 
historiography worldview is discussed in order to better examine the roots of the reflection of 
Parthian history. In reviewing Syriac texts, we encounter the point that the Sassanids have made 
great efforts to erase the memory of the Parthians.Also, by examining and studying the written 
sources of Syriac historiography, an attempt was made to give a measured answer to the ignorance 
of the Parthian kings in this category of sources.Contrary to popular belief, Syriac literature was not 
a non-native literature in Sassanid Iran.Therefore, before dealing with the reflection of Parthian 
history in Syriac sources, the present article refers to the history of Syriac language and literature 
and briefly discusses the formation of the Syriac language as well as the emergence of the 
historiographical tradition in Syriac literature.In general, the language in which Syriac literature and 
texts are written is one of the dialects of Aramaic. Aramaic has played a very important role in the 
development of communication between the lands of the ancient East for several centuries and is one 
of the languages of the northwestern branch of the Semitic language family (Fales, 2011: 555). 
Remaining evidence from the late eighth century BC confirms that Aramaic was used as a mediating 
language between the administrative apparatus of the Assyrian Empire and non-Akkadian tribes. 
Along with Akkadian, it became the second most important language of the ancient Near East 
(Tadmor, 1991: 419). After Alexander's conquest of the Orient, Greek gradually replaced Aramaic in 
the Hellenistic cities of the Eastern Hemisphere, and the role of Aramaic mediator disappeared. With 
this development, the Aramaic language entered a new phase, often referred to as the "Middle 
Aramaic" period (300 BC to 200 AD) (Greenspahn, 2007: 7). Had the ancient East (Fales, 2011: 
555). The oldest known period of the Aramaic language is called the "Old Aramaic" (Müller-
Kessler, 2002: 958). Religious differences soon divided the Syriac language and literature into 
Eastern and Western. With the beginning of the fifth century AD, the situation changed and the 
Christian world faced new problems, and in the meantime, the Eastern Syrian Church became the 
center of controversy. Religious conflicts in Syria and the eastern provinces of the empire eventually 
led to the closure of the Persian school in Edessa in 489 AD by Zeno (Byzantine emperor). With the 
closure of this school, the only Nestorian ideology base in the west of the Euphrates was destroyed 
and therefore many students of this school migrated to the east and the territory of the Sassanid 
Empire (Asmussen, 1983). In this regard, the formation of the tradition of Syriac historiography 
came into play in the sixth century AD, when an important part of Syriac literature was composed of 
historiographical texts; The most important styles of Syriac historiography can be considered as 
chronicles, church histories and local histories of monasteries.The formation of the Syriac 
historiographical tradition coincided with the reign of the Sassanid kings in Iran.In order to be able 
to draw a logical conclusion from the non-reflection of Parthian history in Syriac sources, it was 
necessary to deal with the most important Syriac histories and events. 
These event letters include: 
1) Syriac yearbook belonging to the sixth century AD, written in the year 30 of the reign of 
KhosrowAnoshirvan. 
2) The chronicle of YaqubAdsaei, this chronicle was written in the late seventh century AD. 
(Hoyland, 1997: 410). 
Although this event is very valuable for the history of the Sassanid kings and mentions the reign of 
the kings of this dynasty with great accuracy (in years and months), but it does not mention the 
Parthian kings. 
3) The Chronicle of Elias Nasibini, the most important book of Elias, is his chronicle, which covers 
the news of the world from the beginning of creation until the year 1018 AD. 
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This chronicle is one of the most important historical sources, especially for the Sassanid era 
(Hoyland, 1997: 422). 
This chronicle provides a detailed list of all the kings of the world dynasties (including the 
Achaemenid and Sassanid kings). However, there is no trace of the Parthian kings in this chronicle. 
4) The Chronicle of Michael the Syrian, which is one of the largest and most important Syriac 
chronicles. 
The chronicle he wrote covers the events of the world from the time of creation until 1195 AD. 
(Howard-Johnston, 2010: 68). 
This chronicle has used various sources to write the history of each dynasty, and specifically in the 
history section of the Sassanid kings, it is certain that it has used ancient sources that have been 
influenced by Iranian historiography. 
In this event, despite the fact that the history of the Sassanid kings is mentioned in great detail, the 
Parthian kings have been completely ignored. 
5) Ibn Hebrew's chronicle (Hoyland, 1997: 423). In this text, too, the Parthian kings are completely 
absent and no mention is made of them. 
6) The chronicle of Arbela or the church history of Adiabneh, which is one of the Syriac texts that 
covers all the events mentioned in it, the late Parthian period and a large part of the history of the 
Sassanid period. 
For this reason, since this text was introduced by Alphonse Mingana (Mingana, 1907: 1-17), it has 
always been of great interest to scholars of Sassanid history.This chronicle is the only Syriac text 
that provides information about the last Parthian kings and even a history of the extinction of this 
dynasty (Mingana, 1907: 25) for which scholars have provided reasons for the non-authenticity of 
this text.In general, in the sixth century AD, at the same time with the emergence of the tradition of 
Syriac historiography, a new wave of collection of historical and national narrations by the Iranians 
had begun, in which the history of the Parthians was deliberately ignored. 
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 1منابع سریانی ربملی ایرانیان  نگاري تاریخسنت  تأثیر نگاهی بهمنابع سریانی  و انتاریخ اشکانی
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 ان، ایران.، تهر، دانشگاه تهرانشناسیاستاد گروه باستان 
 20/12/1400؛ تاریخ پذیرش: 06/07/1398 تاریخ دریافت:

 پژوهشی -علمی

 چکیده
در مطالعات دوران تاریخی ایران با رگه هاي ناپیدا و آشکار از امپراتوري پر رمز و راز اشکانی موجه ایم که عده اي از مورخان و 

با استفاده از منابع یونانی، رومی، ارمنی، سریانی، منابع فارسی امروزي  يها پژوهشاندیشمندان را به خود عالقمند کرده است. 
و از تاریخ این سلسله در ابعاد  قرار داده موردمطالعهتاریخ اشکانیان را  یشناس باستان يها افتهیمیانه، منابع اسالمی  و همچنین 

از تاریخ  شاهنشاهی اشکانی بر پایه  متون کهن امروزه  بازسازي بخشی  .اند نموده ییزدا ابهاممختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
منابع تاریخی جهت بازسازي تاریخ شرق نزدیک  نیتر مهمتواریخ نگاشته شده به زبان سریانی، بخشی از  است. ریپذ امکانتاریخی 

که نگارش تاریخ  يا گونه بهکنند. این منابع براي بازسازي تاریخ ایران پیش از اسالم نیز داراي اهمیت هستند باستان را فراهم می
هدف مقالۀ حاضر  يا نهیزم شیپایران در عهد ساسانی بدون بهره بردن از منابع سریانی امري بیهوده و ناقص خواهد بود. با چنین 

-مشخص می تیدرنهااز منابع ردیابی نماید. با بررسی تمام تواریخ موجود سریانی  يا دستهآن است که تاریخ شاهان اشکانی را در 
شود. آور تماماً شاهان اشکانی را نادیده گرفته و هیچ نام و نشانی از آنها در این منابع یافت نمیشود که این منابع به شکلی تعجب

شاید در نگاه نخست عدم وجود تاریخ شاهان اشکانی در منابع سریانی این نکته را به ذهن آورد که دیگر نیاز و ضرورتی به بررسی 
 هیما دستاست که چنین غیبتی را  بر آنچنین دیدگاهی این مقاله  برخالفتباط با تاریخ اشکانیان وجود ندارد، اما این منابع در ار

تحت تأثیر سنت  کامالًقرار داده و نشان دهد که فراموشی شاهان اشکانی در منابع سریانی امري اتفاقی نبوده است بلکه 
در صورتی است که  امروزه متون تاریخی نگاشته شده به زبان پهلوي در عصر ایران در عصر ساسانی بوده. این  نگاري تاریخ

دهند که چگونه تاریخ به ما نشان می میرمستقیغاز میان رفته است، این منابع سریانی به شکلی  نامه يخدا ازجملهساسانی، 
 بود. شده گرفتهملی ایرانیان یکسره نادیده  نگاري تاریخاشکانیان در 

 ، متون تاریخی نگاري تاریخاشکانیان، منابع سریانی، زبان سریانی، : یديکل يها واژه

 مقدمه.1
 در بابپیش از پرداختن به موضوع بازتاب تاریخ اشکانیان در منابع سریانی، واجب است که مختصري 

ی که در ادبیات سریانی گفته شود. زبان نگاري تاریخزبان سریانی و همچنین به وجود آمدن سنت  يریگ شکل
. زبان آرامی، که طی می استهاي زبان آرا در حقیقت یکی از گویش شده نوشتهو متون سریانی بدان ادبیات 

هاي  هاي شرق قدیم داشت، خود یکی از زبان میان سرزمین گسترش ارتباطچندین قرن نقشی بسیار مهم در 
هایی متعلق  ده از زبان آرامی، کتیبهترین شواهد بازمان کهن 1هاي سامی است. غربی خانوادة زبان شاخۀ شمال

هایی پراکنده در شمال سوریه و جنوب ترکیۀ  به قرن دهم تا هشتم قبل از میالد است که عمدتاً از محوطه
ترین دورة  شناسان این دوره از زبان آرامی را، که کهن ). زبانFales, 2011: 555( اند آمده دست بهامروزي 
 باوجود). Müller-Kessler, 2002: 958( اند خوانده »آرامی عتیق«اصطالحاً  از این زبان است، شده شناخته

هاي آوایی و صرفی مشخص و ثابت  شود لزوماً بیانگر یک زبان با ویژگی خوانده می »آرامی عتیق«این، آنچه 

                                                           
 باوندپور يریسجاد اماین اثر جناب آقاي  نین تبیینو همچآن   هايي است و در تهیه و تنظیم دادهمقاله مستخرج از رساله دکتر نیا .1

 تشکر به عمل آید.  تقدیر و بی دریغ ایشان از زحمات اند و جا دارد تحمل شدهم زحمات  یانیزبان سر پژوهشگر
 asadpurnarges@gmail.com                                                                                      رایانامۀ نویسندة مسئول:      .2
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هاي  تفاوت پراکَنش جغرافیایی خود، بنا برهاي این دوره از زبان آرامی،  نیست، بلکه بسیاري از متون کتیبه
 2دهند. اي با یکدیگر نشان می آوایی،صرفی و نحوي مختصر و گاه عمده

نادیده گرفتن  به سعی بر آن شدسریانی  نگاري تاریخبا بررسی و مطالعه منابع کتبی در این پژوهش 
 .پاسخی سنجیده داده شوداین دسته از منابع شاهان اشکانی در 

 زبان و ادبیات سریانی : تاریخچۀ.1
خود در غرب، در اواخر قرن هشتم قبل از میالد، زبان آرامی را  يامپراتورهان آشوري پس از بسط قدرت شا
هاي  هایی که مردمان آن عموماً به یکی از زبان زبان سیاسی خود، جهت گسترش ارتباط با سرزمین عنوان به

با استخدام کاتبان آرامی زبان در ) و این مهم Fales, 2007: 106-107( گفتند، برگزیدند سامیِ غربی سخن می
شمار فراوان اسامی آرامی در متون اکدي به خط ). Tadmor, 1991: 420(صورت گرفت يامپراتوردستگاه 

 :Streck, 2011(کند یمرودان در این دوره ثابت  میخی حضور گستردة مردمان آرامی نژاد را در سرزمین میان

زمان به ثبت دانیم که کاتبان آرامی و اکدي به شکلی هم ي ما میهاي آشور نقوش دیواري کاخ بنا بر ).418
 :Thureau–Dangon&Dunand, 1936(پرداختند سلطنتی بر روي پوست و گل می ها فرمانرویدادها و یا 

Plate L. .(اي از کاتبان آرامی داراي مهارت نگارش دوزبانه بودند که در متون اکدي براي ایشان  همچنین پاره
 الخط رسمکاتبان آرامی عموماً متون خود را با  ).Lewy, 1954: 191(است شده استفاده awēlSE.PIR از واژة

نوشتند و این موضوع عالوه بر شواهد تصویري، به  الفبایی خاص زبان خود با قلم بر روي چرم یا پوست می
 ,Dietrich(ذکر شده است )م .ق  710(ایدینا از شهر اور به سال -اي از سارگون دوم به سین صراحت در نامه

2003, no.2: 15_22.( لی نیز از این دوره در دست است. با این حال تعدادي3متون آرامی بر روي الواح گ 
کنند که زبان آرامی به عنوان  به طور کلی شواهد باقی مانده از اواخر قرن هشتم قبل از میالد تایید می

و این زبان در 5آشور و اقوام غیر اکدي کاربرد داشته است اتوريامپرمیان دستگاه اداري  4یک زبان میانجی
 ).Tadmor, 1991: 419(کنار اکدي تبدیل به دومین زبان مهم شرق نزدیک باستان شد

 بسا ياآشور شد، موقعیت زبان آرامی تضعیف نشد و  امپراتورينو جانشین  بابلِ امپراتورياي که  طی دوره
شدند رخنه کرده  بابل نو افزوده می امپراتوريشدند و به  فتح می جیتدر بهطقی که این زبان در این دوره در منا

 کردند و را فتحرودان  که شاهان هخامنشی در نیمه دوم قرن ششم قبل از میالد سرزمین میانهنگامی6باشد.
وشتاري در نظام خود را گسترش دادند، کاربرد زبان آرامی را همچون ابزاري جهت برقراري ارتباط ن امپراتوري

هاي شرق  گستردة اداري خود تداوم بخشیدند و این امر پیشرفت و گسترش زبان آرامی را در بیشتر سرزمین
زبان آرامی در چنین پهنۀ وسیعی در دوران پیش از هخامنشیان  .)Bae, 2004: 8-15(داشت یپنزدیک در 

ان و خط آرامی در بسیاري از مناطقِ و چون زب گسترش یافت بابل نوو سپس  آشور نو امپراتوريیعنی 
، پذیرش زبان و خط آرامی توسط هخامنشیان را باید گزینشی طبیعی و ریه رواج داشترودان و سو میان

 7منطقی دانست.
 امپراتوريشود و تا سقوط  قبل از میالد آغاز می 700این دوره از زبان آرامی را که از حدود سال 

 خوانند می »آرامی رسمی«و یا  »آرامی شاهنشاهی«زبان شناسان  ومِکند عم هخامنشی ادامه پیدا می
)Gzella, 2015: 157(هاي گویشی که در  هاي دورة زبان آرامی شاهنشاهی آن است که تفاوت .یکی از ویژگی
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و  کدستی زبان کیشدند در این دوره از میان رفته و ما عموماً با  هاي دورة آرامی عتیق دیده می کتیبه
 ).Yildiz, 2000:32(ارد روبرو هستیماستاند

این منابع که  .شود یمدیده  منابع مکتوبِ زبان آرامیِ شاهنشاهی در دوره هخامنشی به اشکال مختلفی
در یک پهنۀ وسیع  است، هاي گلی هاي سنگی و لوح ها، کتیبه نوشت ، سفالنوشتهمتون ادبی، پاپیروس  شامل
چنین 8اند. هخامنشی یافت شده امپراتوريترین سرحدات  غربی، از بلخ در شرق تا مصر در ییایجغراف

 العادة زبان آرامی در عهد هخامنشی دارد. گستردگی عظیمی نشان از اهمیت فوق
جایگزین  رفته رفتهاسکندر، زبان یونانی در شهرهاي هلنی مآب شرقی  به دست زمین شرقمپس از فتح 

اي تازه شد  یان رفت. با چنین تحولی، زبان آرامی وارد مرحلهزبان آرامی شد و نقش زبان میانجی آرامی از م
 ).Greenspahn, 2007: 7(شود میالدي) یاد می 200ق.م الی 300( »آرامی میانه«که غالباً از آن با عنوان دورة 

ه هاي محلی از این زبان است، چراک  ویژگی این دوره از زبان آرامی پدید آمدن شمار زیادي از گویش نیتر مهم
با یکدیگر گسسته شد و  امپراتوريهاي تابع  هخامنشی، ارتباط بسیاري از سرزمین امپراتوريپس از فروپاشی 

زبان آرامی نیز نقش پررنگ خود را از دست داد. به همین روي با برآمدن زبان یونانی، همچون زبان میانجی 
د و این زبان در هرکدام از این مناطق مسیر در منطقه، زبان آرامی تنها در مناطقی دورافتاده از هم باقی مان

 :Gzella, 2015(ی شد متفاوت هایی  منجر به پدید آمدن گویش تیدرنهاتطور خویش را جداگانه پیمود که 

217.( 
 ةریجز شبه، آرامی نبطی در شمال )Sokoloff, 2002( فلسطین دریهودي  آرامیِ شامل ها این گویش

و  )Hillers &Cussini, 1996(دسایی در سوریه آرامی پالمیري و آرامی ا، )Morgenstern, 1999(عربستان 
ها، گویش سریانی  . یکی از این گویشبوده است)Morgenstern, 2011( نیالنهر نیبآرامی یهودیان بابل در 

اي  نهت گرفت و مرکز آن شهر باستانی ادسا بود، به گورایج در شمال غربی میان رودان نشأاست که از آرامی 
 :Brock, 1997( توان لهجۀ ادسایی زبان آرامی در دورة هلنیسم دانست ترین تعریف سریانی را می که در ساده

7(. 
آمد که صحراي سوریه را  هاي تجاري دوران باستان به حساب می ادسا یکی از شهرهاي مهمِ واقع بر جاده

روم را به نواحی دوردست شرقی  امپراتوريربی هاي غ هاي جنوبی ارمنستان و همچنین سرزمین به کوهستان
کیلومتري شرق رودخانۀ فرات، در سرچشمۀ یکی از شعب نهرِ بلیخو در  85دادند. این شهر در  پیوند می

 شده ضبطهایی گوناگون  قرار داشته است. نام این شهر در طول زمان به شکل يامروزجنوب کشور ترکیه 
) در حقیقت صورت یونانی نامِ این شهر است که نویسندگان Ἔδεσσα در یونانی به شکل(» ادسا«است.

نویسان دوران اسالمی به صورت الرُها درآمد و  نامیدند و در آثار جغرافی ) میܐܘܪܗܝسریانی آن را اُورهاي (
ر به آید. با اینکه از این شه هاي باستانی کشور ترکیه به حساب می رفاي یکی از محوطهوامروزه نیز با نام اُ

هاي گوناگون یاد شده است، اما متأسفانه این منابع هیچ اطالعاتی از این شهر  کرات در متون تاریخی به زبان
شناسی در  هاي هدفمند باستان دهند و از سویی دیگر عدم کاوش پیش از دورة سلوکیان در اختیار ما قرار نمی

اي از ابهام قرار داده است. هرچند که هموراه  در هاله هاي اولیۀ این ماندگاه، تاریخ نخستین احداث شهر را الیه
تر احداث شده  این احتمال توسط محققان مطرح بود که شهر ادسايِ سلوکی بر روي یک ماندگاه کهن

از سلوکی یافت نشده  گاه نشانی از نام این شهر در مدارك پیش اما از سویی هیچ )Billerbeck, 1909(است



 7 / 1400 مستانز ،4 ةشمار ،14ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

اي مهم توانست نشانی از اشاره به این محل در الواح  در مقاله 9میالدي امیر هراك 1992بود تا اینکه در سال 
میخی به زبان اکدي متعلق به آرشیوهاي آشوري را بازیابد. با توجه به شواهدي که هراك ارائه داده است شهر 

شده است برابر  ) یادadme’ادسا را باید با ماندگاهی که در مدارك اکدي از آن با عنوان اَدمه (
توان حدس . هرچند اطالعاتی از این شهر در عهد هخامنشیان در دست نداریم اما می)Harrak, 1992(دانست

ها و مسافران بوده  زد این مکان به عنوان یک ایستگاه در شاهراه اصلی از شوش به سارد محل عبور کاروان
 .)Ross, 2001: 5(است 

هاي این ماندگاه قدیمی شهري تازه بنا نهاد و چون  اول بر روي خرابه قبل از میالد سلوکوس 304در سال 
ها  هاي روان بود، آن را ادسا به معناي شهر آب این منطقه همچون پایتخت سرزمین مقدونیه، سرشار از آب

هاي  کهاطالعات ما از اوضاع شهر ادسا در عهد سلوکیان بسیار اندك است. س .)Drijvers, 1980: 10-11( نامید
هاي ضرب  سلوکی ضرب شده در ادسا شاید از معدود شواهد تاریخی ما در این دوران باشد. نخستین سکه

 ).Babelon, 1904: 3( وس چهارم استخوهایی مفرغی متعلق به آنتی شده در این شهر سکه
طقه در حدود سال نشینی قدرت سلوکیان از من النهرین و عقب شهر ادسا پس از حمالت مهرداد اول به بین

شاهکان آن  تختگاهبرپا کرد که شهر ادسا  10قبل از میالد، حکومتی مستقل با نام پادشاهی اُوسروئنه 132
که در نهایت  صحنۀ کشمکش میان رومیان و پارتیان گشت تا آن هاي بعد رفت. این سرزمین در سال بشمار می

 11.روم تبدیل شد امپراتوريمیالدي به شکل رسمی به یکی از ایاالت  244به سال 
با وجود آنکه ادسا در ذات خود یک شهر تازه تأسیس یونانی بود اما فرهنگ بومی این شهر در دوران 

 فرما حکمنبود و یک فرهنگ عمیق سامی بر آن  ی و رومیان به هیچ روي متاثر از فرهنگ یونانی و رومیسلوک
گري در برابر هلنیسم، گهواره ادبیات سریانی و اولین پادشاهی بود. منابع تاریخی از شهر ادسا به عنوان سن

 Harrak, 1992: 209(.12( کنند یممسیحی یاد 
ها پیش از  هايِ آرامی میانه، مدت توان حدس زد که زبان سریانی به عنوان یکی از شاخه که می با وجود آن

اي مشرکانه است که در  به زبان سریانی کتیبه ترین سند موجود ، اما قدیمرایج بودهمیالد مسیح در ناحیۀ ادسا 
و اینک با نام  13پس از میالد است 6کیلومتري غرب شهر ادسا قرار دارد و تاریخ آن متعلق به سال  73فاصلۀ 
ترین گونۀ شناخته شده از سریانی  گر کهن کار رفته در این کتیبه نشان شهرت دارد. زبانِ به AS55کتیبۀ 

ترین است،  که در نوع خود کهن AS55شود. عالوه بر کتیبۀ  شناخته می 14» ریانی کهنس«است که به نامِ 
کتیبۀ دیگر متعلق به قرن اول و دوم میالدي در نواحی اطراف ادسا کشف شده است  120تاکنون در حدود 

مگی ها ه اگرچه متون این کتیبه 15که همگی نمایندة زبان سریانی کهن و داراي مضامین مشرکانه هستند.
هاي بعدي نشان  گونه ارتباطی را با سنت ادبی مسیحی رایج در سده داراي مضامین مشرکانه هستند و هیچ

دهند، اما شناخت و بررسی این متون براي فهم چگونگی تکامل زبان سریانی و همچنین شناخت فرهنگ  نمی
 .و تمدن ناحیۀ ادسا در قرون اولیۀ میالدي داراي اهمیت بسیار باالیی است

هایی از عهدعتیق از زبان عبري، و به احتمال فراوان  میالدي قسمت 200در همین راستا، در حدود سال 
هاي گنوسی رایج  . به جز تأثیر یهودیان، گرایشیحی شده به زبان سریانی ترجمه شدبدست یهودیانِ تازه مس

صان مشاهده ـسوب بردیـکتاب منچون ـیحی سریانی همـترین آثار مس در منطقۀ ادسا نیز در برخی از کهن



 یانیبر منابع سر انیرانیا یمل ينگار خیسنت تار ریبه تأث ینگاه یانیو منابع سر انیاشکان خیتار /8

با این حال بسیاري از نخستین متون مسیحی به زبان سریانی داراي ). Gzella, 2015: 374-376( شودمی
تاریخ نگارش و نویسندگانی نامعلوم هستند که تا پایان قرن سوم میالدي توسط ساکنان مسیحی ادسا به زبان 

 16.سریانی ترجمه و یا تألیف گشتند
نهضت نگارش متون مسیحی به زبان سریانی را در قرن سوم میالدي باید پایان دوران سریانی کهن و آغاز 

با رواج دیانت مسیحی در این نواحی 17نامند. اي دانست که آن را دوران سریانی کالسیک می ورود به عصر تازه
طالح آرام و آرامی در عهد آرامیان عیسوي خود را به سوریه منسوب کردند و سریانی نامیده شدند. چون اص

عتیق مختص بت پرستان بود مسیحیان از آن روي برگرداندند بدین ترتیب زبان ایشان سریانی نامیده شد تا 
 از زبان آرامیان بت پرست متمایز گردند.

اي همچون افرائیم و افرآت آثار شاخصی به زبان سریانی  در طول قرن چهارم میالدي نویسندگان برجسته
اما به راستی آغاز گسترش 18د که سهم فراوانی در ریشه دوانی ادبیات سریانی در منطقه داشتند.نگاشتن

ادبیات سریانی کالسیک به عنوان زبان دینی مسیحیانِ شرق، پیوند نزدیکی با تأسیس مدرسۀ ادسا در حدود 
در این  19سوب است.میالدي دارد. تأسیس این مدرسه بنابر متون سریانی به افرائیم قدیس من 363سال 

ن سریانی هایی هدفمند از کتب یونانی به زبا آموزان، نهضت ترجمه مدرسه و به منظور تهیۀ کتب درسی دانش
 20توان به ترجمۀ سریانی تاریخ کلیسایی اوزبیوس قیصرانی اشاره نمود. ها میآغاز گشت که از جملۀ آن

ن دوران، کتاب عهد جدید سریانی، موسوم به ترین آثار تدوین شده به زبان سریانی در ای یکی از مهم
). Black, 1950: 203( بود که زیر نظر ربوال، اسقف ادسا و در اوایل قرن پنجم میالدي انجام شد 21پِشیطتا

اهمیت این ترجمه بدان پایه بود که توانست سنت ادبی سریانی را در کنار ادبیات یونانی تبدیل به یکی از 
النهرین کند و پس از آن بود که زبان سریانی به سرعت از  هاي ادبی در سوریه و بین ن جریانتأثیرگذارتری

 ).Gzella, 2015: 367( سوي جوامع مسیحیِ غیر یونانی زبان شرق به عنوان زبان مشترك دینی پذیرفته شد
تمدن یونانی و التین  سریانیان ادسا در ارتباطات فرهنگی نیز نقش بزرگی ایفا کردند، ادسا در مرز میان عرصۀ

و عرصۀ تمدن مشرق زمین قرار داشت، و از یک سوي در آنجا علوم و فلسفۀ یونان به سریانی ترجمه و در 
رودان به  شد و از سوي دیگر، از آنجا، از شرق و شام دیانت مسیح و آثار ایران و میان شرق نزدیک منتشر می
ویژه خاك ایران طالب مسیحی به مدرسۀ ادسا فرستاده یافت. از تمام مشرق و به  دنیاي غرب اشاعه می

 دادند.  شدند و سپس عقاید آن مدرسه را نزد تازه مسیحیان رواج می می
اما اختالفات مذهبی باعث شد تا زبان و ادبیات سریانی خیلی زود به دو شاخۀ شرقی و غربی تقسیم شود. 

ق بزرگ شد؛ بر سر این اعتقاد که آیا عیسی مسیح در سدة پنجم میالدي کلیساي مسیحی سریانی دچار شقا
دو طبیعت الهی و بشري داشته یا تنها داراي یک طبیعت واحد بوده است میان علماي مسیحی سریانی 
اختالف بزرگی حادث شد و کلیساي سریانی به دو فرقه یا مذهب تقسیم شد. در طی سدة چهارم میالدي 

کمک نمود تا جامعۀ مسیحیت اتحاد خود را در اصول اعتقادي حفظ  23نو اعتقادنامۀ معروف آ 22شورايِ نیقیه
اما با آغاز قرن پنجم میالدي اوضاع دگرگون گشت و دنیاي مسیحیت خود را با مسائلی تازه روبرو دید  24کند،

گرچه ایجاد اختالفات عقیدتی میان  .و در این میان کلیساي شرقی سوریه تبدیل به کانونی براي مناقشات شد
توان  هاي اول و دوم میالدي جست و جو کرد، اما به شکلی سمبلیک می توان در همان قرن مسیحیان را می

میالدي به سمت بطریقی  429سرآغاز این رویدادهاي تازه را به زمانی مربوط دانست که نسطوریوس در سال 
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سیاري از مسیحیان تازگی کلیساي قسطنطنیه رسید. وي از همان ابتدا نظریاتی را عنوان کرد که براي ب
 25توان به مادر خدا نبودن مریم مقدس اشاه کرد. همچنین آراي دیوفیزیتی داشت. از جملۀ این نظریات می

و 26وي که مبنی بر طبیعت دوگانۀ مسیح بود، برخاسته از تعلیمات دیودوروسطرسوسی
ه از تعالیم دیودوروس و تئودورسموپسوئستیایی بود. نظرات نسطوریوس که در حقیقت صورتی بسط یافت

م ) امپراطور وقت را مجبور به برپایی یک شوراي  450ـ  402تئودوروس بود، سرانجام تئودیوس دوم ( 
ترین عمومی نمود. در این میان بزرگترین مخالف نسطوریوس، سیریل بطریق اسکندریه بود که از بزرگ

م )  431هاي او در شوراي افسوس (  تالش هواداران مکتب یگانگی طبیعت عیسی مسیح به شمار می رفت.
منجر به محکوم شدن نسطوریوس در غیاب هوادارنش شد. سیریل موفق شد در مخالفت با نسطوریوس نظر 
مساعد یوحنا بطریق انطاکیه را جلب نماید و این قضیه منجر به اتحاد کلیساهاي انطاکیه و اسکندریه 

د نسطوري مدرسۀ ایرانیان در ادسا بود حال آنکه بیشتر پس از شوراي افسوس تنها پایگاه عقای27شد.
مسیحیان سوریه به پیروي از کلیساي انطاکیه هوادار مکتب میافیزیت (که بعدها به مذهب یعقوبی مشهور 

 489باعث شد تا در نهایت به سال  امپراتوريشرقی هاي  هاي مذهبی در سوریه و استان شد) بودند. درگیري
پراطور بیزانس) دستور به تعطیلی مدرسۀ ایرانیان در ادسا بدهد. با تعطیلی این مدرسه تنها میالدي زنو ( ام

پایگاه عقاید نسطوري در غرب فرات از میان رفت و از این روي بسیاري از شاگردان این مدرسه به سوي شرق 
هبی میان مسیحیان . این انشعاب و انقسام مذ)Asmussen, 1983( و قلمرو شاهنشاهی ساسانی کوچ نمودند

سریانی به جدایی ادبی و فرهنگی منجر شد. در نتیجه دو مکتب ادبی و دو گویش سریانی شرقی و غربی جدا 
 از یکدیگر تحول یافتند.

 :سریانی در سدة ششم میالدي نگاري تاریخگیري سنت شکل .2
بخش از ادبیات سریانی، کمی  دهد؛ لیکن این نگاري تشکیل می بخش مهمی از ادبیات سریانی را متون تاریخ

هاي نویسندگان سریانی براي نگارش تاریخ  نخستین تالش 28.هاي ادبی سریانی شکل گرفت دیرتر از سایر گونه
ها براي آن30مشاهده نمود که وود 29اي از متون قرن پنجم میالدي، همچون افسانۀ یولیانوس توان در پاره را می

اما در حقیقت آغاز سنت  .)Wood, Unpublished( اده کرده استاستف 31» تواریخ شبه«از اصطالح متون 
نگار سریانی پس از این زمان حجم  نگاري سریانی را باید از ابتداي قرن ششم میالدي دانست. متون تاریخ تاریخ

نگاري  هاي تاریخ ترین سبک دهد. مهم هاي متفاوت تشکیل می قابل توجهی از آثار مختلف را در قالبِ سبک
 دانست.  33ها و تواریخ محلی صومعه32ها، تواریخ کلیسایی توان رویدادنامه نی را میسریا

خصوص  یونانی و به-نویسیِ مسیحی نویسیِ سریانی را باید در سنّت رویدادنامه هاي سبک رویدادنامه ریشه
سیحیت، . پیش از اُوزبیوس و حتی پیش از پیدایش دین ماُوزبیوسِ قیصرانی جست و جو کرد رویدادنامۀ
اراتوستن  34رفت و رویدادنامۀ شمار می نگاري در دوران هلنیسم به هاي تاریخ نویسی یکی از گونه رویدادنامه
هاي این سبک  قبل از میالد) را باید از نخستین نمونه 200(احتماالً نگاشته شده در حدود سالِ  35اسکندرانی

روي تا مرگ اسکندر بوده است. همچنین در دوران نویسی دانست که شامل اخبار جهان از سقوط شهر ت تاریخ
شکوفایی ادبیات مسیحی، اُوزبیوس نخستین کسی نبود که دست به نگارش رویدادنامه زد. ما از طریق متون 

هاي مسیحی پیش از اوزیبیوس آشنا هستیم. از جمله باید به  هایی از رویدادنامه تاریخی متأخرتر با نمونه
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میالدي) اشاره نمود که شامل اخبار جهان از آغاز  240تا  160( 36لیوس آفریکانوسرویدادنامۀ یونانیِ یو
و تنها قطعاتی دادنامه امروزه از میان رفته این روی ).Wallraff, 2010(میالدي بوده است  217آفرینش تا سال 

 قابل بازسازي است. 37از آن در آثار مورخان سپسین نظیر گئورگ سینکلوس
نویسی به وجود آورد که پس  بیوس با نگارش رویدادنامۀ خود مدلی را در سنّت رویدادنامهبا وجود این اُوز
رویدادنامۀ  38نویسی در ادبیات مسیحی شد، به شکلی که کروك، ترین سبک رویدادنامه از او تبدیل به رایج

. )Croke, 1982: 195(هاي نگاشته شده در تمام ادوار خوانده است  اُوزبیوس را یکی از تأثیرگذارترین کتاب
متأسفانه نسخۀ اصل یونانی رویدادنامۀ اُوزبیوس امروزه از میان رفته است و ما از صورت اصیل متن آگاه 

اي به زبان التین توسط  نیستم، با این حال دو ترجمۀ کهن از این متن در دست است. نخست ترجمه
بسیار نزدیک به تاریخ نگارش متن یونانی توسط میالدي و  380که در حدود سال  39یِرُنیموسِ قدیس (جروم)

اي به زبان ارمنی  دوم، ترجمه40اُوزبیوس انجام شده است، اما تنها شامل نیمۀ دومِ رویدادنامۀ اُوزبیوس است.
هاي رویدادنامه  میالدي توسط مترجمی ناشناس انجام شده است و شامل تمام بخش 600که در حدود سال 

ما تا حدودي قادر به بازسازي متن اصلی رویدادنامه هستیم. همچنین بنابر شواهدي، این دو ترجمه  با 41است.
رویدادنامۀ اوزبیوس به زبان سریانی نیز ترجمه شده بود که امروزه نشانی از آن در دست نیست 

)Witakowski, 2000: 427( زمان دقیق و همچنین مترجم سریانی رویدادنامه مشخص نیست. تنها اشارة .
بنابر نوشتۀ  42شود. یم به مترجم سریانی رویدادنامۀ اُوزبیوس در فهرست عبدیشوع نصیبینی یافت میمستق

عبیدشوع، مترجمِ سریانیِ رویدادنامۀ اُوزبیوس شخصی با نام شمعونِ بیت گرمایی بوده است که احتماالً در 
هاي  ترین زمینه از مهماین ترجمه را باید ). Hoyland, 1997: 390(زیسته است  قرن ششم میالدي می

نویسیِ سریانی دانست که در ادبیات سریانی عموماً با عنوان  گیري سنت رویدادنامه شکل
46ܡܟܬܒܢܘܬܐܙܒܢܐ

 شوند. شناخته می43
همچنین باید مهد به وجود آمدن سنت  شهرِ ادسا را، به عنوان خاستگاه زبان و ادبیات سریانی،

هاي سریانی را که امروزه به دست ما رسیده است  ن نمونۀ رویدادنامهتری نویسی سریانی دانست. کهن رویدادنامه
نویسی دانست، رویدادنامۀ بی نامِ  هاي ادیبان سریانی در رویدادنامه و در حقیقت باید آن را از نخستین تالش

ادنامۀ نشین است. همچنین در کنار این رویدادنامه باید به شکلی خاص به روید ادسایی منسوب به یوشع ستون
شود که شکل گیري سنت نام دیگري موسوم به رویدادنامۀ ادسا اشاره نمود.بدین سان مشخص می بی

سریانی همزمان با زمامداري شاهان ساسانی در ایران بوده است. از قضا سدة ششم میالدي  نگاري تاریخ
اي پذیرفته بوده و بنابر فرضیهآوري روایات تاریخی خود اي است که ایرانیان به دنبال جمعمصادف با دوره

 ,Hämeen-Anttila( شده از زمان نولدکه به این سوي، در این زمان صورت نهایی کتاب خداینامه تدوین شد

2018: 2(. 
 تاریخ اشکانیان و تواریخ سریانی.3

دهیم الزم براي آنکه بتوانیم از عدم بازتاب تاریخ اشکانیان در منابع سریانی یک نتیجه گیري منطقی انجام 
هاي سریانی بپردازیم. نخست باید به یک سالنامۀ سریانی است تا ابتدا به بررسی مهمترین تواریخ و رویدادنامه

متعلق به سدة ششم میالدي اشاره نمود که در سال سی از سلطنت خسرو انوشیروان نگاشته شده است. این 
هرستی از شاهان ایرانی از زمان داریوش هخامنشی سالنامه از جمله منابع بسیار ناشناخته سریانی است که ف
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این سالنامه که به احتمال فراوان در قلمرو دولت ساسانی نگاشته شده  44دهد.تا خسرو انوشیروان را ارائه می
پردازد و کامالً شاهان اشکانی را است پس از سلطنت داریوش سوم بالفاصله به سلطنت اردشیر پسر بابک می

که این سالنامه داراي جزئیات ارزشمندي از القاب و عناوین شاهان ساسانی است به  از آنجایی گیرد.نادیده می
 45ساسانی قرار داشته است. نگاري تاریخرسد که کامالً تحت تأثیر سنت نظر می

پس از آن باید به رویدادنامۀ یعقوب ادسایی اشاره نمود. این رویدادنامه در اواخر سدة هفتم میالدي 
را ذکر کرده است. تنها نسخۀ خطی موجود از این  692شده است و شرح حوادث عالم تا سال  نگاشته

شی ارزا شود. یعقوب در تنظیم رویدادنامۀ خود از منابع کهن برویدادنامه امروزه در موزة بریتانیا نگهداري می
توان حدس زد که او از منابع یاما م ؛بردنمی خودمورد استفاده   نامی از منابع استفاده نموده است و اگرچه

 ,Hoylandیونانی و همچنین تواریخ سریانی و نیزحداقل یک فهرست از شاهان ایران استفاده نموده است(

هاي سریانی بعد از خود  ). این رویدادنامه همچنین خود تبدیل به یکی از منابع اصلی رویدادنامه1997:410
اهان ساسانی داراي ارزش بسیار زیادي است و مدت سلطنت گشت. این رویدادنامه اگرچه براي تاریخ ش

 کند.شاهان این سلسله را با دقت فروانی (در سال و ماه) ذکر کرده است اما اشاره به شاهان اشکانی نمی
د که ما در شو بیات رویدادنامه نویسی سریانی ظاهر میر ادد زهاز نیمۀ دوم قرن هشتم میالدي سبکی تا

گوییم. از این دوران تا نیمۀ نخست قرن سیزدهم میالدي و افول ادبیات  هاي مفصل می دادنامهروی  اینجا به آن
نگارهاي ادبیات  ترین تاریخ هايِ مفصل تبدیل به مهم سریانی از پسِ حمالت ویرانگر مغوالن، این رویدادنامه

 .)Brock, 1997: 7( شوند سریانی می
مفصلِ سریانیِ شرقی که امروزه بدست ما رسیده است رویدادنامۀ  هايِ نخستین و تنها نمونه از رویدادنامه

میالدي به  1008متولد شد و در سال  46میالدي در روستاي شینایا 975الیاس نصیبینی است. الیاس در سال 
او آثار  47.میالدي در این سمت بود 1046سمت مطرانی شهر نصیبین رسید و تا زمان مرگش یعنی سال 

اما  48.با موضوعات مختلف به زبان سریانی نگاشت از جمله دستور زبانی براي زبان سریانیبسیار زیادي 
میالدي را در بر  1018ترین کتاب الیاس، رویدادنامۀ او است که شرح اخبار جهان از آغاز خلقت تا سال  مهم
هاي جهان و دوم  گیرد. این رویدادنامه در دو بخش تنظیم شده است. نخست فهرستی از رویدادهاي سال می

ترین منابع تاریخی به خصوص براي دوران ساسانی  تر وقایع هر سال. این رویدادنامه یکی از مهم شرح مفصل
ها استفاده کرده است  رود چراکه بسیاري از منابع کهنی که الیاس براي نگارش کتاب خویش از آن به شمار می

میالدي در دو نسخۀ سریانی و عربی نگاشته شده  1019ل این رویدادنامه در سا 49.اند امروزه از میان رفته
اند.  میالدي بازمانده 1019است و هر دو نسخه در کنار یکدیگر در یک نسخۀ خطی کهن با تاریخ رونویسی 

برگه  106داري می شود و شامل  در کتابخانۀ بریتانیا نگه )B.M.Add.7197( ةاین نسخۀ خطی امروزه با شمار
دهد در  بررسی نسخۀ خطی نشان می 50.هایش دچار آسیب دیدگی شده. است از قسمتاست و در بسیار 

خط مختلف نگاشته شده است، اما متن سریانی یکپارچه است و  که متن عربیِ رویدادنامه با پنج دست حالی
ی نویس خط خود الیاس تحریر شده است و احتماالً پیش شود که متن سریانی به دست معموالً چنین فرض می

صل از تمام شاهان ـتی مفـدادنامه فهرسـاین روی). Hoyland, 1997:422( براي کاتبان عربی بوده است
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دهد با این وجود هیچ نشانی از شاهان دست میه هاي عالم (از جمله شاهان هخامنشی و ساسانی) را بسلسله
 اشکانی در این رویدادنامه وجود ندارد.

هاي سریانی، رویدادنامۀ میخاییل سریانی است. میخاییل، بطریقِ  یدادنامهترین رو ترین و مهمیکی از بزرگ
اي که او به رشتۀ  رویدادنامه 51میالدي در شهر ملیطین متولد شد. 1126کلیساي یعقوبی انطاکیه در سال 

اثر گیرد. تاریخ نگارش این  میالدي را در بر می 1195تحریر درآورد شرح وقایع جهان از زمان خلقت تا سال 
 :Howard-Johnston, 2010( میالدي دانست 1199تا زمان مرگ میخاییل یعنی  1195هاي  باید میان سال

روایات رویدادنامۀ میخاییل با وجود تاریخ نگارش متأخرش، به دلیل استفاده از منابعی که اینک بدست ). 68
یگانه نسخۀ خطی بازمانده از این رویدادنامه که داراي تاریخ رونویسی  52.اند داراي اهمیت است ما نرسیده

. این نسخۀ )Brock, 2003: 16( میالدي در شهر اورفاي ترکیه کشف شد 1888میالدي است در سال  1598
شود و براي محققان قابل دسترس نیست. با این داري می یی در شهر حلب سوریه نگهخطی امروزه در کلیسا

میالدي، شابو موفق شد رونویسی از این نسخۀ خطی تهیه کند و بر اساس همین نسخۀ  1888سال حال در 
 ,Chabot(اي به زبان فرانسه منتشر نمود رونوشت، متن سریانی این رویدادنامه را ویرایش و به همراه ترجمه

دسترس است، با این حال طور که گفته شد نسخۀ خطیِ این رویدادنامه امروزه تقریباً غیرقابل  . همان)1889
میالدي با بدست آوردن حقوق انحصاري براي چاپ این نسخه دست  2009در سال 53انتشارات گرگیاس

میالدي  2009نویس تهیه نماید و در سال  بار یک نسخۀ کلیشه از اصل دست نویس توانست براي نخستین
دنامه را بر اساس این کلیشه منتشر اي از متن سریانی این رویدا گرگوریس یوحنا ابراهیم ویرایش تازه

میالدي از اصل سریانی  1248اي مختصر به زبان ارمنی که در سال  . همچنین نسخه)Ibrahim, 2009(ساخت
انجام شده است امروزه در دست است. جز این، یک ترجمۀ کهن عربی از این متن در دست است که به 

در  B.L.Ms.Or.44.2است. این نسخۀ عربی که اینک با شمارة احتمال فراوان بر اساس نسخه اورفاي انجام شده 
ها از منابع متنوعی شود.این رویدادنامه براي نگارش تاریخ هر کدام از سلسله داري می نگه کتابخانۀ بریتانیا

استفاده کرده است و به طور مشخص در بخش تاریخ شاهان ساسانی مسلم است که از منابعی کهن استفاده 
ایرانی بوده است. در این رویدادنامه نیز با وجود آنکه تاریخ شاهان ساسانی با  نگاري تاریختحت تأثیر نموده که 

 اند.جزئیات فراوان ذکر شده است شاهان اشکانی به کل نادیده گرفته شده
 در نهایت باید به آخرین رویدادنامۀ مفصل سریانی و یکی از آخرین متون تاریخی ادبیات کالسیک سریانی

 1225الدین ملقب به ابن عبري در سال  یعنی رویدادنامۀ ابن عبري اشاره نمود. گریگوري ابوالفرج جمال
ترین نویسندگان در کالم  اي یعقوبی مذهب به دنیا آمد. وي از برجسته میالدي در شهر ملیطه و در خانواده

هاي  خالق آثار فراوانی به زبان دانسته است. وي سریانی بوده است که زبان عربی را نیز در حد کمال می
هاي  سریانی و عربی است و یکی از مشهورترین آثار وي رویدادنامۀ او است که به شکلی مداوم میان سال

این رویدادنامۀ مفصل به دو ). Hoyland, 1997: 423( میالدي در حال نگارش بوده است 1286تا  1276
جا که بیشتر محققان  شود، تا بدان و تاریخ کلیسایی تقسیم می قسمت کامالً متفاوت از هم یعنی تاریخ دنیوي

عبري به  این دو بخش را معموالً به شکلی جدا از هم مورد بررسی قرار داده اند. تاریخ دنیوي رویدادنامۀ ابن
ترین هاي قبل از برآمدن اسالم است و مهم یازده بخش تقسیم شده است که نه بخش اول آن شامل سلسله

عبري در نگارش اخبار این دوران کتاب رویدادنامۀ میخاییل سریانی بوده است و جز آنچه در کتاب  بنمنبع ا
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اي از تاریخ دنیوي خود را به  عبري در اواخر عمر خود خالصه ابن .شود جا دیده نمی میخاییل آمده است در این
عبري  سویی دیگر تاریخ کلیسایی ابن از 54.شود زبان عربی نگاشت که با نام مختصرالتواریخ الدول شناخته می

رود چراکه ابن عبري در این بخش به  شمار می از منابع بسیار مهم و کمتر شناخته شده براي دوران ساسانی به
تاریخ کلیساي نسطوري نیز پرداخته است و از این جهت در میان تواریخ سریانی غربی یگانه است و از 

هاي شرقی در رفت و آمد بوده است از جمله مراکزي همچون  سرزمینها به  عبري طی سال که ابن آنجایی
موصل و مراغه، به احتمال فراوان بخش تاریخ کلیساي نسطوري خود را از منابع شرقی محلی برداشت کرده 

. از رویدادنامۀ )Takahashi, 2005: 75( است از این روي مطالب وي در این بخش بسیار بااهمیت است
اي از نسخ تاریخ دنیوي و  خطی باقی مانده است. پاره یخ دنیوي و کلیسایی ) شمار زیادي نسخعبري ( تار ابن

رویدادنامۀ ابن عبري را پایان دوران 55.اي دیگر تنها یکی از این دو وجود دارد کلیسایی را باهم دارد و در پاره
هاي خالفت شرقی،  سرزمینکالسیک ادبیات سریانی دانست و پس از آن و با حمالت ویرانگر مغوالن به 

در این رویدادنامه نیز شاهان اشکانی کامالً  .)Brock, 2009: 48( شود ادبیات سریانی وارد دورانی از رکود می
 غایب هستند و نشانی از آنها آورده نشده است.

 ربالشاهان اشکانی در رویدادنامۀ آ. 4
متون سریانی است که تمام وقایع ذکر شده در آن، اواخر  ربال و یا تاریخ کلیسایی آدیابنه، از جملهآرویدادنامۀ 

گیرد. بدین جهت، از زمانی که این متن توسط دوران اشکانی و بخش زیادي از تاریخ دوره ساسانی را در بر می
، همواره بسیار مورد توجه محققان تاریخ دوره ساسانی )Mingana, 1907: 1–170(آلفونس مینگانا معرفی شد

کانی بدست ـاهان اشـاین رویدادنامه تنها متن سریانی است که اطالعاتی در خصوص آخرین شبوده است. 
دهد. آنگونه که ناشر این متن، مینگانا یادآور شده دهد و حتی تاریخی از انقراض این سلسله بدست میمی

ساسی ا . حال سوال)Mingana, 1907: 25( است این متن در اواسط سدة هفتم میالدي نگاشته است
کنند این متن که تمام منابع سریانی دیگر یادي از شاهان اشکانی نمی الیاینجاست که چگونه است در ح

 دهد؟ اطالعاتی با جزئیاتی گاه حیرت آور در خصوص شاهان این سلسله در اختیار ما قرار می
اي تن معرفی شد عدهکلید حل این معما در بررسی اصالت این متن سریانی است. از همان ابتدا که این م

. پرداختن به تمام جزئیات )Peeters, 1915( از محققان از جمله پائول پیترز به اصالت این متن شک کردند
هاي اطر نشان کرد که پس پیترز در سالمربوط به اصالت این متن خارج از حوصلۀ این نوشتار است اما باید خ

. ).Walker, 2006: 287-290( اندالت این متن ارائه کردهاخیر نیز محققان دالیل بیشتري از خصوص عدم اص
همچنین تنها نسخۀ خطی موجود از این متن که در اواخر سدة نوزدهم میالدي رونویسی شده است توسط 

فرانک به کتابخانۀ دولتی برلین فروخته شده است و امروزه اسنادي در دست است که  500مینگانا به قیمت 
متنی برساخته توسط خود را به دست کاتبی ماهر در شمال عراق سپرده تا آن را به  »امینگان«دهد نشان می

به احتمال فراوان هدف مینگانا از چنین کاري ارائۀ متنی تازه بوده . )Birdman, 2012: 35( تحریر درآورد
شگران معتبر ققان قرا بگیرد. از این روي با پیروي از نظر اکثر پژوهحاست که مورد توجه خریداران و م

مطالعات سریانی نباید به متن این رویدادنامه اعتماد نمود و آنچه از تاریخ شاهان اشکانی در این رویدادنامه 
 .)Fiey, 1967: 265( آورده شده است حاصل جعل یک شرق شناس معاصر بوده است
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 جمع بندي.5
اما ادبیات سریانی و به خصوص  ،شتق شدرامی مش سریانی در عهد اشکانی از زبان آبنابر آنچه گفته شد گوی

زمان با حکومت ساسانیان در ایران سر برآورد. نویسندگان سریانی که در قلمرو دولت  سریانی هم نگاري تاریخ
ایرانیان قرار گرفته بودند. در  نگاري تاریخزیستند در نگارش تاریخ ایرانیان بسیار تحت تأثیر سنت ساسانی می

وري روایات اي از جمع آسریانی، موج تازه نگاري تاریخی همزمان با برآمدن سنت سدة ششم میالدي یعن
تاریخی و ملی از سوي ایرانیان به جریان افتاده بود که در آن به شکلی عمدي تاریخ اشکانیان نادیده گرفته 

 فارسی نو) کامالًهاي عربی و رسی تواریخ دورة اسالمی (به زبانشده بود. این موضوع پیش از این از طریق بر
شناخته شده بود، اما تا کنون این موضوع از دریچۀ منابع سریانی نگریسته نشده بود. منابع سریانی تحت تأثیر 

ملی دورة ساسانی به هیچ روي شاهان اشکانی را نمی شناسند و در جالب ترین نمونه، یعنی  نگاري تاریخ
ان نگاشته شده است میان شاهان هخامنشی و ساسانی اي که در سال سی از سلطنت خسرو انوشیروسالنامه

به زبان پهلوي باقی  نگاري تاریخکه امروزه متون بسیار اندکی از منابع  اي وجود ندارد. از آنجاییهیچ فاصله
کند تا بدانیم شاهان اشکانی در سنت مانده است استفاده از این منابع سریانی به ما این کمک را می

نی به چه شدتی نادیده گرفته شده بوند به خصوص آنکه بسیاري از این منابع سریانی از جمله ایرا نگاري تاریخ
یعقوب ادسایی، الیاس نصیبینی، میخیائیل سریانی و ابن عبري به منابعی از سالنامه هاي ایرانی دسترسی 

 داشته اند.
 ها:نوشتپی

 
 ,Huehnergardشود ( شناسان به دو شاخۀ اصلیِ غربی و شرقی تقسیم می هاي سامی بنابر سنت از سوي زبان خانوادة زبان .1

اند  بالیی بودند که هر دو امروزه خاموش گشتهبه شاخۀ سامی شرقی، اکدي و اُهاي متعلق  ترین زبان). مهم264 :1995
)Yildiz, 2000: 24شود ( هاي سامی خود به دو زیرشاخۀ شمالی و جنوبی تقسیم می ). شاخۀ غربی زبانKnauf, 2007: 

ر شاخۀ شمالی تعلق دارد. براي آگاهی هایی همچون عبري و اوگاریت و فینیقی به زی ). در این میان زبان آرامی در کنار زبان258
 :هاي سامی بنگرید به از تقسیم بندي زبان

Rubin, 2010. 
 :هاي سامی رجوع کنید به همچنین براي آگاهی بیشتر در خصوص هر یک از زبان

Rubin, 2010. 
 رجوع کنید به: عتیقهاي موسوم به آرامی  زبان ۀهاي دست براي بررسی تفاوت. 2

Huehnergard 1995. 
 همچنین بنگرید به: 

Greenfiled 1978. 
 Fales, 1986براي فهرستی کامل از این آثار بنگرید به:. 3

4. Lingua Franca 
المللی بوده  ) در پایان قرن هشتم میالدي زبان آرامی، زبانی بین26بند  18به عنوان مثال بر اساس کتاب دوم پادشاهان (فصل . 5

گفتند. همچنین شمار  شدند و از طریق آن با یکدیگر سخن می آشوري و یهودي آن را متوجه می که مأموران بلند مرتبه و رسمی
اند مؤید نقش رسمی زبان آرامی در نظام اداري  دست آمدهه فراوانی از متون آرامی که در کنار متون اکدي از آرشیوهاي آشوري ب
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اکدي بدست آمده از محوطۀ تل شیوخ فوقانی در سوریه امروزي توان به متون آرامی و  دولت آشورنو است. به عنوان نمونه می

 .Fales 2007). همچنین براي نقش زبان آرامی در دستگاه دیوانی آشور بنگرید به: Bachelot&Fales, 2005اشاره کرد (
 براي فهرستی از متون آرامی در دورة بابل نو بنگرید به:. 6

Greenfiled, 1985: 699-700. 
 ی گسترش زبان آرامی در عهد هخامنشی رجوع کنید به:براي بررس. 7

Folmer, 1995: 1-16. 
هاي یافت  ). همچنین پاپیروسNaveh&Shaked, 2012ترین این شواهد باید به اسناد آرامی بلخ اشاره نمود (از جمله مهم. 8

آرامی در عصر هخامنشی دانست  شواهد زبان ترین برجسته از شده از پادگان نظامی یهودیان مصر در الفانتین را باید
)Sprengling, 1917و ارمیا  28، 4/2-7و دانیال  12/7-26، 6/4-8هاي عذرا  ). قطعات آرامی کتاب مقدس، شامل بخش

هخامنشی،  ة، نیز از شواهد جالب توجه آرامی هخامنشی است. از دیگر شواهد رواج زبان آرامی در دور47/31و آفرینش  11/10
) و همچنین نسخۀ آرامی کتیبۀ داریوش در Bowman, 1970دست آمده از محوطۀ تخت جمشید (ه ی بهاي آرام نوشته

هخامنشی  ةتر از متون آرامی شاهنشاهی در دور ) است. براي دیدن فهرستی کاملGreenfield & Others, 1982بیستون (
 رجوع کنید به: 

Greenfiled, 1985: 700-705. 
9. Amir Harrak. 

 است.) byt ’wrhy( ܒܝܬܐܘܪܗܝدر حقیقت صورت یونانی شدة نام  این نام. 10
 نشینِ اوسروئنه در این دوران رجوع کنید به: براي تاریخ مفصل شهر ادسا و شاهک. 11

Ross, 2001. 
 نگاري عیسی و آبگار پنجم، شاهک اُسروئنه، و ایمان آوردن آبگار به عیسی بنگرید به: براي داستان نامه. 12

Eusebius, I: xiii. 
 بنگرید به:و رومی براي اطالعات بیشتر در خصوص فرهنگ بومی ادسا در دورة هلنیسم 

Drijvers, 1980. 
 هاي سریانی کهن بنگرید به: براي سیستم گاهنگاري در کتیبه. 13

Al-Jadir, 2006. 
14.Old Syriac. 

 ته شده رجوع کنید به:هاي سریانی کهن شناخ براي متن سریانی و ترجمۀ انگلیسی تمامی کتیبه. 15
Drijvers& Healey, 1999. 

اي  قصیدة کوتاه است و توسط نویسنده 42اي موسوم به قصاید سلیمان اشاره نمود که مشتمل بر  براي نمونه باید به مجموعه. 16
میالدي  ناشناس در اواحر قرن سوم میالدي تنظیم شده است. براي فهرستی از نخستین متون کالسیک سریانی در قرن سوم

 بنگرید به:
Brock, 1997: 13-19. 

ترین نسخۀ خطی سریانی با مضمون مسیحی  اگرچه از قرن سوم میالدي متون مسیحی به زبان سریانی نگاشته شدند، کهن. 17
، متعلق به موزة بریتانیا است. این نسخۀ خطی در حقیقت جنگی از متون مختلف است که Br.Add.12,150اي با شمارة  نسخه

میالدي توسط کاتبی به نام یعقوب در شهر ادسا رونویسی شده  411اند و در سال  گی از زبان یونانی به سریانی ترجمه شدههم
 است. براي مشخصات این نسخۀ خطی بنگرید به:

Wright, 1871: 631 
، شناسیم ت که ما میمسیحی اس سریانی ترین نسخۀ خطی شد که این نسخه عالوه بر اینکه کهن تا پیش از این تصور می

 2007با این حال در سال ترین متن با مضمون مسیحی به زبان سریانی که تا به امروز به دست ما رسیده است نیز هست.  کهن
با مضمون مسیحی بر روي قطعات موزاییکی کشف شد که اي به زبان سریانی  میالدي در شمال شرقی حلب در سوریه، کتیبه
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 Chatonnetسازد ( شناسیم تبدیل می مسیحی سریانی که ما می ترین متن است که آن را به کهن میالدي 406داراي تاریخ 

and Desreumaux, 2013.( 
 هاي منسوب به افرئیم بنگرید به:  براي سروده. 18

McVey, 1989. 
 ت بنگرید به:آهمچنین براي آشنایی با زندگانی و آثار افر

Lehto, 2010. 
 أسیس مدرسه ادسا بنگرید به:براي بررسی تاریخچۀ ت. 19

Vööbus, 1965: 7-30. 
 براي متن ویراستۀ سریانی و ترجمۀ انگلیسی نسخۀ سریانی تاریخ کلیسایی اوزبیوس قیصرانی بنگرید به:. 20

Wright, 1898. 
 در لغت به معناي ساده و بسیط. .ܦܫܝܛܬܣ.21
 ه شهر ایزنیک واقع شده است. غربی آناطولیِ ترکیه در جاییکه امروز شهري کهن واقع در شمال. 22

23. SymbolumNicaenum. 
براي جزییات بیشتر در خصوص برگزاري شوراي نخست نیقیه و اعتقادنامۀ آن که در شوراي بعديِ قسطنطنیه به تصویب . 24

 رسید رجوع کنید به:
Dudley, 2007. 

ح از تن خاکی وي است. لفظ دیوفیزیت به دیوفیزیسم اصطالحی در الهیات مسیحی به معناي جدایی ماهیت الوهی مسی. 25
 معناي طبیعت دوگانه است.

 میالدي زنده بوده است.  392حال بر اساس منابع کهن وي تا سال  تاریخ تولد وي مشخص نیست با این. 26
 براي اطالعات بیشتر در خصوص شوراي نخست افسوس بنگرید به:. 27

Graumann, 2009: 27-44. 
هاي دینی  ها، و اشعار دینی و خطابه توان به متون شرح حال قدیسین، اندرزنامه هاي ادبی سریانی می هاز جمله نخستین گون. 28

 اشاره نمود که همگی میان قرن سوم تا پنجم میالدي رشد و گسترش یافتند.
ه قلمروي ایرانیان رکشی بکمیالدي) و شرح لش 361-363این داستان شرحی است بر زندگانی یولیانوسِ کافر، امپراطور روم (. 29

و مرگ او. نویسندة مسیحیِ این داستان، به دلیل اعتقادات دینیِ یولیانوس در طول متن با الفاظی تند به او تاخته است. این متن 
هاي درخشاِن ادبیات کالسیک سریانی دانست. این متن به احتمال فراوان در اواسط قرن پنجم میالدي و  را باید یکی از نمونه

اي ناشناس در شهر ادسا نگاشته شده است و امروزه از طریق یک نسخۀ خطیِ یگانه، متعلق به قرن ششم یا هفتم  ه نویسندتوسط 
شود. متن  داري می در موزة بریتانیا نگه B.M.Add.14641میالدي بدست ما رسیده است. این نسخۀ خطی امروزه با شمارة 

 ).Hoffman, 1880میالدي ویرایش و منتشر کرده است ( 1880کامل سریانی این متن را هوفمان در سال 
30. Philip Wood. 
31. Pseudo-Histories. 

توان تاریخ کلیساییِ یوحنا افسوسی و  هايِ نخستین از تواریخ کلیسایی سریانی در قرن ششم میالدي را می ترین نمونه مهم. 32
 همچنین تاریخ کلیساییِ زکریاي دروغین دانست. 

ها در ادبیات سریانی عموماً متعلق به ادبیات سریانی شرقی است که پس از قرن هفتم میالدي  رشِ تواریخ صومعهسنت نگا. 33
 توان در متنی موسوم به تاریخچۀ صومعۀ قوقا مشاهده نمود.  نگاري را می هاي عالی این نوع تاریخ رواج بیشتري یافتند. از نمونه

34.Χρονογραφίαι. 
35.Eratosthenes of Alexandria. 
36.Sextus Julius Africanus. 
37.George Synkellos. 
38.Brian Croke. 
39.Eusebius Sophronius Hieronymus(Jerome) 
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 براي رویدادنامۀ التینِ جرومه بنگرید به:. 40

Donalson, 1996. 
 مروري بر ترجمۀ ارمنیِ رویدادنامۀ اُوزبیوس بنگرید به: براي. 41

Sprengling, 1916. 
دیشوع، نویسندة نسطوري مذهب قرن سیزدهم میالدي است که کتابی با عنوان فهرست در معرفی نویسندگان و آثار عب. 42

 سریانی پیش از خود نگاشته است.
43.mktbnwtazbn’. 

زبورگ اولین کنگرة بین المللی انجمن مطالعات ایران شناسی اوراسیا در سنت پترمتن این سالنامه را سجاد امیري باوندپور در. 44
 ارائه کرده است.  )2019روسیه (

 متن این سالنامه تاکنون به صورت چاپی منتشر نشده است ... 45
 اي از منابع با نامِ الیاس بر شینایا نیز نام برده شده است. بدین سبب از او در پاره. 46
 براي اطالعات بیشتر دربارة زندگانی الیاس رجوع کنید به:. 47

Felix, 1998. 
 روري جامع بر روي آثار نگاشته شده از سوي الیاس رجوع کنید به:براي م. 48

MonferrerSala, 2010: 728-741. 
ترین منبع الیاس براي تنظیم فهرست مهم خود از شاهان ساسانی، سالنامۀ یعقوب ادسایی بوده است. به جز سالنامۀ مهم49

خود از منابع متنوعی نظیر تواریخ سریانی، تواریخ کلیسایی یعقوب ادسایی، الیاس نصیبینی در شرح حوادث بخش دوم کتاب 
 ( اوزبیوس قیصرانی و سوکراتس اسکوالري و همچنین کتابی گمشده از ابوجعفر محمد خوارزمی به زبان عربی استفاده نموده است

Felix, 1998(. 
میالدي کالودیوس ریچ از  1820آنکه در سال  اثر الیاس تا ابتداي قرن نوزدهم میالدي نزد مستشرقین کتابی ناشناس بود تا. 50

اي کهن شد که همان یگانه نسخۀ بازمانده  نوشته جا موفق به رؤیت پوست روستاي تل کیفا در نزدیکی موصل بازدید نمود و در آن
. با این از اثر الیاس نصیبینی بود. او این نسخۀ خطی کهن را خریداري نمود و به مجموعۀ نسخ خطی شخصی خود اضافه کرد

 ).Youssif, 2002: 347حال، ریچ یک سال بعد درگذشت و مجموعۀ غنی نسخ خطی او به موزة بریتانیا اهدا شد(
 براي جزییات بیشتر در خصوص زندگانی میخاییل بنگرید به :51

Hoyland, 1997: 452. 
وزه از میان رفته است و تنها از خالل آنچه از جمله میتوان به کتاب دوم تاریخ کلیسایی یوحناي افسوسی اشاره کرده که امر. 52

 میخاییل از آن نقل قول کرده است قابل بازسازي است.
53.Gorgias Press. 

 .1396بنگرید به: امیري باوندپور . 54
 بررسی تمام نسخ خطی موجود از این متن از حوصلۀ این نوشتار خارج است.. 55

باج  1932تشر کرد و در سال میالدي ویرایش و من 1890ي را بجان در سال متن سریانی بخش تاریخ دنیوي وقایع نامۀ ابن عبر
اي به زبان انگلیسی از ان را به تبع رساند. همچنین متن ویراستۀ سریانی بخش تاریخ کلیسایی این وقایع نامه را آبلوس و ترجمه

ن پژوهش دیگري بر روي این کنوعد از آن تاتین منتشر کردند و باي به زبان الرجمهبه همراه ت 1877تا  1872المی از سال 
 ام نشده است که باعث شده است این منبع مهم بسیار کمتر مورد استفاده قرار گرفته باشد.بخش انج
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