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و  اسقفانحتی از سوی برخی سر هاو با وجود مخالفت ایرانیان مرتبط بودند 

 ةیندربارة پیش مناسبکلیسای سریانی شرقی که ذهنیت نا زبانراهبان سریانی

ن سرزمیدر آن برهة زمانی ایرانیان قبل از اسالم داشتند توسط یوحنای دیلمی 

رسد که این به عمل آمده، به نظر میهای ایران انجام شدند. با توجه به بررسی

ترش دین مسیحی را در بین ایرانیان سمل نه تنها موجبات گأدو موضوعِ قابل ت

باعث شد تا زبان  زبانانت پارسیم، بلکه مقاونده در آن زمان فراهم نمودآن خطّ

و  گردد زباناندر دعا و مناجات صومعة پارسیانی غیر ایرانی پارسی جایگزین زب

گونه زبان پارسی ضمن یافتن جایگاهی در آیین مسیحیت ایرانی، به بدین

 موجودیت خود نیز ادامه داد.

 ؛ زبان پارسیصومعه زبان ؛ راهبان یوحنای دیلمی؛ سغدی؛: واژه های کلیدی

 

 مقدمه-1

 -659 هایدر بین سال احتماالً( annān DaylomāyāḥYoبه سریانی ) یوحنای دیلمی

زاده شد. وی از همان زمان کودکی اشتیاق پیوستن به صومعه  عراق 2در شهر حدیثه 6811

پس از مدتی زندگی در  .پیوست 3را داشت. بنابراین، در سن نوجوانی به صومعه بیت آبه

و  در دیلم. او شد و به ناحیه دیلم برده اسیر به دست مهاجمان یا سارقان دیلمی صومعه،

پرداخت؛ سپس در دیداری با حاکم وقت به دعوت مردم به دین مسیحیت  نواحی اطراف

موافقت او را برای رفتن به ارجان دمشق  در( م 646-705) لملک مروان حاکم امویاعبد

 694-714) از جانب عبدالملک به نزد حجاج آنگاهکسب نمود.  و ساختن صومعه پارس

 در آنجا دو و رفت ن فارسبا جلب نظر حجاج به ناحیه ارجامتعاقباً ( فرستاده شد. م

                                                                    
اند. ردههای گوناگون اشاره کتوان بیان داشت، گرچه برخی متون به تاریخسال دقیق تولد یوحنا را به قطعیت نمی 1 

م را بروک بر اساس برخی شواهد محاسبه کرده است 681یا  680تا  659های این تاریخ تقریبی بین سال
 Brock,1982:179-181). )ن.ک.:

2 adithaḤi.e. atta ḍH 152:) پیونددجنوب محلی که زاب بزرگ به دجله می.n.31ibid(. 

         3. Beth Abe 
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یدا پکه بر سر زبان دعا با یکدیگر منازعه  ساختزبانان زبانان و فارسیصومعه برای سریانی

 .روداز دنیا میم 738. در نهایت وی در سال کرده بودند

 تر)برای جزئیات بیش بودزندگی یوحنای دیلمی مختصری از بسیار  ، شرحبیان شدآنچه 

در تمام متون موجود به  که تقریباً (Brock,1982ن.ک.:  درباره زندگی یوحنای دیلمی

 اوتتف با ا ترتیب حوادث و جزئیات وقایعام، یکسان است اً اساسخصوص متون سریانی 

های سریانی، در خصوص شرح حال زندگی یوحنا متون گوناگونی به زبان. همراه است

. اما متون سریانی معروف (Karlsson,2020 ن.ک.:) و سغدی وجود دارند عربی، اتیوپی

 جزئیات از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.  به دلیل وجود "Cو "Hبه

قق محتوسط  آید، متن سغدی شرح حال یوحنای دیلمی ابتداآنگونه که از شواهد بر می

یوحنای  از و آن را قطعه یا اثری و بررسی قرار گرفت مطالعهمورد  1آلمانی اولف هانزن

با تصحیح اشتباهات  ،محقق آلمانی دیگر 2دیلمی تشخیص داد. اما پس از مدتی زوندرمان

-Sundermann,1979:95) دانست یوحنای دیلمی ةهانزن آن را قطعه یا اثری دربار

 ا توجه به برخی شواهد، اینب 3سیمز ویلیامز سپس (.Williams,2015:57-Sims ؛101

 است.دانست که اصل آن مفقود شده Cمتن سغدی را برگردانی از روی منبع متن سریانی

 ،که این متن سغدی ترجمه هیچ یک از متون سریانی  نیست به این دوی با اعتقاهمچنین 

در  سپس. چینش و بررسی نمودم 2014ای در سال بندهای موجود آن را ابتدا در مقاله

رد ک با نحو زبان انگلیسی ترجمه، نویسیحرفضمن این متن را خود م 2015کتاب سال 

  .ای برای آن تنظیم کردنامهنوشت و واژه آن یهایی بر بندهایادداشت و همچنین

برخی اقدامات مهم یوحنای  گربسیار، روایت دیدگیاین متن سغدی نیز، با وجود آسیب

ه ب توانرا می اندصورت گرفتهدیلمی است. این اقدامات که در طول زندگی وی در ایران 

ترغیب مردم  -3 گونهانجام معجزات پیامبر -2ساخت صومعه  -1صورت ذیل برشمرد: 

                                                                    
1 Olef Hansen 
2 Sundermann 
3 Sims-Williams 
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ور زادگان وقت به منظبرقراری ارتباط با حاکمان و اشراف -4برای گرویدن به دین مسیحی 

انتخاب زبان پارسی به عنوان زبان صومعه  -5دریافت مساعدت آنها بر اساس درمانگری 

زبانان برای استفاده از این زبان برای و آزاد گذاشتن پارسی در ارجان پارس زبانانپارسی

 دعا و نیایش.

 از میان اقدامات این قدیس سریانی که در بردارندة اطالعات تاریخی، اقتصادی و فرهنگی

هم در متن سغدی و نیز در متون دیگر به خصوص متون سریانی آن زمان ایران هستند و 

قرار  اننظر پژوهشگرمدّاست، دو موضوع جالب توجه موجود ذکری از آنها به عمل آمده

 بیشتر با پیشینة دینی، فرهنگی و زبانی رسدگرفت که بنا به برخی شواهد به نظر می

ارتباط راهبان مسیحی، از جمله  -1در ارتباط باشند. این دو موضوع عبارتند از :  ایرانیان

و وضعیت زبان  زبان صومعه پارسی زبانان -2یوحنای دیلمی، با حاکمان و اشراف زادگان 

 ، که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.پارسی در آن برهة زمانی
 

 پژوهش روش-1-1

دارای، چکیده،  این پژوهش ای است.این مقاله به روش کتابخانه اطالعاتآوری جمع ةشیو

 نتیجه، توضیحات و بررسی های مربوط، ترجمه متن سغدی، حرف نویسی و مقدمه،

بر آن بوده تا جایی که نحو  انبه فارسی و انگلیسی است. تالش پژوهشگر  فهرست منابع

از روی متن سغدی باشد.  اً فظی صرفلالدهد ترجمه به صورت تحتزبان فارسی اجازه می

های پیشنهادی البته شایان ذکر است که در ترجمه فارسی متن سغدی، تعدادی از واژه

برگرفته از متون سریانی موجود هستند،  سیمز ویلیامز در ترجمه انگلیسی وی که احتماالً 

معادل یا  [ شاملها و عبارات موجود در عالمت ] استفاده شده است. واژه ( ) در عالمت

تر به منظور درک بهتر های روانها و همچنین ترجمهها و عبارتهای دیگر واژهمعادل

 «فرهنگ سغدی»در ترجمه فارسی از  اند.اضافه شده انخواننده است که توسط پژوهشگر

سرکار خانم دکتر زرشناس استفاده شده « دستنامة سغدی»سرکار خانم دکتر قریب و 

 :ند ازار رفته در این مقاله عبارتهای بکنشانه همچنین،است. 
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 ن.ک.     نگاه کنید     

 در متن ترجمه انگلیسی های پیشنهادی سیمز ویلیامزتعداد اندکی از واژه    ) (     

 انیا توضیحات افزوده شده توسط پژوهشگر واژه ها، عبارات، ترجمه    ] [     

     H    متن سریانی معروف به Harvard Syr.38  

      C    متن سریانی معروف به  Cambridge Add.2020  

     n. = note   یادداشت پاورقی   

      R  = Recto  روی صفحه  

      V = Verso   پشت صفحه 
 

 پژوهشپیشینه  -1-2

به زبان فارسغغی  ،شغغرح احوال یوحنای دیلمیتاکنون ترجمه و تحلیلی از متن سغغغدی، 

یوحنای دیلمی  شایان ذکر است که متون مختلفی از شرح حال و زندگی .استهارائه نشد

سغغریانی، عربی، اتیوپی موجود های گوناگون از جمله، ز قرن نهم میالدی به بعد به زبانا

ا مورد تفسیر اند و یترجمه شده های انگلیسی یا آلمانیها به زبانکه برخی از آن هستند

، شایان ذکر است که به  دو موضوع مورد بحث در این مقاله ضمناً. اندفتهو تحلیل قرار گر

به  منابعبرخی در  نیز منحصغراً در متون پارسغی و غیرپارسغی پرداخت نشغده اسغت، اما

 نیز آنها برخی از اند که این مقاله به بررسیانعکاس داشتهاین موضوعات صورت پراکنده 

  است. پرداخته
 

 بیان موضوع -2

 زادگانمنصبان و اشرافرابطة راهبان مسیحی با حاکمان، صاحب -2-1

است. در این  های فراوانی همراه بودهساسانی وضعیت مسیحیان با فراز و نشیب ةدر دور

گرفتند و در برخی اوقات نیز از سوی دوران، آنها در اکثر مواقع مورد آزار و اذیت قرار می

آزار و اذیت  رسغغد. به نظر میشغغدتسغغامح اتخاذ می طبقة حاکم در مورد آنها سغغیاسغغت
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بدان زردشتی مانند ومتحریک شاهان ساسانی توسط  -1مسیحیان دو دلیل عمده داشت:

ثیر جنگ های ایران و روم و تأ -2 .دانسغغغتندکرتیر که مسغغغیحیت را خطری جدی می

در   (. ظاهرا372:1380ًن.ک.: یارشاطر، بیکرمان و همکاران، تیرگی روابط بین دو کشور)

دند برمسیحیان در آرامش نسبی به سر می نیساساقرن پنجم میالدی و اواخر دوره  ةمیان

س( که همانن.ک.:) شدن کلیسای ایران و ترغیب برخی طشاید یکی از دالیل آن، ن وری 

سانی شاهان ست سا (. 300-298: 1931)ن.ک.: میلر، برای گرایش به این مذهب بوده ا

ست: ایرانتاریخ در کتاب  س» آمده ا شاخهطروی هم رفته مذهب ن سیحیت وری  ای از م

این مذهب جنبشغغی بود که بهتر از همه توانسغغت با آیین زردشغغتی سغغازش بود، اگرچه 

شاطر، بیکرمان و همکاران، «کند (. با این وجود همانگونه که میلر نیز به 391: 1380)یار

ست: شاره کرده ا سیاری از متنفذین ا» آن ا سیحی گرچه ب شم میالدی م ش یران تا قرن 

پس  (.310-309: 1931، )میلر« تر بودهنوز مذهب زردشت از مسیحیت قوی  ... شدند

و به  آمیز با مسیحیان داشتندم بر ایران، اعراب رفتاری مسالمتاز استیالی اعراب و اسال

 :همان رسغغد که زردشغغتیان و دین زردشغغتی دشغغمن مشغغترک آنها بودند )ن.ک.نظر می

برخی مسغغیحیان حتی در دوران اموی و عباسغغی دارای نفوذ بسغغیار در (. بنابراین، 319

 (.84: 1390،ن.ک.: ایازی، میرصانعیدربار حاکمان بودند )

زادگان با مسیحیان و راهبان مسیحی در دوره که بین طبقة حاکمان و اشرافای رابطه

به ایران نیز ادامه داشت و یکی از ساسانی پدیدار شده بود، در دوران بعد از نفوذ اسالم 

]و یا شاید درمانگری از طریق معجزه[ بود که  های آن بر اساس علم درمانگریجنبه

ن شدند، بدیمسیحیان در آن تبحر داشتند. در این رابطه که هر دو طرف از آن منتفع می

ندان و یا صورت بود که راهبان با ارائة درمانگری برای حاکمان، اشراف زادگان، ثروتم

اعضای خانوادة آنها و در نهایت شفا بخشیدن به آنها، نیازهای مالی را برای ساختن صومعه 

در نتیجه موجبات گسترش بیشتر مسیحیت را فراهم و  کردندو اماکن مقدس بر طرف می
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های رهبانی و طبقه ابنیه»به این موضوع با عنوان  1تاریخ سیرت کتاب در .آوردندمی

آنگونه که از متن این مطلب دریافت  .اشاره شده که قابل مالحظه است« ایرانیاشراف 

 اشراف ایرانی و راهبان وجود داشته ةبسیار نزدیکی بین طبق طةاین است که راب شودمی

 برخی . همچنین اندو تعداد زیادی از آنها توسط همین راهبان تغییر دین داده شده است

این اشراف در قبال دریافت معجزه برای شفا، به خیرین اصلی کلیسا بدل شده بودند و  از

در متن سغدی یوحنای دیلمی  (.Wood,2013:163)ن.ک.: کردنداز راهبان حمایت می

م( حاکم اموی اتفاق  646-705در زمان عبدالملک بن مروان )های آن که اکثر رویداد

 37تا  31های سطر E26/12Vاست. در بند اس داشتهافتاده است، این نوع رابطه انعک

 است:آمده
 

 Ө(ʾ)[wnt(xyp)[ خداوندگار]صاحب[
31 

 šn ʼʼnyys(q)[mʼt 32 [ ] (…)[ آوردیها را مآن

 wmrʾ dštyc[ 33[γ]•[ صومعه یبنا

 ws(t)n..qy p(n)t •[ 34(b) (t)[ ) بود( کیبوستان.. که نزد

 wγ](n) m(d)ʾw sry.. ʾt(r)[ ریبر سر)او( .. و انج دیروغن مال

ʾnc(y)[r 
35 

 t m(γ)dmyšt w(n)tʾ.. ʾt[ .. ووهیدرختان م

wʾ[ 
36 

[ یشانی]پری]به خاطر[ دردمند یاز برا

 فرمانروا
]•n xšʾwn(d)ʾrty 

bžʾxwtyʾ(pyd)[ʼ](r)[ 

37 

 

ه آن توسط سیمز ویلیامز با توجسفانه افتادگی بسیار دارد و برخی واژه های بند فوق، متأ

 ،ر که وی نیز با تردید بیان داشتها همانطوبه متون سریانی موجود بازسازی شده است، امّ

این بند در رابطه با باغی اسغغت احتماالً متعلق به زنی ثروتمند که یوحنا با مالیدن روغن 

                                                                    
1 The Chronicle of Seert 
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-Simsکند )و زن باغ را برای سغغاختن صغغومعه اهدا می کندبر سغغرش او را درمان می

Williams,2015:95.)  همچنین، در بندE26/12R  که به حدس  37تا  31سطر های

بارة در اسغغت، مز احتماالً گفتگویی بین یوحنا و نماینده حاکم امویاو گمان سغغیمز ویلی

ساختن صومعه در ارجان  ست که عبدالملک به یوحنای دیلمی برای  می  پارسمجوزی ا

شد )ن.ک.:دهد، پس از آنکه یوحنا دخت شفا می بخ سر عبدالملک را  (. در id:93 ر یا پ

 ت:متن سغدی آمده اس
 

 n•[ 31(c•)[ از

 yt.. ʾt(š)y( )[ ]•[ 32[ و به او ] از آِن او[

 ʾy](š) tγw ZY cw pty[r]n[ 33 هستی تو و به چه علت که

 dʾ.. qt ms[ 34﮵ b(γ)[ باز عبدالملک؟.. که

از جانب من هستم.. اینجا :( )ربان گفت

 شاه تو ]اعلیحضرتت[
s](qw)ʾm mdy cn xšywny t(w)[ʾ 

35 

 t ʾysyqʾn tγw dʾmʾ pr(w..) •[ 36(q)[  من خواهید آمد شما به همراه

 t xw(d)ʾwʾ.. ZY wʾnw(š)[ ای خداوندگار و او گفت

wʾb()[ 
37 

 

 استآمده به صورت نسبتاً کامل C و Hسریانیداستان درمانگری فرزند عبدالملک در متون 

بخشی از شفا ان( که به نظر پژوهشگرBrock,1982:148-149,165-166, n.65)ن.ک.:

مالی  مینأترتیب، یوحنا مجوز ساختن صومعه و تاست و بدین گونهای پیامبرطریق معجزه

اقدام به  آنجا در . یوحنای دیلمیشودمی پارسو راهی ارجان  گیردآن را از عبدالملک می

 :استآمده E26/12Rکه روایت آن در بند کندمیای صومعه ساخت
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 سطر Recto ترجمه

بسیار  2بیرو  و این1طنیها و از شهر

 محترم بود.
ʾt cn nht[ ] knӨy ʾt ʾ(yny) byrw 

šyr zpryʾqyn mʾt [wyny] 
1 

 خراسان.. و او ریحجاج، ام شیدر پ

 بود یحکمران را
hcyc xwrʾsʾn xmyry pyrnm-sʾr.. 

ʾt šw pʾtxšʾwn mʾ[t   ] 
2 

بر چهار کران]جهت[ رود دجله و بر 

 .. و بر همهنیهفت سرزم
pr ctfʾr qyrʾ(n )dq̤lӨ rwt. ʾt pr btʾ 

ʾwtʾqt.. ZY pr (m)[γwn] 
3 

 3هولت خوزستان و بر نواحی

 4پارسی ]منصوب شده[ است.. و
xwzysťny ʾtpr hẅl(y̤)Ө mzrʾ(t)y 

bwt.. ʾt prsỵḧ wyn[y] 
4 

فرستاد به  برادرش]برادر او[ را

 و او را ارجان.. ]برای[ فرمانروایی به
(b)rʾty fšʾm pr xšʾwndʾryʾ qw 

ʾrg ﮵n sʾr.. rty šw [] 
5 

به  ارجان پذیرا شدند همه مردمان

 بزرگ احترام و به بزرگ
pcyγznt sʾt ʾrg ﮵  ny mrtxmyt pr 

mzyx pӨfrw ʾt(pr)[ mzyx] 
6 

وارد شد.. و نشست  افتخار.. و به شهر

پادشاهی ]حکمرانی[  بر تخت

 خویش

(zpry)ʾq.. ʾt tys qw k(n)Ө sʾr.. ʾt 

n(y)d pr xypӨ xšʾwny 

γʾ(Ө)[wq..] 

7 

                                                                    
Sims-) نام یا مکان جغرافیای نامعلوم که در متون سریانی موجود نیامده است "ṭnh" یعنی "nht"در متن سغدی1 

Williams,2015:93,223 .) 
 ]میانه[ که در متون سریانی موجود نیامده است، نامی در ایرانی "ßīrō" با آوانویسی "byrw" در متن سغدی 2

 همچنین(. Sims-williams,2015:92) آمده است "Bīrōy "یا "wīrō" ،"Wīrōy"هایغربی که به صورت

 در داستان« موبد»از بزرگان دربار شاه  "Wīrōi"همچنین (. Lurje,2010:156 )ن.ک.: "byrw"برای توضیحات

  Justi,1895:371 ).:)ن.ک« ویس و رامین»

Sims-) نام و مکان جغرافیای نامعلومl(y̤)Ɵẅh" (HWLYT ،)"در متن سغدی به صورت3 

Williams,2015:68-69,215 .) 

 به عقیده سیمز. "PRSGYʼ"صورت به "C"در متن سریانی. "parsīh"احتماالً  ".ḧprsy" در متن سغدی4 

 "părsăgī"است که به صورت "prsgy" صرفاً یک اشتباه است، در اصل "PRSGYʼ" در واژه« ʼالف یا »ویلیامز 

 (.Lurje,2010:303 همچنین ن.ک.:.  ibid:93)برای توضیح بیشتر در خصوص این نام، ن.ک.: شود.تلفظ می
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و همه روز در حضورش گرد 

 آمدند فرمانروایان نواحی ومی

ZY wyspyʾ myӨ ʾwzyntq wyny 

pyr(nm-) sʾr ʾwtʾq(y) 

(x)šy(w)[nyt yty] 

8 

سومین روز، سرکردگان.. و 

هنگامیکه در حضورش جمع شده 

 بودند همه

xwštrt.. ʾt štyq myƟy  cʾ(nw 

ʾwš)t(yt) mʾtnt wyny pyr(n)m-

(s)[ʾr sʾt] 

9 

 مردمان نواحی از ]با[ شوق]اشتیاق[

 فرستادند الهی

ʾwtʾqy mrtxmyt cn bγʾ(ny)q 

x(wysmy)wʾcnt( 

s........................) 

10 

و ]که[ آمده پارسی..  به حضور

 راهبی است..

prsỵḧỵ pyrnm-sʾr..qt  

ʼʼ(γt.................. 

s)wqbʾr(……………….) 

11 

به همراه او، پدری  شاگردانش

 مقدس..

 پارسی:  به ها گفتند(نآ) 

žwxšqtʾ dn wyny prw zprt ptr(y.. 

t..............)qw prsỵh ...........) 

12 

 sʾr qt xwny zprt ptry γwmrʾ سازد()میای آن پدر مقدس صومعه

d(....... ........................................) 
13 

هنگامیکه شنید پارسی این سخن 

 را..
cʾnw pty(γ)wš prsỵh)[ mw](n)w 

wʾxš.. m(ʾ.............................) 

14 

محبت ]عشق[ فرستاده الهی.. و 

 درنگ فرستاد)دو نگهبان(بی
bγʾn(yq) fryšty f(ry)t(ʾt)[..](ZY) 

ywny fʾšʾm ........................... 

15 

ربان باشد که او را  به سوی

فرابخواند.. و ربان ملبس شده بود 

 ]پوشیده بود[

rbn (sʾr) šw ž(γy)ry.. ZY[ ]rbn 

ptmwγty mʾ(t………………..) 

16 

در معدن سنگ آنجا که کارگران 

 شکستندمی سنگ
pr(γ)ryqstn. w(dy qẇ ʼ.rz)y s(n)g 

ʾwxʾynt(q………………….) 

17 

)بازگو کردند( به ربان، آن دو نگهبان 

 سخن خویش را
qw rbn sʾr dywyӨ (d)wʾ (γ)ʾryty 

xypӨ (w)ʾx(š..........................) 

18 

برد ) با  انداخت بر شانه خود.. و فوراً

 او(
žγrt pʾšʾy (pr )xypӨ fyq (••rʾ•ʾ)... 

ZY pry(p………………….) 

19 
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و رفت به سوی  1و گیورگیس

 پارسی.. همه
ʾt gywr(g)ysy.. ZY[ xrt qw 

](prs)ỵḧ sʾr.. (mγ)[wn 

20 

 p]rw (s)ʾt xwš(t)rt ......[ 21 همراه با همه سرکردگان
 

 ای از حاکم عربیوحنا نامه ، پس از شغغغفای فرزند عبدالملکCمطابق متن سغغغریانی 

گیرد. وی حتی سغغرطان العالج حجاج را که بود، می خراسغغانحجاج که حاکم  خطاب به

(. آنگونه که از Brock,1982:167-168بخشد)در متن فوق ملعون معرفی شده، شفا می

سغدی بند  صومعه ب E26/12Rمتن  ساخت  ست، یوحنا برای  شخص ا ه ارجان فارس م

 صاحب منصب ارجان است و از که احتماالً «پارسی»شخصی به نام  رود و در آنجا بهمی

شده، معرفی می «بیرو»سوی برادرش صب برگزیده  ست که به این من شایان ذکر ا شود. 

به عنوان  Cاست، اما نام پارسی در متن سریانی  نام بیرو در متون سریانی موجود نیامده

بود و حجاج  پارسکه حامی مالی یوحنا در ساخت صومعه در است  آمدهشخصی مسیحی 

وی را بغغه عغغنغغوان امغغیغغر یغغا حغغاکغغم تغغمغغام نغغاحغغیغغه فغغارس بغغرگغغزیغغده بغغود 

 Cبا اینکه بین متن سغغریانی (.Sims-Williams,2015:93؛Brock,1982:170)ن.ک.:

و متن سغدی تفاوتی در شخص تعیین کنندة پارسی به امیری ناحیه فارس وجود دارد و 

ست و همچنین  این اختالف احتماالً به دلیل تفاوت در جزئیات منابع دو متن فوق بوده ا

و از هر  Cسریانیای از منبع مفقود شده متن متن سغدی ترجمه بنابه نظر سیمز ویلیامز 

شده درباره زندگی یوحنای دیلمی قدیمی شناخته  سریانی  شتر متن  تر و با جزئیات بی

در آنچه  ( اماSims-Williams,2015:93؛Sims-Williams,2014:132)ن.ک.:  سغغتا

های ایرانی اشغغغخاصغغغی احتماالً مسغغغیحی یا قابل مالحظه اسغغغت، وجود نام متن فوق

نومسیحی است که در بعد از استیالی اسالم و اعراب صاحب منصب و دارای مقام بودند 

                                                                    
 نام شخصgywr(g)ysy" (George ،)"در متن سغدی به صورت1 

-Williams,2015:68-69,213) Sims) 
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شان یاری می ساندندو راهبان را در راه رسیدن به هدف  این مساعدت و یاری مثال بارز .ر

 مشاهده کرد:  E26/12Vبندتوان در متن سغدی را می

 سطر Verso ترجمه

صد ق نیاو باشند.. چن یباشد که در پادشاه

 ز[ا شیپ: »]یگرفت[  پارس می]تصم کرد

[  ](• ) wyny xšʾw(ny) 

wbytynt.. wʾnw ny(by)r 

prsỵḧ qt pyrnm 

1 

]به آنجا[ در سال  ییمن[ به جا یمرا ]برا

 و «.. برسد شیامارت خو( یها)سال

[  ]t mnʾ qw sʾr pryṩt 

(xyp)Ө x(m)yryʾ srd.. ZY 

γwmrʾ 

2 

 دهنساختمان صومعه را به اتمام رسا دیبا او

 [باشد که او به اتمام رسانده باشد] باشد

درنگ ی[.. و بی]از هر جهت یدر هر حکم

 فرمود

[dš]tyc ʾyʾmy xw pr 

wyspw pštʾwn..yty ywny 

frʾmʾy 

3 

د بفرست یقضات را، باشد که اعالن ئتیه

 ]مجاز[ اریبه همه شهرها.. و اخت

[q]w qzytw sʾr qt pyrwc 

(r)xy pr mγwn knӨ..yty 

pʾtxšʾwn 

4 

جا  چیکه ساختمان بکند در ه ینباشد کس

 ییجا چیکه در ه ستیکس مجاز ن چی]ه

 ساختمان بسازد[.. و )نه( باشد که برند

[n]ʾ bʾt ʼʼdy mʾt dšt(y)c 

qwnʾt ʾyc wyʾqy.. ʾt brynt 

5 

. .گریشخص د یبرا یکارگر یحت یکس

 به ]باشد که[ باید بلکه

[ʾ](ʾd)y (z)γʾm yw-my(n)c  

ʼ.rzy qw nyw ʼʼdy sʾr.. 

ywʾr qw 

6 

.. و همه بروند کوه مام

سرکارگران]مباشران[ و مزدوران اجاره 

 شده]استخدام شده[

[mʾ]mỵ (γr)w sʾr brynt.. 

ZY sʾt zʾwpt ʾt  xyʾrt  

m(rʾz)t 

7 

 به آنجا شوند چنانکهباید ]باشد که[  

 بسازند صومعه ربان را.. و باز

(ʾwt](s)ʾ(r) šwynt wʾnw qt 

dysynt wny rbny γwmrʾ .. 

ʾt ms 

8 

 b (qw) qzytw(nw wʾ)[wʾ] یاز هر مکان» قضات: ئتیگفت به ه نیچن

sʾr.. qt cn wysp(n)ʾ  wyʾqy 
9 
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دة مین کننأن توابند فوق رابطة یوحنا به عنوان راهب و سازنده صومعه و پارسی را به عن

کند. با وجود همکاری و تعامل بین راهبان و طبقة حاکم یا مالی و حامی وی توصیف می

ه ک یمرد کصدیمن  یبرا دیکن یآورجمع

 کارگر
......t......t  ʼʼ.(w)yž  qw 

tʾmʾsʾr stw  mrty  qy .ʼrzy 
10 

هستند.. به همان اندازه ]به همان تعداد[ 

 شکنند.. و باز بهیکه سنگ م یهاآن

 اندازه ]به همان تعداد[ همان

(bn)t[..]wʾ(fy)d ms xy(d) 

qy sng  ʾwxʾynt.. ZY tym 

wʾfyd 

11 

 نیکشند.. و همچنیکه سنگ م آنهایی

 [یپنجاه مرد سر کارگر و مزدور ]دستمزد

 و

[xyd qy) sng x)š(n)t.. (ZY 

)ms pncʾs mrty zʾwpt ZY 

xyʾrt  yty 

12 

رسانند یکه[ خدمت م نهایی]آ نیهمچن

 پنجاه کصدوی، نهابه حضور آ

...............t(y m)s spʾ(s 

d)ʾrnt wyšnty pyrnmsʾr 

stw pncʾs 

13 

 من پانصد مرد..که رهسپار شوند یبرا
(............... .......qw) tʾmʾ 

sʾ(r p)[n](cs)t( m)rty.. 

(m)ʾ(t)trnt 

14 

کوه  مام.. و صومعه ربان را  یبه سو

 بسازند.. و همه را

[qw ](mʾm)ỵ γrw (sʾr)[..] 

ZY( d)ysnt (bn)[y 

γ]wmrʾ.. ʾt s(ʾt xw) 

15 

در واقع هستند «.. کردپرداخت خواهم 

 ] گرد آمدند[ پانصد مرد

(.......... p)rxy 

z(yʾmʾm)qʾn.. mʾ(yš)t  

xʾnt  pncst (mr)[t]y 

16 

و  آنهابه همراه  یگریمردمان د نیهمچن

 ]که[ آغاز کردند ساختن را

(..........)ms n(yt)t ( nʾf)t  

dn wyšnty (prw ZY)ʾγʾ 

(ɀn)t d(ys)t 

17 

 ماه بود نیششم کهیو هنگام
(……............. Z)Y cʾnw 

bʾ[ ](x)w x(wšmyq  

mʾ)x……... 

18 

………………………… کارگران

…..[ ](.ʼr)zy (dšt•ʾ) 
19 

………………………… ساختند

….[ dy]snt( ...........) 
20 
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رسد که گاهی اوقات این رابطه یا تعامل مورد حمایت و موافقت برخی اشراف، به نظر می

 E26/13/R/Vاست. در متن سغدی بندهای  اسقفان اعظم کلیسای سریانی شرقی نبوده

   است: ه شدهبه این مورد اشار

     E26/13/R                                                           

 سطر Recto ترجمه

 .Y (m)šyḫʾ ptqʾrʾ prw(Z) و عود سوز حیو با تمثال مس

ZY bwd(b)[rn 
1 

 زیهر چ نیها و همچنها و جامینیس

 یگرید

pylʾsyt ZY kʾsyt ʾt ms 

(cẇ)[n](yt)[t 

2 

 نیجدهمصومعه .. ه بودند در ازیمورد ن

 )فصل(
γwʾncyqt mʾtnt γwmr(y)ʾ.. 

š(tt)[smyq 

3 

[ صومعه .. و سیوقف ]تقد یاز برا

 نیهمچن
γwmryʾ qwḋšʾ pydʾr.. 

(ZY)ms(•)[ 

4 

آمد به  کهیها[ ربان، هنگام]علتلیدال

 ارجان
pt(yrn)t  xw rbn cʾ(nw) 

ʼ(y)s qw (ʾr)[g ﮵n 

5 

به شمعون سر اسقف  ی) نوشت(:انامه

 ) از خادمش ربان( اعظم
(p)wsty (qw) yty (š)mγwn 

(myt)rʾpw (1)[ytʾ 

6 

  yty xw p(••••)y (knӨy) زیچ چیدر شهر.. و او ؟ ه

ʾ(yc ny )[ 
7 

 ]صومعه یکامل شده است صومعه به کل

 تمام شده است[ یبه کل
(s)pty wbʾ [γ]wm(r)[ʾ](p)r 

sʾ(t)[ 

8 

 šmγwn (s)ʾ (r) [cn]( qw) به شمعون از ربان

rbn.. [ 
9 

 ʾ d(s)t(w p...........)[ 10(pr mn) به دست من

 11 ]..........[](qwḋšʾ) [سیوقف]تقد
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  E26/13/V 

 سطر Verso ترجمه

کرد بر  نیکرد(.. و آفریبرد )تحمل میم

 ربان و
](br)ʾsq.. ZY ʾfrywn qwnʾ 

pr rbn. ZY 
1 

 wʾn](w w)ʾ(b).. (q)t گونه نیبد»گفت:  نیچن

pr(y)myӨ frγnʾ 
2 

نرو ]نشو[.. و من .. : »  ) فرمود مرا(شمعون

 زین
]šmγ(w)n..qt nʾ šwʾ.. ZY 

ʾzw ms 
3 

گر[ ا..:»])گفتم(به سر اسقف ]سر اسقف را[

 یی ) نرو(فرما
](mytrʾpwly)tʾ sʾ[r]..qt 

frmʾÿʾ 
4 

)نمی  ]به خاطر[ احترام تو یو من از برا

 روم(
]••••.. ʾt (zw) cn twʼ zpryʾq 

pydʾr 
5 

 qw ](t)wʾ frm(ʾ)n zpryʾq به احترام فرمان تو

(s)r 
6 

 nw wʾb qw wny s(ʾr) 7(wʾ)[ گفت به او ]او را[: نی)ربان(چن

]مِن فی]به خاطر[ منِ ضع یاسقف.. از برا»

 نزار
ʾps)(qw)pʾ..qt cn mnʾ 

nyzʾwryʼ 
8 

 mš(yḫ)ʾy.. ʾt  zprt (w)ʾty 9[ .. و روح القدسحیمس

 ʾyny(.………)[ صومعه نیا

γw(m)r(.....) 
10 

 cyw](yӨ pyd)ʾ(r به دیا[ شما تحمل کردهنی]بنابرا سپس

p)tʾ(wd)ʾr(y qw) 
11 

ʾ(γ)tyš( ZY ..•••)[ دیو آمد  ]          [  12 

 Traces 13 .مانده است یباق زیناچ یاثر

 ... Some lines missing برخی سطرها افتاده است.
 

اسغت که یوحنا با پاسغخ تند شغمعون مبنی بر ویرانی آمده Cهمچنین، در متن سغریانی

(. Brock,1982:170شغغود )ن.ک.:از قلمرو اسغغقفی او مواجه میصغغومعه و اخراج وی 
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سسد ربه نظر میدیگر به نام گیورگیس که  از اسقفیسپس یوحنا  وری  در دوره طجاثلیق ن

کند تا (، دعوت می144: 1389، ولوی، یداللّه پور و همکاراناسغغغت ) اموی در ایران بوده

 صومعه را وقف و تقدیس کند.

شغغمعون برای وقف و تقدیس صغغومعه در اسغغقف اما علت نپذیرفتن دعوت از سغغوی سغغر

 انست. زیرپاسخ آن را به تصمیم حجاج مرتبط دا باید ارجان فارس چه بوده است؟ شاید

، اختالف در زمان حکومت حجاج در عراق بین اسغغغقفان نسغغغطوری بر سغغغر جاثلیق»

داری پیش آمد، به همین دلیل حجاج در مدت حکومت خود در عراق به آنان اجازه دامنه

شد، همانجا()«نداد تا جاثلیقی برای خود انتخاب کنند  ایدش. با توجه به مطلبی که ارائه 

اسقفان مسیحی از این موضوع ناراحت بودند و  چون حجاج  این برداشت پیش بیاید که

همچون شمعون از  اسقفانی، سررا به یوحنا داده بود پارسمجوز ساخت صومعه در ارجان 

اما شغغاید دلیل این عدم پذیرفتن دعوت فراتر از  وقف و تقدیس صغغومعه امتناع نمودند.

د، زیرا اختالفات داخلی کلیسغغای ایران موجب این تصغغمیم شغغخصغغی مانند حجاج باشغغ

شگر شده بود. به عقیدة پژوه صمیم حجاج  شاید بتوان دلیل عدم پذیرش دعوت را انت  ،

 به پیشینة دینی و فرهنگی ایرانیان آن دوران نسبت داد. در همین رابطه، مثالی در کتاب

 (:Wood,2013:167آمده است که قابل توجه می نماید ) تاریخ سیرت

باید حمایت های را که دریافت می» باید میزان کردند گرچه صغغغومعه ها  ، کنترل کنند.] همچنین[ 

ضمین می شان ت ستقالل را از اعطا کنندگان صی از ا شخ ای را از حدود واقعه 1کتاب فرمانروایان. کردندم

سغغازد، نه برای تا صغغومعه جدیدی ب آرزو داشغت 2هوگیرکه در آن شغغخصغغی به نام   کندم بازگو می 660

که برای خودسغغغتا تار می ییمقاصغغغد دینی بل یک رف ند مردی ن مان به  که او  جایی  ] کرد و غرور. از آن

سغر   3آها. اما، آمدگذاشغغت، به روش مغانی که نژادش از آنها می آبادگیرهو[، نام صغغومعه را کردمیتظاهر

]همچنین[ آوردن راهبان و کتب خود و سر کرده صومعه قبلی، از وقف و تقدیس صومعه و  4مرگااسقف  

 . «خانه هوگیر آباد ویران شد، در حالیکه هنوز نو است» :گفتبه آنجا خودداری نمود و می

                                                                    
1 The Book of the Governors 
2 Hugair 
3 Aha 
4 Marga 
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همچنین، الزم است که اختالفات عقیدتی فاحش بین پیشینة دینی ایرانیان، یعنی دین 

شکند »کتاب  به نقل از تاریخ ایراندر کتاب در نظر گرفته شود.  زردشتی با مسیحیت

ان و یارشاطر، بیکرم)بیان شده است  اینگونه متعلق به قرن نهم میالدی« گمانیک ویزار

 (:384: 1380همکاران،

 معطوف است به خداوند مسیحیان که آفریدگار همه چیز است، ژهانتقاد زردشتیان بوی» 

 دعوی اینکهآور است، و ای اهریمنی مانند مار که البته یکسره زیانیعنی حتی آفریده

 و خداوند از زنی زمینی زاده شده، دامنش از آلودگی پاک نبود و سرانجام بردارش کردند

  .«کشتند

 

 و نگاهی مختصر به وضعیت زبان پارسی در این برهة زمانی زبان صومعه -2-2

پس از ساخت اولین صومعه در ارجان فارس توسط یوحنا، اختالف و منازعه بر سر زبان 

-Simsآید )وجود میزبان بهزبان و سریانیمناجات در صومعه بین راهبان پارسیدعا و 

Williams,2015:100 که در متن سغدی )E26/16/R است:شرح آن آمده 

 سطر Recto روی صفحه

 rbn.. w(ʾ)[      ]ʾbyrm ZY [ شانیو ا2رامیاب 1ربان    )داثان(

wyšnty 
1 

 ʾ•[      ](• )qy [      ]t pr﮴ yt.…[ یکه      بر موس       

mwšʾ 
2 

 tms (my)šnt wʾ(nw[ʾ       ]•[ :گریکدیگفتند با  نیچن نهایا زیو ن

)wʾ(b)nt yw qw db(tyq)[ ] 
3 

[ که از یلمیمرد د یرا ]برا یلمید یمرد

 دور آمده است نیسرزم
[s](ʾr..)[        dylw]mʾ(y)q mrty 

qy cn (d)wr (z)ʾy ʼʼ[γt] 
4 

                                                                    
1 "dƟn:" (Dathan.) 81,210) .صنام شخ-Williams,2015:80-Sims(. 

  2"byrmʼ"(Abiram.) (.81,19نام شخص-Williams,2015:80-Sims.) 
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 سان نیتوانسته ]که بتواند[  بدیکه م

 [گانهی]ببیبسازد در غر هصومع
qt(  q)tʾ q[wnʾ   ] (...... )cymyӨ 

xwʾn γwmr(ʾ )pr γw(ʾ)[my] 
5 

برادران را..  نیگرد آورد ا ..وینیسرزم

]سزاوارتر[ شتریچقدر ]به چه اندازه[ ب

 ما یبرا

zʼʼỵ.. ZY mʾwyž (m)ʾ(n)t 

brʾtrty.. cʾf sqʾtryqs(t)[r mʾx] 

6 

.. و هممیهست ]سرزمین[محل نیکه از ا

توانست  می[.. پس خواهمیزبانان ]هست

 میبساز

qy cym(y)Ө ʾwtʾ(qy ʾy)mʾ.. ZY 

ʼʼw-zbʾq(y)t..qt qtʾ( q)[wnym]- 

7 

 نجایبه گرد آوردن در ا زیمان را.. و نصومعه

کردند( )اینگونه صحبت میبرادران را.. 

 چون

qʾn mʾx (m)[y](d γ)w(m)r(ʾ).. 

ZY ms pr ʼ.wyž wyʾ( brʾ)trty.. 

cʾnw 

8 

 یلها یرویدانستند]آگاه نبودند[ ]از[ نینم

 که بود در ربان
n](y) γ(r)bynt(q q)t bγʾnyq 

zʾwr( qy )mʾt pr rbn.. 
9 

 یرویدانستند نینم رامیداثان، اب  زین

 را . و از یموس
](m)s ﮴dӨn ʾ(by)rm ny 

γrb(yn)tq mwšʾỵ (z)ʾwr. ʾtcn 
10 

 گرانزهیبعد نماز عصر شروع کردند ست

 )بحث(
] (by)ʾrc(yq nm)ʾcy prcy 

mʾγʾ(z)nt pcʾwʾqryt 
11 

 سخنان اریبا ربان.. چنانکه گفتند بس

 سخت
]( dn rbn)y prw.. cʾnw žʾynt 

γrft šxtʾ wʾxšt  
12 

شود[ ربان.. و  وسیأتاب شود ]میکه ب

 تحمل کرد.. و یبا خرسند انرب
[mʾt py](t)ʾwt bʾt xw rbn.. ZY 

xw rbn pr xwsntyʾ ptʾwdʾrt.. ʾt 

13 

او نشسته بود استپانوس با  ی[ پاریدر ]ز

 نیو خشم.. و چن یبزرگ آشفتگ

[ ](šy) pdyʾ n[y]s(t)y mʾt 

ʾstp(nw)s pr (m)[z]yx wyšn ZY 

ypʾq.. ZY wʾn(w) 

14 

نیآرزو زم ریپ یا» ]به ربان[: گفت ربان را

 خورده ]نگون بخت[ اگر نزنم]مگر نزنم[

[ ](w)ʾb q(w rbn )sʾr(..) ʾy  

ʾmbst-(ryɀ̌)ʾ  mʾsʾ (q)t  ny 

py(z)n 

15 

 p(r )twʾ yqry.. mʾt q[w ]ʾyqwn[ [یبر جگرت.. که هرگز فراموش]نکن

(p)rm frʾwc(y) 
16 
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  ]mr(ty)[         ] ʾz(w)( t)[     ]...[ «داد ممن انجام خواه   ؟مرد 

]• (q)wnʾm xʾt..  
17 

 xrt[..] ywn (m)xz(w)[ʾ        ]...[ رفت.. و فورًا برخاست و به

ZY qw 
18 

 šwq...[        ]ZY mʾnwq 19[ سکوت       و مانند

 20 ﮵wʾ•[       ]t(y)t..qwr( )ny(x)[ [ستمیکور نه ]کور ن

 w.. wʾ(n)w( w)ʾ byntq (q)w 21(r)[ )ربان( گفتند بهیم نیچن

 xy](pӨ) bγy (c...)[     ](qy)ʾ[   ] 22 ؟شیخداوندگار خو
 

به نام اسغغغتپانوس به مخالفان در ابتدای بند مخالفان سغغغریانی زبانِ یوحنا و رهبر آنها 

آمیزی، به حضرت اغراق طوره حضرت موسی یعنی داثان و ابیرام و یوحنای دیلمی نیز، ب

سی شده مو شبیه  صومعه در در ادامة بند، از آنجایی .(ibid:100) اندبا قدرت الهی ت که 

رتر اقلمرو پارس بوده اسغغغت، پارسغغغی زبانان زبان پارسغغغی را برای دعا و نیایش سغغغزاو

بدون نام بردن از مخالفان یوحنای دیلمی، به موضغغوع  Hدانسغغتند. در متن سغغریانیمی

شغغده اسغغت که در آن  اشغغاره بر سغغر زبان مناجات زبانانو سغغریانی زبانانپارسغغی اختالف

عبادت به زبان خود بودند، زیرا آنها در قلمرو پارس  مراسغغم اجرای زبانان خواسغغتارپارسغغی

داشتند که پدرشان ]یوحنای دیلمی[ زبانان اظهار میزیستند و از طرف دیگر سریانیمی

دانسغغتند که دعا باید به زبان آنها باشغغد. به عالوه، آنها نمیزبان اسغغت و مراسغغم سغغریانی

مراسغغم را چگونه با زبان پارسغغی برگزار کنند. هنگامیکه یوحنا مشغغاهده کرد که اختالف 

، آنها را آرام کرد و سغغغپس وحی از جانب خداوند آمد که به وی بین دو طرف باال گرفت

ستور صومعه در طرف مقابل رودخانه برای  د صومعة دیگری کامالً به مانند همین  داد تا 

سازد )زبانان رسیپا سغدی فوق، Brock,1982:150-151ب (. مورد قابل مالحظه در بند 

 که مطمئناً زبان کلیسای سریانی شرقی نبودهاست زمانی  ةدر آن بره پارسیزبان  موضوع

 . در همینبرانگیخته بودزبان را مخالفت راهبان سغغریانیاسغغت و به همین دلیل احتماالً 
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ن . در اینمایدآمده اسغغت که قابل توجه و تأمل میتاریخ سغغیرت  رابطه، مطلبی در کتاب

 :(Wood,2013:168)استکتاب آمده

که  کندطی حکمرانی  عبدالملک توصیف می م710شرح زندگی یوحنا دیلمی در دهه » 

متعددی را در دیلم، ناحیه کوهستانی و نیمه گرمسیری  چگونه این قدیس کلیساهای

سازد. وی اولین صومعه را برای استفاده پارسیان جنوب دریای مازندران و در پارس می

 . زبانکنندسازد، جای که راهبان بر سر تفاوت زبانی مشاجره میها میبه همراه سریانی

م مسیحی از قرن پنج ایای نوشتهپارسی میانه در حقیقت به عنوان یک زبان میانجی بر

های رجمهت 3رنتپ یار ]همقطار[ ابراهیم از 2ریو اردشیراز  1جابمیالدی استفاده شده بود. 

قوانین صومعه را برای استفاده در پارس و در میان مسیحیان هندوستان آماده کرده بود. 

 است]مانعی[ بوده اما برای این نویسنده شرح حال قدیسین ، مسئله زبان به نظر مشکلی

[ و همچنین ]موضوع زبان یا فائق آمدن بر شد]باید برطرف می که نیازمند رسیدگی بود

بود از موفقیت مبلغین کلیسا. این موضوع خود ممکن است به یک میزانِ  ایآن[ نشانه

در قرن هفتم اشاره کند، زمانی که  زبانانپارسی تر]نرخ[ قابل توجه در تغییر دین سریع

گری را از بین برده بودند. بطور یکسان، تحان عرب قسمت اعظمی از اعتبار زردشتیفا

این میزان سریع تغییر دین ممکن است مبلغین دینی مانند یوحنا را برانگیخته باشد تا 

خودشان را با انتظارات نومسیحیان وفق دهند که این موضوع برتری ]امتیاز[ زبان پارسی 

 ،پارس[. در عراق و حتی بیشتر در دهد]توضیح می کنده میرا در جامعه مسیحی توجی

ای به مرحله ]از مرحله دیلم و یا آسیای مرکزی، زبان و فرهنگ پارسی وضعیت انتقالی

از  ایدیگر[ داشت. زبان پارسی، زبان غیر بود که جذب آن در مسیحیت به عنوان نشانه

های[ مغایر را آورده بودند که از ]رویه ، اما سخنورانش آدابشد قدرت دین معرفی می

]گرفته[ تا اساطیر زمان باستان و ارزش گریازدواج با محارم و قوانین بنیادی زردشتی

زادگان گرفت[. شریف]در این راستا قرار می های یک اشراف ساالری مادی متفاوت بود

شرح حال  ها بوده باشند، اما نویسندگانممکن است از مهمترین خیرین صومعهپارسی 

                                                                    
1 Job 
2 Revardeshir 
3 Netpar 
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انبیا و قدیسین نیز ممکن است که زبان پارسی را به عنوان زبان شیطان تصور کرده 

 «.ند...باش

از  های مسغغیحیبنابر روایت فوق، زبان فارسغغی میانه به عنوان زبان میانجی برای نوشغغته

در ز . میلر نیاستگرفته قرار می دهاستفامورد  نیانساسای، یعنی از زمان قرن پنجم میالد

 (:285: 1931کتاب خود آورده است )میلر،

ها عدگردید. بابتدا انجیل به زبان سریانی که زبان ادسا و آربل باشد در ایران موعظه می»

در  ماًرسالنهرین و ایران پهلوی زبان بودند، همین زبان چه بسیاری از ساکنین بینهم گر

س سرودهای ب ساهای ایران معمول گردید. ولی کتب و  سیحیان کلی ه ایران بیاری برای م

به زبان پهلوی ترجمه  هرگزرود که کتاب مقدس زبان پهلوی نوشغغغته شغغغد. احتمال می

 «.است گردیدهنشده و ترجمه سریانی آن در همه جا مورد استعمال می

ه است ک مقفع نیز در خصوص وضعیت زبانی ایران در پایان دوره ساسانی عنوان کردهابن

، یعنی ماد قدیم یا جبال که زبان سغغرزمین فهله اسغغت زبان دارند: پهلویایرانیان پنج »

سفون یا مداین(،  سلمانان، دری، زبان پایتخت )تی سریانی پارسیم ، زبان موبدان و علما، 

کوب، )زرین «کنند، و خوزی که در خوزسغغغتان رایج اسغغغتکه در سغغغواد بدان تکلم می

کارا باغ؛ همچنین، ن.ک514: 1379ن، مطهری و هم یدی، .: رضغغغایی   .(161: 1388ب

ه همانگونه ک، بردکار میبرای فارسی میانه بهلفظ پارسی را  مقفعابنشایان ذکر است که 

که مقصود  رسدبود و به نظر می استفاده شده رسیپانیز از لفظ زبان  کتاب سیرتدر روایت 

  .از آن زبان فارسی میانه است

در همین دوران یعنی پایان دوره سغغاسغغانی، غیر از زبان اما از نظر نباید دور داشغغت که 

که زبان نوشتاری و رسمی و اداری بود، زبان دری نیز به عنوان زبان گفتاری میانه فارسی

تهکار میبه کارانزرین )ن.ک.: اسغغغغت رف جا؛ :کوب، مطهری و هم مان رضغغغغایی  ه

سیزبان  شتسرنودربارة  ،(. همچنین163: 1388بیدی،باغ شدهمیانه فار  اینگونه عنوان 

و ادبیات ایران دو زبان با اهمیت  نوشتاریبیان  واسطة اسالمیدر طی دو قرن اول »که  است
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سر بهزوال میهنابرابر بودند که یکی روب سیرفت و دیگری  شت، یکی فار میانه )به فراز دا

 (.517: 1379کوب، مطهری و همکاران، )زرین «نام پهلوی( و آن دیگری عربی بود

زوال بود و حدود اواخر قرن هفتم  با اینکه مطابق متن فوق، زبان فارسغغغی میانه رو به

قرن هشغغتم میالدی جای خود را به عنوان زبان اداری به  ةمیالدی در غرب و حدود نیم

مسغغغلمان رها شغغغده بود، تنها در میان که از سغغغوی ایرانیان نو»این زبان عربی داد، امّا 

بدان که متولیان فرهنگ قدیم بودند ودر میان م -شاید حتی منحصراً -اصهزردشتیان، خ

 .جا(همان) «همچنان به حیات خود ادامه داد

زبانان آن دوران در با توجه به توضغغیحاتی که پیشغغتر آمد، دو فرب دربارة زبان پارسغغی

ناحیة ارجان فارس محتمل اسغغغت. فرب اول اینکه، زبان مورد مناقشغغغه بین راهبان 

و اداری  رسغغمیمیانه بدانیم، یعنی زبان رسغغیزبان را زبان فارسغغیزبان و راهبان پاسغغریانی

 انیحکمر زماندر غرب ایران تقریباً در  ایران که تاریخ زوال و جایگزینی آن با زبان عربی

سردار وی حجاج م( حاکم اموی705-685عبدالملک بن مروان ) ست و  )ن.ک.: رضایی  ا

     نیهمین بازة زمانیز در  شغغرح احوال یوحنای دیلمی  که  (163-162: 1388 بیدی،باغ

اً زردشتی زبان سابقتوان نتیجه گرفت که راهبان پارسیبنابراین شاید ب ؛استاتفاق افتاده

بان صدد حفظ زیروی از سنت دینی و زبانی خود دربودند، با پ که به کیش جدید گرویده

سیفا سممیانه در عبادات و ر سیپاصغغومعه  مرا سزبانان بودند. فرب دوم اینکه اگر پار یر

 میانه را در آن دوران رها کردهرسغغیمسغغیحی مانند ایرانیان نومسغغلمان زبان فازبانان نو

سنت پیشین دینی خود یعنی زردشتی شود که از  شاید این نتیجه حاصل  شند،   گریبا

سی ستفاده از زبان فار سیمیانه پیروی نکردند و زبان مدر ا شه راهبان، زبان فار ورد مناق

شفاهی آن دوران به آمد. با اینکه هر دو فرب به حساب میدری بوده که زبان گفتاری و 

 ؛اظهار نظر نمودتوان دربارة آنها نمی، به قطعیت نمایدمحتمل می انعقیده پژوهشغغغگر

صومعه در ارجان  شاید فرب اول به خاطر موقعیت جغرافیایی  ستفاده از  پارسگرچه  و ا

سی شتی محتمل تر بزبان فار سدمیانه به عنوان زبان دین زرد ا ر امّا فرب دوم. ه نظر بر

شواهد نیز ساس برخی  شده دربارة زبان بر ا سی ارائه  شترک و فار دری به عنوان زبان م
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سخن گفته شتر دربارة آن  شد، نمی گفتاری که پی توان شد و در ادامه نیز بیان خواهد 

پیدایی زبان »است که بیان داشته 1رضایی باغ بیدی به نقل از اَفنانمل دانست. غیر محت

دری احتماالً در سغغدة پنجم میالدی و در نتیجه انتقال فارسغغی میانة گفتاری به نواحی 

سانی و آمیختگی آن با زبان سا شاهی  شاهن ستشرقی  : )همان« هایی چون پارتی بوده ا

ضمن نقد با  «تدین»(. امّا برخی مانند 162 مطالبی مانند نقل قول فوق مخالفت کرده و 

فارسغغغی دری را در آن روزگار لهجه که  ای رایج در نظریات برخی محققان و مورخان 

هجه فارسی دری ل»است که های شرقی ایران دانسته اند، اینگونه نتیجه گرفتهسرزمین 

س سان نبوده ا شی محدود و منحصر به چند ناحیه از خرا (. 14: 1389 )تدین،« تیا گوی

 :(15 همان:)وی در ادامه آورده است

های زبان فارسغغی در شغغهرهای دانان دوره اسغغالمی که به گونههای جغرافیاز نوشغغته» 

اند و همچنین های آغازین دورة اسغغالمی اشغغاره کردهمختلف در شغغرق و غرب، در سغغده

دری  رسیید که فاآمیدری در سیستان بر رسیهای شعر فاآمدن نخستین مجموعه بدست

تا بخشدر بخش گار حتی  هایی از عراق امروزی رواج های وسغغغیعی از ایران آن روز

 .«استداشته

دری همواره مترادف پارسی نیست. پارسی نامی عمومی برای »که مطلب با توجه به این 

رو، دری همیشغغغه . از ایناسغغغت های ایرانی و در واقع به معنی ایرانی نیز بودههمة زبان

از نظر  (،163: 1388بیدی،رضغغایی باغ« ) پارسغغی اسغغت، امّا پارسغغی الزاماً دری نیسغغت

نماید این اسغغت که نومسغغیحیان ایرانی با لحا  کل با اهمیت میآنچه در انپژوهشغغگر

سی سی ]حال فار شینة زبانی خود، یعنی زبان پار سیکردن پی صدد میانه یا فار دری[ در 

نه تنها منجر  در مراسغغم و مناجات دین جدید بودند که این نگرش و اقدام آنها حفظ آن

پارسغغی در صغغومعه ارجان جایگزین زبانی پارسغغی گردید، بلکه زبانبه ادامة حیات زبان

آمد. زبان شرقی به حساب میسریانی های مهم کلیسایغیرایرانی شد که یکی از شاخصه

                                                                    
1 Afnan 
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سی در مناجات در این جایگزینی و پذیرفتن زبانز طرف دیگر، نقش یوحنای دیلمی ا پار

توان نادیده گرفت. وی به خاطر رضغغایت نوکیشغغان و احتماالً به منظور مسغغیحی را نمی

سیحی و با شتر مردم برای گرویدن به دین م سا  ترغیب بی اینکه رهبری واالمقام در کلی

نی پارسغغغی را برای زبان غیر یع ،شغغغکنی و با وجود مخالفت های متعددبود، با سغغغنت

ای جداگانه برای آنها برپا و مناجات صومعه نمود و حتی صومعه اسمزبانان، زبان مررسیپا

 کرد.
 

 گیرینتیجه -3

ای که از جنبة درمانگری رابطهدهد این اسغغت که ای که این پژوهش بدسغغت مینتیجه

شراف زادگان با راهبان مسیحی از دورة  بین طبقة حاکم یا بود و بعد  آغاز شدهنی ساساا

بردند. در این رابطه که ای بود که دو طرف از آن سود میاز اسالم نیز ادامه داشت، رابطه

آن بیانگرمتن سغغغغدی شغغغرح احوال یوحنای دیلمی و همچنین متون سغغغریانی موجود 

است، هستند و در زمان عبدالملک بن مروان، حاکم اموی، و سردار وی حجاج رواج داشته

زبانزد بودند،  نهمچون یوحنا در قبال ارائة درمانگری که مسیحیان در آ مسیحی راهبان

صادی و مالی دریافت می سیحیت در امتیازات اقت سترش دین م سط و گ کردند که در ب

سیحی  ،گذار بود. گرچهایران تأثیر سای م سوی رهبران کلی این رابطه در برخی مواقع از 

از پیشغغغینة دینی و فرهنگی ایرانیان و  اسغغغبنامنشغغغرقی به دلیل برداشغغغت و ذهنیت 

، مورد یزردشتل دین مسیحی با دین سابق ایرانیان یعنی اصوهمچنین به دلیل ناهمگونی 

گرفت؛ اما راهبانی مانند یوحنا برای پیشبرد دین مسیحی در زنش و مخالفت قرار میسر

 .گرفتنده میها را نادیدجامعة آن زمان و تغییرِ دین مردم ایران این مخالفت

های سغغخنوران آن به بود که احتماالً به دلیل مقاوت رسغغیع زبان پاموضغغوع دیگر، موضغغو

های غیر مانند عربی یا سغغغریانی در آن دوران یعنی در های مختلف در برابر زبانروش

حتی  و که در متن سغدینشکست و همانطوردوران بعد از اسالم و حکومت اموی هرگز 

با اصغغرار سغغخنورانش زبان  ،انعکاس یافته یوحنا متون سغغریانی موجود از شغغرح احوال
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که زبان دعا و نیایش کلیسای مسیحی زبانان در ارجان گردید، در صورتیصومعة پارسی

از این بابت داشغغت. اما نکتة قابل توجه،  لفانیآمد و بنابراین مخاشغغرقی به حسغغاب نمی

 ةایران و به خصغغوص منطق زبانان ایسغغتادگی و مقاومت پارسغغیشغغد، همانگونه که گفته

پارس برای حفظ این زبان و در نتیجه ابقاء سنت و پیشینة فرهنگی و زبانی ایران بود که 

سیح چه بود. آن  اشتهدر آن زمان نیز گذ تیاحتماالً تأثیرات خود را بر دین جدید یعنی م

سیار اما در مقابل با  با وجود نامالیمات   یرسکه زبان پا استاین   اشتاظهار د توانمی ب

شینه فرهنگی، دینی و زبانی ایرانیان را  سنگین پی سخنورانش همواره بار  تالش و همّت 

  است. به دوش کشیده
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 Abstract 

The present article represents two significant issues of John of Dailam’s 

actions, Syriac Christian saint, who lived in Iran after Arab’s conquest 

and in the time of Umayyad Khalifa “Abd-almalik ibn marwan” in the 

late seventh and early eighth century A.D. One of these issues describes 

the relationship between Christian monks, including him, and the 

khalifas, governers or nobles through the healing skill in which 

Christians famously mastered and sometimes, some of them, like John 

of Dailam, implemented it by means of prophet-like miracles which 

were attributed to them. The other issue relates to the selection of 

Persian language as the monastery language in the city of Arrajān in 

Pars.  John of Dailam apparently consented to use it in the Persian- 

speaking monastery, which could possibly be considered iconoclasm 

and non- conformity with Syriac church’s regulations concerning the 

language of praying. Both of these issues seem to have been related to 

Iranian religious, cultural and linguistic backgrounds and despite the 

disapproval of some bishops and their inappropriate attitudes regarding 

the Iranian backgrounds prior to Islam in Iran, John of Dailam took 

actions concerning the aforementioned issues then. With respect to the 

relevant studies, these two considerable issues not only led to the spread 

of Christianity among the Iranians of the region at that time, but also 

the resistance of the Persian speakers caused the Persian language to 

replace the non- Iranian language in the prayers of the Persian- speaking 

monastery. Thus, while finding or maintaining a place in Iranian 
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Christianity, notwithstanding the decline of its official form at that 

juncture, the Persian language continued to exist, even in verbal form 

among its speakers.    

Keywords: sogdian; John of Dailam; christian monks; monastery  

Language; persian language 
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