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  چکیده 
 زياز جمله منابع مکتوب مهم براي بازسا »اعمال شهداي مسیحی ایران«متون موسوم به  ۀمجموع

دست ه هاي تاریخی که از این متون باي از دادهاي که پارهبه گونه ؛تاریخ ایران در عصر ساسانی است
اما در قیاس با سایر منابع . به آنها اشاره نشده است يمنابع دیگرو در  است آید منحصر به فردمی

هایی که تا به شژوهشناخت پ رواز این .ه استدشاین متون توجه به کالسیک تاریخ ساسانیان کمتر 
با هدف بیرون کشیدن  ،هاي تازه و علمیجام شده است در کنار ارائه ترجمهامروز بر روي این منابع ان

. ز دوران ساسانی امري ضروري استهاي تاریخی موجود در این متون براي کمک به شناخت ما اداده
ین منابع انجام شده کنون بر روي اهاي علمی که تاپژوهش ۀاین مقاله به بررسی سابق بخش نخست

 »کرخا ذ بیت سلوك فهرست شهداي « متن کوتاه سریانی ،و در بخش دوماست  اختصاص یافته است
  .شودمیسریانی آن به فارسی ارائه اي از متن رجمهو ت سیربر
 

  کرخا ذ بیت سلوك تاریخ ساسانیان، متن سریانی، :هاي کلیديواژه
 
  مقدمه- 1

-زبانبه هاي گوناگون و شود که در زماناي از متون اطالق میایران، به دسته )مسیحی( اعمال شهیدانِ
دولت  ها و کشتار مسیحیان در قلمروشرح شکنجهدر این متون  .درآمده استنگارش به هاي مختلف 

 آمیز مذهبی مطالب عبرتهرچند که این متون در اصل جهت بیان تعالیم اخالقی و . آمده استساسانی 
ران ساسانی را نهفته دارند اي تاریخی جهت بازسازي دوهاي از دادهاند، در درون خود گنجینهنوشته شده

متون عالوه بر آنکه در شناخت این . آینددست نمیه گاه در هیچ یک از منابع مکتوب دیگر بکه گه
 ةگیرنددر بردیگر ، از سویی استاهمیت  حائز یان قلمرو خودیحگیري دولت ساسانی در قبال مسجهت

ر مطالعات امروزي در دها و اسامی کارگزاران بلند پایه دولت ساسانی است که شمار زیادي از نام جاي
اي هاهمیت این منابع براي مطالعات دوران ساسانی به گون. زمینه تاریخ ساسانی بسیار مورد توجه است
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- خوانده منابع را غیر قابل بخشایشعدم استفاده از این  )68: 1879(1نولدکه ،است که بسیار پیش از این
طوالنی از معرفی این متون در آثار مستشرقان و آباي کلیسایی گذشته  با وجود آن که مدت زمان .است

یکی از  .اندشناخته شده است، این منابع در قیاس با سایر منابع مکتوب کالسیک اواخر عهد باستان کمتر
مروري بر سابقه  رواز این. منابع انجام شده است که بر روي این استهایی آن پراکندگی پژوهش دالیل

  .نمایدان ایران در عهد ساسانی ضروري میهاي مسیحی لعات انجام شده بر روي شهادتنامهمطا
  
  مطالعات پیشینۀ - 2

اعمال شهداي مقدسِ شرقی و  «با انتشار کتاب  2، استفانوس السمعانییالديم1748در سال نخستین بار 
که در  سریانی را گرد آورداي از روایات مربوط به شهادت مسیحیان به زبان در دو جلد، مجموعه 3»غربی

اعمال . 4داستان مربوط به شهداي مسیحی ایران در عهد شاپور دوم ساسانی وجود داشت 22میان آنها 
، Vat.Syr 161و  Vat.Syr 160بر اساس دو نسخه خطی سریانی  ،شهداي ایرانی در کتاب السمعانی

 معانی خود در سفرهاياین نسخ خطی سریانی را الس. بودویرایش شده  ،واتیکان کتابخانۀمتعلق به 
با وجود این، روایاتی . خریداري و به واتیکان آورده بود میالدي 1717الی  1715هاي طی سال خاورمیانه

اي از مام روایات موجود نبود و پارهتنویس منتشر کرد شامل کتاب خود از این دو دستمعانی در که الس
، استفانوس السمعانی به میالدي 1759تا  1756هاي در سال. ماند ها منتشر نشده باقیاین شهادتنامه

نسخ خطی واتیکان  ۀشناختی مجموعکاتالوگ کتاب «اي تحت عنوان جموعهم 5همراه سیمون السمعانی
. را در این مجموعه معرفی کردند واتیکان کتابخانۀهاي خطی موجود در نسخه را منتشر و 6»پاپی

، در جلد دوم این مجموعه آورده 161و  160 سریانی واتیکان نویسروایات موجود در دو دستفهرست 
ایران در عهد ساسانی به زبان هاي مسیحیان ترین شهادتنامهخی از مهمین بروشده است که شامل عنا

، بیش از یک قرن طول کشید تا باري دیگر پژوهشی در زمینه متون پس از السمعانی .7سریانی است
  . یحی ایران صورت گیردسریانیِ اعمال شهداي مس

گزیده اعمال سریانی شهداي  «با عنوان را ، اثر خود 8، گئورگ هوفمانیالديم 1880در سال 
، از زمان شاپور شهادتنامه مسیحیان ایران 15ي از اخالصه آلمانی ۀترجماین کتاب . کرداپ چ 9»ایرانی

تعدادي از  ،میالدي1891 تا 1885هاي در طی سال .بودتعلیقات مفید به همراه  سرو دوم خدوم تا عهد 

                                                             
1- Nöldeke, T. 
2- Stephanus Evodius Assemani 
3- Acta Sanctorum Martyrum Orientalium et Occidentalium 

  .دو شهادتنامه یعقوب و مهرشاپور در این مجموعه مربوط به دوران سلطنت بهرام پنجم است تنها -4
5-  Joseph Simon Assemani. 
6- Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Codicum Manuscriptorum Catalogus. 

 . رجوع کنید) 1910( به پیترز) غیرایرانی(براي دیدن فهرست جامعی از عناوین شهداي ایرانی و  همچنین -7
8- Hoffmann, G. 
9- Auszüge aus syrischen Aktenpersischer Märtyrer. 
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به  1»بوالندیاناآنالکتا « هاي التین در مجموعه راه ترجمههاي سریانی مسیحیان ایران، به همشهادتنامه
اعمال « ، اثر عظیم خود را تحت عنوانیالديم1897تا  1890از سال  3تا اینکه پائول بجان. 2چاپ رسید

هاي ترین شهادتنامهاي از مهموي مجموعه .4، در هفت جلد به چاپ رساند»قدیسان اعمال شهیدان و«
ن ویرایش از امروز نیز معتبرتریکه تا به  جمه، ویرایش و تصحیح نمودسریانی شرقی و غربی را بدون تر

هاي دوم و چهارم این ان از شهیدان مسیحی ایران در جلدداست 57در مجموع . روداین متون به شمار می
چه بجان  اگر. 5بازه زمانی از عهد شاپور دوم تا یزدگرد دوم ساسانی ارائه شده است دربه زبان سریانی  اثر

بریتانیا  ۀکتابخانخطی  خود از نسخ ۀدر مجموع بهره گرفته بود،معانی نیز بجان در ویرایش خود از اثر الس
 را اي استفاده نمود و توانست روایاتیده از خاورمیانه نیز به شکل عمدهبه دست آم ةهاي تازو دستنویس

نیز در دهه پایانی قرن نوزدهم دو شهادتنامه مهم  7شابو. 6که تا آن زمان ناشناخته بودند معرفی کند
متن سریانی شهادتنامه  یالديم 1893وي ابتدا در سال . را معرفی کردز مسیحیان ایران سریانی ا

متن سریانی  یالديم 1897و سپس در سال  8منتشر وي آنرا به همراه ترجمه فرانس »باسوس و سوزان«
 1900هاي در سال .9کرداي به زبان فرانسه ارائه صهرا به همراه خال »ایشوع سبران«سریانی شهادتنامه 

در عربی بسیاري از روایات موجود در اثر بجان، که ۀ ، ترجم10رتعشیر، اسقف سی ادي میالدي 1906و 
دان قابل اعتماد هاي وي چنبا این وجود ترجمه .11جلد به چاپ رساند 2در  ارتباط با شهداي ایران بود

در  13براونهایی که ترجمه دیگر در سوي .12توان به آنها استناد کرد نمیهاي علمی نیست و در پژوهش

                                                             
1- Analecta Bollandiana;(= AB). 
2- Acts of Mar Mari: Actasancti Maris, Assyriae, Babyloniae ac Persidisseculo I 
apostoli, aramaice et latine ,AB 4.The Acts of Abdal‐Masih: Acta S. Mar Abdu’l 
Masicharamaice et latine, AB 5 .Acts of Mar Qardagh: Acta MarKardaghi Assyriae 
praefecti, AB 9. 
3- Bedjan, P. 
4-  Acta Martyrumet Sanctorum;(=AMS). 

   .رجوع کنید) 86-85: 2008( براي آگاهی از فهرست روایات موجود در جلدهاي دوم  و چهارم اثر بجان به براك -5
  :هاي زیر را نام بردتوان نسخهاز جمله این نسح خطی می -6

British Library.Add.7,200& Berlin Or.Oct.1256 & Berlin Or.Oct.1257& Dijarb.96. 
7-  Jean-Baptiste Chabot . 
8- La légende de Mar Bassus: martyr persan, suivie de l'histoire de la fondation de 
son convent à Apamee. 
9- Histoire de Jésus‐Sabranécrite par Jésus‐Yab D'Adiabène. 

  .رجوع کنید )2004(فلورنس ژولین همچنین براي اطالعات بیشتر درباره این شهادتنامه به 
  .جنوب شرقی ترکیۀ امروزي واقع در شهري 10 ‐
  .سیرة اشهر شهداءالمشرق القدیسین 11 ‐

هایی به دلخواه مترجم دارد و مابقی ترجمه نیز به متن ترجمه عربی در بسیاري از موارد نسبت به اصل سریانی افتادگی -12
: 2005( شیر به هراك هاي ارائه شده توسط اديبراي عدم صالحیت علمی ترجمه همچنین . تمتن سریانی چندان وفادار نیس

xiii (رجوع کنید. 
13- Braun, O. 
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در اثر خود به نام  هاي سریانی مسیحیان ایرانترین شهادتنامهاز تعدادي از مهم یالديم1915سال 
هایی است که نی انجام داد، همچنان از ماندگارترین پژوهشبه زبان آلما 1»گزیده اعمال شهداي ایرانی«

دیگر پژوهشی  تا بار ها طول کشیدالاون ساز بر پس. که در زمینه ترجمه این متون صورت گرفته است
 یالديم1953در سال  2دوس .در خور بر روي متون سریانی اعمال شهیدان مسیحی ایران انجام شود

 ، ترجمهیالديم1965و سپس در سال  3متن سریانی شهادتنامه یعقوب را به همراه ترجمه التین
 ا درهترین پژوهشیکی از درخشان. 4دبه چاپ رسان مجموعه آنالکتا شهادتنامه نرسی را در فرانسوي

 .6به چاپ رسید یالديم 1967در سال  5مسیحیان ایران، توسط وایزنر هاي سریانیزمینه شهادتنامه
به  دهد،اي از این متون به دست نمی، اگرچه ترجمهبودوي دکتري  ۀرسالوایزنر در این پژوهش که 

وي براي شناخت بهتر اي که مطالعه اثر اخته است، به گونهشکلی دقیق به تجزیه و تحلیل این منابع پرد
در سال  8سباستین براك. 7نمایدعلق به دوران شاپور دوم ضروري میهاي سریانی متاز شهادتنامه

شهادتنامه از آن جهت که مربوط این . 9کردانگلیسی از شهادتنامه کاندیدا را ارائه  ترجمه یالديم1978
شرح شهادت وي بعدها به نگارش درآمد حائز اهمیت  وداي مسیحی ایران است به یکی از نخستین شه

هاي مسیحیان ایران توسط ألبیر ابونا عربی تعدادي از شهادتنامه یالدي ترجمۀم1985در سال . است
دلخواه مترجم حذف شده است، چندان قابل هاي زیادي از متون به منتشر شد، اما از آنجایی که بخش

هاي زنان مسیحی ایران را گلچینی از شهادتنامه یالديم 1987، در سال  10براك و هاروي .استناد نیست
زنان مقدس شرقی « ا عنوانیانی، در فصل سوم کتاب خود ببه همراه ترجمه انگلیسی از متن سر

 ۀهاي معتبر در زمینه ترجمقرن بیست و یک، تعدادي از پژوهش در دهه اول .منتشر کردند 11»سریانی
ترجمه  12، والکریالديم 2006در سال . دمسیحیان ایران به چاپ رسی هايی شهادتنامهمتون سریان

  .13دبه طبع رسان به همراه تعلیقاتی مفید شهادتنامه مارقرداغ را از متن سریانی انگلیسی

                                                             
1- Ausgewählte Akten persischer Märtyrer. Mit einem Anhang: Ostsyrisches 
Mönchsleben. 
2- Devos, P. 
3 Le dossier hagiographique de S. Jacques l'Intercis. 
4- Abgar hagiographe perse méconnu (début du Ve siècle). 
5- Wiessner, G. 
6- Untersuchungen zur syrischen Literaturgeschichte. 1. Zur Märtyrerüberlieferung 
aus der Christenverfolgung Schapurs II 

  .بر این کتاب نوشته است) 1968(کنید به نقدي که براك نگاه -7
8- Brock, S.P. 
9- A martyr at the Sasanid court under Vahran II: Candida. 
10- Susan Ashbrook Harvey. 
11- Holy Women of the Syrian Orien. 
12- Walker, J.T. 
13- The Legend of Mar Qardagh:Narrative and Christian Heroism in Late Antique 
Iraq. 
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در   1»مـتن و ترجمـه  : اعمال سریانی شهداي ایرانـی   «اي تحت عنوان ، مجموعهیالديم 2008از سال 
مسیحیان  هاي سریانیهایی معتبر از شهادتنامهگرفت که هدف آن ارائه ترجمه شکل 2یاسجانتشارات گر

براك با ترجمه شهادتنامه مارمعین به انگلیسی به چـاپ   ااولین جلد این مجموعه ر .مسیحیان ایران است
ـ    ات بسیار مفیدي درباره شـهادتنامه اطالع ن کتابایدر ضمیمه . 3رساند ه زبـان  هـاي مسـیحیان ایـران ب

جلد دوم و اخیر این مجموعه نیز با ترجمه انگلیسی شهادتنامه مار . ارائه شده است هاسریانی و سایر زبان
  . 5به چاپ رسیده است میالدي2013در سال  4پینحاس توسط مک کلوم

در زمینه  6ژولینکریستل  هايباید به شکلی ویژه از پژوهش آثار منتشر شده اخیر، در کنار
تفسیر و  هاي او، استخراج،پژوهش ن ویژگیتریمهم. هاي سریانی مسیحیان ایران یاد کردشهادتنامه

که در آثار پیش از این کمتر به آن توجه شده  یخی و جغرافیایی در این متون استهاي تارتحلیل داده
اي مجموعه. شودتنها در روایات سریانی یافت نمی شهداي مسیحی ایران در عصر ساسانیاما اعمال  .بود

ن ایران هاي مسیحیاترین شهادتنامهبرجسته. اي یونانی نیز وجود داردهمهم از این دست متون در نوشته
  موعه متون گردآوري شده موسوم به و مج 7اثر سوزومنوس »تاریخ کلیسایی «به زبان یونانی در کتاب 

روایات پراکنده یونانی  یالديم 1905در سال  10همچنین دلهایه. 9شودیافت می 8» اعمال قدیسان «
هاي یونانی از اعمال شهداي ایران در زمان نسخه «یحی ایران را در اثر خود به نام درباره شهداي مس

که براي شناخت روایات یونانی  و ترجمه التین گردآورد ه یونانی، به همراه متن ویرایش شد11»شاپور دوم
یحیان ایران در هاي مسروهی دیگر از شهادتنامهگ .است اهمیت بسیار حائزاز شهداي مسیحی ایران 

ترین مهم )1949(13و گراي )1909(12پیترز. توان از خالل متون ارمنی بازشناختعصر ساسانی را می
از دوران  »شهادتنامه اوستاس مستخیایی«همچنین روایتی گرجی با نام . اندمتون ارمنی را معرفی کرده

هاي در نهایت باید از شهادتنامه .14بندي شودست است که باید در این گروه طبقهخسرو اول در د

                                                             
1- Persian Martyr Acts in Syriac: Text and Translation 
2- Gorgias Press 
3- History of the Holy Mar Ma ìn with a Guide to the Persian Martyr Acts 
4- Adam McCollum. 
5- The Story of Mar Pinhas. 
6- Christelle Jullien. 
7- Salaminus Hermias Sozomenus. 
8- Acta Sanctorum. 

  ).1902(دلهایه: به هاي مسحیان ایرانی در این مجموعه رجوع کنیدشهادتنامهبراي دیدن  -9
10- Hippolyte Delehaye. 
11- Les Aersions Crecques Des Actes Ded Mauiviis Persans Sous Sapor II. 
12- Paul Peeters. 
13- Louis Gray. 

همچنین باید از یک ). 1901(یاواخیشویلی و فن هرنک : بهترجمۀ آلمانی این شهادتنامه از متن گرجی رجوع کنید  براي 14 -
 شهادتنامه دیگر تحت عنوان شهادتنامه گلیندوش به زبان گرجی نام برد که اصل آن امروزه از بین رفته است و از خالل متون

 .)1944(پیترز: شهادتنامه گلیندوش نگاه کنید بهبراي توضیحات بیشتر درخصوص  .دیگر قابل بازسازي است
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ناحیه تورفان ترکستان چین شناسان آلمانی در هاي باستانکاوش. یران به زبان سغدي نام بردمسیحیان ا
ها و رسم نویس به زبانل هزار دستمنجر به کشف بیش از چه یالديم1914الی  1902هاي طی سال

هاي مکشوفه از نویسدر این میان، دست. )2012، 2و دیکنز 1ویلیامز-سیمز( شدن هاي گوناگوالخط
اي از متون مسیحی را که کیلومتري شمال تورفان، گنجینه 10اي ویران واقع در بویالق، در صومعه
از میان این . )همان( آشکار ساخت بودند درآمدهنگارش به به زبان سغدي و رسم الخط سریانی  عمدتاً

نویس را این دست. شودشناخته می  C2است که تحت عنوان  نویسیون آنچه براي ما اهمیت دارد، دستمت
از نو ویرایش و را  آن یالديم 1985در سال  ویلیامز-و سپس سیمز ویرایش نمود )1954(3ابتدا هانسن

متن با موضوعات گوناگون در  14نویس شامل این دست. به همراه ترجمه انگلیسی به چاپ رساند
شهادتنامه مسیحیان ایران در عهد شاپور دوم  4مسیحیت است که یکی از آنها متشکل از  خصوص دین

سریانی را انجام داده  هاينویسمقایسه میان متن و دست ،ویلیامز عالوه بر ارائه ترجمه-سیمز. 4است
  ).139-137: 1985 ،ویلیامز-سیمز( تاس
  
  بیت سلوك ذ کارنامه سریانی شهداي کرخا - 3

. رفته استبه شمار می 5ترین شهرهاي سرزمین گرمیکانترین و کهناز بزرگکرخا ذ بیت سلوك شهر 
هاي این شهر در کنار شهر. 6دهندن شهر را به عهد آشوریان نسبت میاحداث ای ی سابقۀمنابع سریان

   شمال در ساسانی دولت قلمرو هاي مهم جمعیت مسیحیاز کانون ،بینیدیگري همچون اربال و نص

                                                             
1- Sims‐Williams, N. 
2- Dickens, M. 
3- Hansen, O. 

شهید و با رباشمین است، همچنین شهادتنامۀ آذرهرمزد و 120هاي شاه دوست، تاربو،روایات سغدي شامل شهادتنامه این -4
-137: 1985(ویلیامز - سیمز: براي ترجمۀ انگلیسی این متون نگاه کنید به  .آناهید را نیز باید به این فهرست اضافه نمود

  ).118-112: 1389زرشناس، (  و آناهید به فارسی نیز برگردانده شده است همچنین روایت سغدي داستان آذرهرمزد).153
نشین  آشوریان یک شاهک راین سرزمین در روزگاکرخا ذ بیت سلوك ؛ بنا بر رویدادنگار در متون سریانی بیت گرمی -5

. موقعیت جغرافیایی این منطقه واقع در شمال شرقی کشور عراق امروزین است). AMS II, 508( کوچک بوده است
هاي هاي شهرزور و حد جنوبی آن نیز کوهستانمرزهاي شمالی این سرزمین محدود به رودخانۀ زاب کوچک و کوهستان

براي دیدن نقشۀ ). 283: 1880هوفمان،(داده است مرزهاي غربی آن را تشکیل میهمچنین رودخانۀ دجلۀ . همرین بوده است
همو : شناسی نام گرمیکان نگاه کنید به همچنین براي ریشه ).1982(نیومور: جغرافیاي تاریخی بیت گرمی رجوع کنید به

)1989 b ( .ي در منابع سریانی به کرات از از سویی دیگر سرزمین بیت گرمی یک مطران نشین نسطوري بوده است از این رو
  .همچنین از این سرزمین در کتیبه نرسی در پایکولی نیز نام برده شده است. آن یاد شده است

در (، این شهر به دست پادشاه آشوري به نام ساردون )AMS II, 508(کرخا ذ بیت سلوك بنابر متن سریانی رویدادنامه  -6
پیگولوسکایا معتقد است که نویسنده این متن به جهت مهم جلوه دادن شهرخود، . احداث شده است) جاي دیگر متن سارگون

 خ دقیقی از زمانوجود این، هرچند که ما تاری با). 57 :1964 ،پیگولوسکایا( را به روزگار شاهان آشور پیوند داده است بناي آن
 .)همان( رسداحداث این شهر در دست نداریم، اما به احتمال فراوان تاریخچه بناي شهر به پیش از روزگار سلوکیان می
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ه این ناحیه برابر است با منابع سریانی سابقه ورود مسیحیت ب بر پایۀ. 1رفته استمیالنهرین به شمار بین
تا  ،بر اساس همین منابع. 3)27: 2005 ،2راكه( اول میالدي قرن پایان هاي تبلیغی مارماري درفعالیت

در این ناحیه رواج داشته  »ظلمت و راه و رسم خطا« ،گرمیکان 4»سرزمین«ه پیش از ورود مسیحیت ب
داراي جمعیت کرخا ذ بیت سلوك شهر  ،5ادا مبلغ مانوي، از سویی دیگر به واسطه اقدامات. )همان( است

کرخا ذ ترین اطالعات ما از اوضاع شهر مدهع. 6ساسانی بوده است اي از مانویان در عصرقابل مالحظه
د که توسط یآه دست میگرمیکان در عصر ساسانی از خالل متون سریانی ب یالتو ابیت سلوك 

هاي مذهبی خود در بازسازي تاریخ و ارغ از جنبهفاین متون . اندبه نگارش در آمدهنویسندگان مسیحی 
 ذخا به شرح حوادث شهر کر چندین متن سریانی که اختصاصاً. بسیار مفیداند ریخی منطقهجغرافیاي تا

  :اند که به قرار زیر استردازند تا به امروز به جاي ماندهپگرمیکان می یالتبیت سلوك و ا
  )AMS II, 507-535(کرخا ذ بیت سلوك نامه وقایع -
  )AMS II, 286-289(کرخا ذ بیت سلوك فهرست شهیدان  -
  )AMS II, 284-286( شهادتنامه نرسی و یوسف -
  )AMS II, 51-56(کرخا ذ بیت سلوك شهادتنامه شاپور بیت نیکاتوري و اسحاق اسقف  -
  )AMS IV, 184-188( یشهادتنامه شهداي بیت گرم -

 مسیحی شدگان کشته از کوتاه فهرستی به که است عنوانی، »کرخاذبیت سلوك شهداي فهرست«
 نسخه دو طریق از سریانی متن این. شودمی اطالق دوم ساسانی شاپور زمان درکرخا ذ بیت سلوك 

 خطی نسخه در شهادتنامه این متن. تاس رسیده ما دست به امروز Dijarb.96 وVat.160 خطی 
این  Dijarb.96 نسخه در اما است، آمده یوسف و نرسی شهادتنامه ادامه در بالفصل شکلی به واتیکان

و زمان نگارش این متن  نویسنده از. است شده شهادتنامه نرسی و یوسف جدا از ،جداگانه عنوانی با متن
 جلد در واتیکان دستنویس نسخۀ براساس را شهادتنامه این سریانی متن السمعانی .نیست دست در نشانی
 نسخه از تبعیت به وي .ساخت منتشر التین زباناي به ترجمه همراه به ،»سمقد شهدايل اعما« اول 

 بجان). 101-99: 1748،السمعانی( است آورده وسفی و نرسی شهادتنامه عنوان ذیل را متن این ،خطی
 به واتیکان نسخه با آن مقایسه و  Dijarb.96 خطی نسخه اساس بر را شهادتنامه این سریانی متن نیز

 .)289- 286(قدیسان به طبع رساند و شهیدان دوم اعمال جلد در یوسف و شهادتنامه نرسی از جدا شکلی
                                                             

 ).1983( آسموسن: نشین قلمرو دولت ساسانی نگاه کنید بههاي مهم مسیحیبراي بررسی کانون -1
2- Amir Harrak. 

  . دهد هاي دینی وي در ناحیه بیت گرمی به دست میشرحی بر فعالیتمتن سریانی اعمال مار ماري  -3
   .به معناي سرزمین ، کشور ، ناحیهaṯra' :ܐܬܪ -4
م در قلمروي رومیان و نواحی غربی دولت ساسانی به تبلیغ آیین .261تا  244هاي از یاران نزدیک مانی که بین سال -5

  .رجوع کنید) 1983( درباره او به زوندرمانبراي اطالعات بیشتر . مانوي مشغول بوده است
: همچنین در این خصوص نگاه کنید بهپرداخته است؛ کرخا ذ بیت سلوك به شکل مفیدي به مانویان ) 34: 1999( ویل -6

  ).a 1989( مورونی
 



   1392بهار و تابستان ، 33و  32 ، شماره 9فصلنامه پازند، سال / 12
 

 1925سال  در نیز پیترز .است شده پانویس متذکر شکل به را خطی نسخه دو میان اختالف موارد وي
به  ايترجمه همراه به و ویرایش واتیکان نسخه روي از را شهادتنامه این سریانی متن دیگر بار میالدي

 ايترجمه هاروي، و براك همچنین. )429-427( دبه چاپ رسانمجموعه اعمال قدیسان  در التین زبان
 جامع مروري. )77: 1987( اندرسانده چاپ به خود مشترك اثر در را متن این پایانی سطر چند از انگلیسی

 هايشهادتنامه تمامی وي .)232-227: 1967( است شده انجام وایزنر توسط متن این روي بر مناسب و
 داندمی آدیابنه و خوزستان جغرافیایی منطقه دو نوشتاري هايسنت از برگرفته را دوم شاپور عهد سریانی

 آنچه جز .است شمرده بر آدیابنه به سنت وابسته متون درگروه راکرخا ذ بیت سلوك  کارنامه آن، تبع به و
 نشده انجام سلوك بیتذ کرخا شهداي کارنامه متن روي بر دیگري توجه قابل پژوهش شد گفته باال در

 را ساسانی دوران از ارزشی با اطالعات جمالت، اختصار و  کوتاهی با وجود گونه،فهرست متنِ این .است
 آنکه به توجه با و رواین از .دگیر قرار مورد استفاده دیگر منابع با تکمیل در تواندمی که دارد خود در

 میان از این متن حاضر مقالۀ در است، نشده انجام تاکنون التین زبان به جز متن این از کاملی ترجمۀ
 در تاکنون یک هیچ سریانی، منابع از ايمجموعه زیر عنوان به که سریانی هايشهادتنامه سایر

 ترجمه. شد برگزیده اند،قرارنگرفته پژوهش مورد مستقیم شکلی فارسی به زبان به علمی جستارهاي
 زبان به Dijarb.96دست خطی  نسخه سریانی متن از بجان توسط شده ارائه ویرایش براساس حاضر
، اما در رسم الخط نسطوري تحریر یافته استاین شهادتنامه به  سریانی متن .است شده انجام فارسی

حاضر به پیروي از شیوه استاندارد ارائه متون سریانی، متن سریانی از رسم الخط نسطوري به  مقالۀ
  .سطرنجیلی بازنویسی شده است

  
  :متن سریانی) 1ب 
  

ܕ  ܬܘܒ  ܟ ܕ ܕ ܕ
   ܐ ܟ  ܕ ܐ ]١[

 .ܕ  ܕܐܪܕ 
 ܐ  ܬ  ܟ ܕ ܕ ܐ ܪ]٢[

ܘ ܪ  ܕ  ܗ ܗܘ ܘܐ ܗܝ  ܘܐ   ܐ
ܢ ܗ ܕ  . ܘܐ ܪ ܘ ܐ
 ܪ  ܐܬܪ ܟ ܕ ܕ ܐ ܐ]٣ [

ܝ  ܐܘ    ܗܘܘ ܕ ܕ ܪ  ܐ
ܢ ܕܐ  .ܕ  ܐ

     ܐܬܪ  ܕ  ܐ]۴[
 .ܗ ܕܐܕܪ  ܟ ܕ
 ܕ    ܐܬ  ܕ  ]۵[
 .ܕ
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ܝ   ܟ  ܐܬܪ    ܐܘܗ]۶[  ܐ
 ܕܐ   ܗܘܝ ܕ ܟ ܕ ܕ ܪܬ

 . ܗܘ  ܕ  ܗ ܘܗܘ.   ܕ  ܐ
ܐܙܕ]٧[ ܪ ܟ ܕ ܗܘ    ܗ  ܡ  ܘ

 ܘܪܬܪܢ ܗܘ ܕ  ܬ ܗܘ ܘܐ ܕ ܕ ܗܘ
 ܐܬܪ ܐܬܐ ܘ  ܕ   ܗܘ ܕ

 ܗܝ ܗ ܕܗܘ ܕ  ܘ ܬܗ ܗ  ܘ ܪܗ 
ܐܙܕ  ܗܝ ܐܬ ܘ  ܘ ܨ  ܕ  ܗ

ܗܝ ܘܪܬܪܢ ܗ ܗܘ ܐܙܕ   ܬܘܗ ܕ  ܘܐ ܗ
 ܐ  ܘܐ ܐܬܬܘܝ ܪ ܘ.  ܐ  ܐ 
ܟ ܒ ܐ  ܕ ܬ  ܨ ܘ ܐܬ  ܬܟ ܐ

    ܕ  ܐ ܥ ܬܗ ܘܕ ܐ
 .ܬܬ ܕ ܬ  ܘ 

       ܚ   ܙܪܘܢ   ]٨[
ܘ  ܪ ܡ ܢ ܘܐܘ  ܐܬܐ  ܗܘܙ  ܐ

ܪ  ܐܬ ܘܬ ܬ   ܕ  ܬ ܗ
ܥ  . ܕ

ܬ ܬ]٩[  ܐܬ ܟ ܕ    ܬ ܪ ܐ
 .ܗ ܕܐܕܪ  ܬܗ 

 ܟ ܕ    ܬ ܕܘ  ܬ ܬ]١٠[
   ܬ ܢ ܗ ܕܐܕܪ  ܐܬ
 ܟ ܕ    ܬ ܐ  ܬ   ܬ
ܗ  ܪ ܕ ܘ    ܐܬ  ܕ

ܬ  ܘܗܘܬ ܬܬ  ܘ ܕ  ܬ  ܘ
ܕܪܬ ܘܗ   ܘ  ܘ ܐܪ ܪܘܚ ܘܢ ܘܐ

ܢ  ܘܢ ܘܐܬ ܘܢ ܗܘ  ܕ ܕ ܘܐܘܕ ܐ
ܪ  .ܬܕ
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  :حرف نویسی)  2ب 
 

Twb kwnš' d shd' d Krk' d byt slwk 
]١[ ywḥnn 'psqwp' d krk'bytslwk 'qṭl b ḥṣyn qryt' b pwqdn' d 'rdšyr 

mlk' d ḥdyb 
]٢[ šbwr 'psqwp' d krk' d byt slwk myt b mḥwt' byt 'syr' w 'mr 

hw hn' mlk' d ḥdyb pswqw ršh w 'ytw ly 'ḥzywhy mṭl d l' hymn 
'nwn w psqw ršh w 'ytywḥwyw lh 

]٣[ 'ysḥq 'psqwp' d krk' d byt slwk 'trgm b k'p' b nyqṭwr 'wn' mn 'ydy 
bny ḥ'r' d krk' d mtqryn hww bšm' krsṭyn' d 'lyṣ 'ywn mlk' d ḥdyb 

]۴[ 'ysḥq qšyš' d ḥwlsr qryt' 'trgm b k'p' lbr mn krk' d byt slwk b 
pwqdn' d 'drgwšnsp mwhpṭ' 

]۵[ pp' qšyš' d ḥlmyn qryt' 'tqṭl b gll qryt' b pwqdn' d mlk' d ḥdyb 
]۶[ 'whnm ṭln' brqym' 'trgm b k'p' b gnzk qryt' mn 'ydy ḥ'rt' d krk' d 

byt slwk d mtqryn hwy bšm' krysṭynyt' d 'lyṣ 'nyn mlk' d ḥdyb w hw 
hn' ṭly' shd' mnh hw' d krk' 

]٧[ gwhšt'zd mhymn' mn krk' hw' d byt slwk w btr’' q'm hw' d mlk' d 
ḥdyb w 'sy rhw' tmn ḥd d šmh hw' wrtrn d mtqr' hw' bšm' qšyš' d 
bslwqn' qryt' w kd 't'lṣ 'trpy mn šrrh w npl mn hymnwth w pqd mlk' d 
ḥdyb d hwhn' npṭlywhy l gwhšt'zd ‘l dl' ‘bd ṣbyn' w sgd l šmš' w kd 't' 
‘lwhy hw hn' wrtrn d nqṭlywhy twh l qwblh ṭwbn' gwhšt'zd w 'mr : 
qšyš' 'nt qṭl 'nt ly w btrkn 'ttwy w  'mrlh : 's’lt d qrytk qšyš' 'l' 'tqrb w 
'bd ṣbynk l' 'kšrt b khnwtk 'yk yhwd' b šlyḥwth yd' 'n' gyr d sṭn' ml' b 
lbk l m’bd nḥyhwqṭlh mrḥ' y't d l' bhtt' 

]٨[ ssn br ‘lm' zrwn br ‘lm' nwh br ‘lm' ṭymy br ‘lm' mn lšwm qwryt 
mdyn' 't'srw b ššlt' w 'wblw 'nwn l byt hwzy' w tmn 'tqṭlw b pwqdn' d 
šbwr mlk' mṭl hymnwt' šryrt' d b yšw' mšyḥ' 

]٩[ b’wt' 'ntt' rbt' brt ‘lm' mn krk' d by tslwk 'tqṭlt lwqbl byrth b 
pwqdn' d 'drgwšnsp mwhpṭ' 

]١٠[ tql' brt qym' w dnq brt qym' mn krk' d byt slwk 'tqṭlyn b pwqdn' 
d 'drgwšnsp mwhpt' ṭṭwn brt qym' mm' brt qym' mzky' brt qym' 'n' brt 
qym' mn krk' d byt slwk 'tqṭlyn l br mn krk' b dwkt' d šmh hwr' b 
pwqdn' d mwhpt' d krk' w y’t b dmhyntt' w hwt l ḥnn' w l'sywt' šny' 
sgy't' w b ḥsm' mnyny' ṭm'' ‘qrwh w 'štdrt ‘lyhwn rwh 'ry' w srht 'nwn 
w 'wdywdyn d mṭlmn' hw' lhwn w 'tḥzyt b hwn trmwrt' rbt' 
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]١١[ 'byt brt qym' mn 'tr' d byt grmy ḥty brt qym' mn 'tr' d byt grmy 
mzky' brt qym' mn 'tr' d byt grmy 'tqṭlyn b pwqdn' šbwr mlk' kd bh 
hw' b'tr' 

]١٢[ ‘l hlyn dyn hkn' ktbn 'yk d tš’yt ' yhbtly 'yd' 
  :ترجمه فارسی)  3ب 

  .شد کشته 5حصین روستاي در 4آدیابنه شاه ،3اردشیر فرمان به ،2کرخا ذ بیت سلوك  1اسقف یوحنا،] 1[
  .شد
  

                                                             
  ).1902( شابو: هاي قلمرو دولت ساسانی رجوع کنید بهنشینبراي آگاهی از اسقف -1
توان دژِ را میکرخا ذ بیت سلوك و نام  )654: 2009سوکولوف، ( دهدهمچنین شهر معنا می در سریانی دژ، قلعه و) ( کرخا واژه -2

رفته به شمار می» شهرکرت«ترین شهرهاي سرزمین بیت گرمی در کنار شهر ترین و بزرگاین شهر یکی از مهم. ِخانۀ سلوکوس معنا کرد
با وجود اهمیتی  ).a 1989مورونی،( حاکم این شهر در قیام ارشیر بابکان بر علیه پارتیان از حامیان وي بوده است نامه اربالبنابر وقایع. است

براي این برابري رجوع کنید به  .به کاربرده شده است štrواژه ایالت در اینجا براي صورت پهلوي (در ایالت کرخا ذ بیت سلوك که شهر 
کرخا ذ از موقعیت برتري نسبت به  »شهرکرت« رسد در اوایل دورة ساسانی شهرِبیت گرمی داشته است اما به نظر می) 49: 1989گیزلن، 

جانب رود دجله و برکرخا ذ بیت سلوك وقعیت دقیق شهر کرت نامشخص است، اما ظاهرا در سمت شرقی م. تبرخوردار بوده اسبیت سلوك 
در روزگار پیش از ساسانیان یک ) šhqyrt:  ܬ(بنابر کارنامۀ سریانی مارماري، شهرکرت ). 27: 2005هراك، ( قرار داشته است

   بردنام می) hštrkrt dyzpty(از سویی کتیبۀ شاپور برکعبه زردشت از دژبد شهرکرت ). 26: همان( نشین بوده است شاه
)ŠKZ, Parthian, line 26( .خود به بیت گرمی  دانیم که شاپور دوم در سفرسریانی نرسی و یعقوب می همچنین از طریق شهادتنامۀ

بیت گرمی از نظر  یالتدر این دوران، ظاهرا تمامی ا).  6پانوشت  18صفحه  :نک(در شهرکرت اقامت کرده است میالدي   348به سال
  ). در همین صفحه 4پانوشت : نک(نشین آدیابنه بوده است  اداري زیر نظر شاه

3-   ʼrdšyr.ل این نام در منابع سریانی به اشکا ʼrtšyrو ʼrṭšhr 126-125: 2009(نگاه کنید به ژینیو و دیگران. نیزآورده شده است .(  
به احتمال فراوان این اردشیر همان اردشیر دوم است که پس از شاپور بر تخت سلطنت با وجود آنکه هیچ مدرك قطعی در دست نیست، اما 

شود و این متن یکی از اولین اشارات به او است که نولدکه هاي شهیدان مسیحی زمان شاپور دوم ظاهر می به تناوب در کارنامهاو . نشست
میالدي در این مقام بوده   376سریانی کارنامه شهداي مسیحی او حداقل تا سال داند و با توجه به متون میمیالدي  344آن را به تاریخ 

   ).70: 1879نولدکه، (است 
و در یونانی به صورت  ntwšrkn؛ در پارتی nwhtštrknو در فارسی میانه با عنوان نودشیرکان ؛ ḥdybحذَیب : درمنابع سریانی -4

: 2002گیزلن، ( شوددیده می nwtʼrthštrkʼnمهرهاي اداري دورة ساسانی به صورت   همچنین این نام در گل؛ αδιαβηνηςآدیابنه 
براي اطالعات بیشتر راجع به (رفته است ترین شهر آن به شمار میاین ایالت میان دو رود دجله و زاب قرار داشته است و اربال مهم. )163

این  ، درکرخا ذ بیت سلوك شود که ایالت بیت گرمی و شهر از این بند چنین نتیجه می). 1982 مورونی،. جغرافیاي تاریخی آدیابنه نک
مهرهاي به جاي مانده از دوران ساسانی نیز قابل پیگیري   این موضوع از طریق بررسی گل .رفتندزمان تابع فرمانرواي آدیابنه به شمار می

که نشان از وابستگی اداري این دو ) 142: 2007گیزلن،( آشنا هستیم نودشیرکان گرمکان واز طریق این منابع ما با عنوان آمارگرِ  .است
در این رویداد نگار . نگار اربال محفوظ مانده استآدیابنه در رویداد شرح وقایع و حوادث دوران شاپور دوم در ایالت. ایالت به یکدیگر دارد

نگار همواره  با این وجود، اصالت مطالب درج شده در این رویداد. مسیحیان معرفی شده استفردي به نام تهم شاپور موبد عامل آزار و اذیت 
از سویی دیگر ). 204- 199: 1964پیگولوسکایا، ( نامه نگاشته است پیگولوسکایا شرح خوبی در باره این وقایع. باعث بحث و شک بوده است

 MLKAشاه آدیابنه با عنوان  .مشناسینشین وابسته به دولت ساسانی می هما آدیابنه را حداقل از زمان شاپور اول به عنوان یک شا
nwhtštrkn نشانده جایگاه نخست را دارد  در کتیبۀ شاپور برکعبۀ زرتشت در میان شاهان دست)ŠKZ, Parthian, line 24 ( از ،

  .شهادت نامه کامال معتبر می نمایددر متن  mlk ʼ d ḥdybروي عنوان این
 ضبط کرده است  Beth‐hascitaدر ترجمه خود، آن را السمعانی آمده است و این نام در دستنویس واتیکان به شکل  -5
 ).417: 1925( دلهایه خصوص این نام نک به پیترز، براي توضیحات بیشتر در ).99: 1748،السمعانی(
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 بریدسر او را ب« :گفتپادشاه آدیابنه  و مرد زندان در رنج و درد با سلوك، بیتذ اکرخ اسقف ،1شاپور ]2[
  .و سر او را بریدند و نزد او آوردند. اطمینان نداشت به آنانکه  چرا .»آن راو نزد من بیاورید تا ببینم 

 که سلوك، بیت زادگان نجیب توسط آدیابنه، پادشاه اجبار به ،کرخا ذ بیت سلوك اسقف اسحاق،]3[
  .شد سنگسار 3نیکاتور اقامتگاه در2شدندمی خوانده کریسطیانی

 سنگسار سلوك بیتذ کرخا از خارج ،5موبد 4آذرگشنسبِ دستور به حوالسار، روستايِ کشیشِ اسحاق،]4[
  .شد

  .شد کشته جالل روستايِ در آدیابنه پادشاه دستور به حلمین، روستايِ کشیشِ پاپا،]5[
  

                                                             
1- Šābūr: šbwr. 125: 2009(رجوع کنید به ژینیو و دیگران. صورت ضبط شده استهاي سریانی به همین این نام در تمام نوشته-

126.(  
این تفاوت تنها در ادبیات  .توجه شود» نصرانی« و» کریسطیانی« براي درك بهتر این عبارت الزم است به تفاوت میان دو اصطالح -2

نجا که کرتیر در میان آ. تمیان این دو فرق نهاده شده اسشود، بلکه در کتیبۀ فارسی میانه کرتیر برکعبه زردشت نیز دینی سریانی دیده نمی
فارغ از ). 1989ژینیو،(کنددرکنار یکدیگر یاد می) کریستیانی( krystdʼnو ) نصرانی( nʼsrʼyادیانی که مورد پیگرد وي قرار گرفته اند از 

خواندند و این در مورد  امی زبان خود را نصرانی میاختالفات عقیدتی که خارج از حوصله این مقاله است، باید یادآور شد که مسیحیان آر
توان به به عنوان شاهدي براین قضیه، عالوه بر کتیبه کرتیر در نقش رستم، می. مسیحیان آرامی قلمروي دولت ساسانی نیز صادق است

ܪ ܪ ܢ: خوانده شده است» پیشواي نصرانیان«اشاره کرد،که در آن سیمون شهادتنامه سیمون بر صباعی   ܕ
)AMS II, 136 .(همانگونه که راسل اشاره کرده است این . د، ابهاماتی چند در مورد مصداق دقیق واژه کریسطیانی وجود داراز آن سو

هاي سامی نصرانیان، ازطریق فرهنگ وزبان یونانی وارد دین واژه به شکلی عام در مورد مسیحیانی کاربرد داشته است که در برابر سنت
 . اندبه ارتباط میان کریسطیانیان و مرقیونیان اشاره کرده) 1983(و آسموسن  )206:1945(دومناش  ).1991راسل، (ت شده بودند مسیحی

ܢ : شودهمچنین این ارتباط توسط شهادتنامه سیمون برصباعی نیز تایید می ܢ ܐ ܕܗܕ ܐ ܬ ܗ  ܕ
). AMS II, 164( خوانندنیز در باور گمراه خویش، خود را به اسم کریسطیانی میمرقیونیان : ܕ  ܘܢ 

  ها دقیقا مرقیونیان بوده است یاخیر؟توان با اطمینان گفت که در اینجا منظور از کریسطیانبااین وجود نمی
3-  Āwānā Niqātor  جغرافیایی این محل ظاهرا در سوي تعیین مکان دقیق این محل امکان پذیر نیست، با این وجود موقعیت

پیش از این هنینگ به شکلی مفصل به بررسی این نام جاي به . غربی یا جنوب غربی پایکولی و بر مسیر سلوکیه به شهر زور بوده است
نجباي آسورستان، دهد که چگونه نرسی در کتیبه خود در پایکولی شرح می). 1952هنینگ،(واسطه کتیبۀ نرسی در پایکولی پرداخته است 

هنینگ به ). NP, MPers: Par.32(مالقات کنند  اورا، گرد آمدند تا )Hāyānī Nīkatrā(» اقامتگاه نیکاتور«و شهرزور در   گرمیکان
واژة  کند و آن را یک واماشاره می» اقامتگاه«به معناي  āwahanaبا صورت فارسی باستان )ܐܘ( Āwānāشباهت کلمه سریانی 

 است کرده بنديهاي ایرانی ردهواژهنامه خود این کلمه را ذیل وامنیز در واژه جیان کالینی). هنینگ، همان(داندزبان سریانی میایرانی در 
از آن یاد شده  »بیت نیکاتور« محل با مکانی که در منابع سریانی تحت عنوان همچنین هنینگ میان این ). 101: 2008جیان کالینی، (

زاخائو، (از بیت نیکاتور در رویداد نگار اربال به عنوان یک اسقف نشین نام برده شده است . دانداست فرق نهاده است و آنها را معادل هم نمی
وي . آن بوده استمرکز » اقامتگاه نیکاتور«داند که هنینگ بیت نیکانور را نه نام یک شهر ، بلکه نام یک ناحیه یا منطقه می). 21: 1915

کند و این دو را معادل هم می داند در عراق امروزي اشاره می) Binkudrah(همچنین به شباهت نام بیت نیکاتور با محلی به نام بینکودرا 
ه گرمیکان بود یالتاما در نهایت آنچه از متن این شهادتنامه مشخص است این است که این محل متعلق به قلمروي ا). هنینگ، همان(

 . است
4-Ādur‐Gušnasp: ʼdrgwšnsp   مقایسه شود با صورت پهلوي؛ ʼtwrgwšnsp.  
5-  mwhpṭʼ عنوان درمنابع سریانی به شکل رایج تر این؛ mwpṭʼ  مقایسه شود با صورت  ) .722: 2009سوکولوف، (نیزآمده است

 ).2045: 1901(پین اسمیت: کنید بههمچنین براي بررسی بیشتر این عنوان در منابع سریانی نگاه . mgwpt پهلوي



  17/اعمال شهداي مسیحی ایران
 

 کریسطیانی که سلوك، بیتذ کرخا نجیبزادة زنان توسط آدیابنه، پادشاه اجبار به جوان، راهبه ،1اوهنام]6[
  .بود کرخا اهالی از شهیدجوان این. شد سنگسار 2گنزاك در روستايِ شدند،می نامیده

 سلوقنا روستاي کشیش آنجا در و بود آدیابنه پادشاه حاجبِ ،سلوك بیتذ خاکر از ايخواجه ،3گشتازاد]7[
 پادشاه کرد، سقوط ایمانش و کرد انکار را باور خود اجبار به بهرام که هنگامی. بود زندانی 4بهرام نام به

 که هنگامی و .بکشد را او نکرد، سجده آنرا و نپرستید را خورشیدگشتازاد  اگر تا داد فرمان او به آدیابنه
 مرا تو کشیش، اي« :تگف و کرد نیکبخت تعجب گشتازاد بکشد، را وا تا آمد گشتازاد نزد بهرام این

 کشیش را  تو که کردم اشتباه من«: تگف او به و کرد الحاص را خود سخن بعد و »کشت؟ خواهی
 همچون دانممی من که همانا. باشی یک روحانی توانینمی و هستی تشهوت بنده تو که چرا خواندم،

 بدون را کشت او بی پروا و» برسانی انجام به را او کارهاي تا گرفتهشیطان قلبت را فرا  5یهودا
  .6شرمساري

 یک طیمی، و غیرروحانی فرد یک نوح، غیرروحانی، فرد یک ،8زروان غیرروحانی، فرد یک ،7ساسان] 8[
 فرستاده 10هوزایه بیت به زنجیر و غل با و شدند دستیگر ،9الشوم کوچک شهر  از غیرروحانی، فرد یک

  .شدند کشته 11شاپورشاه دستور به عیسی مسیح به راستین اعتقاد خاطر به آنجا در و شدند،
 کشته آذرگشنسب موبد دستور به اشقلعه از خارج سلوك، بیتذ کرخا از غیرروحانی زن یک باعوثا،] 9[

  .شد

                                                             
  ). 427: 1925پیترز، دلهایه، (  خوانده است  Vahūnāmپیترز این نام را به شکل ایرانی   -1
2- gnzk  این نام را به صورت  السمعانی ؛gzk  معانی،(خوانده است99: 1748الس .( 
3- Guhišt‐āzād: gwhštʼzd   هاي  ؛ این نام در منابع سریانی به صورت gwštzd   و  gwštʼzd  نک. شودنیز دیده می .

  ). 75: 2009( ژینیو و دیگران
4- wrtrnدر سایر آثار سریانی این نام عموما به شکل . که صورتی نادر از ضبط این نام ایرانی در منابع سریانی است ؛wrhrn  آورده شده

  .)135: 2009( ژینیو و دیگران. نک. است
  .از حواریون عیسی مسیح، که به واسطه خیانت او مخفیگاه عیسی توسط رومیان شناسایی شد و پی آن عیسی به صلیب کشیده شد -5
براي توضیحات وي در خصوص شهادت این خواجه  .داندتر میهاي این فهرست قدیمیپیگولوسکایا اعدام گشتازاد را از سایر یادداشت -6

  ).198: 1964(پیگولوسکایا . نک
7- Sāsān: ssn برابر با صورت پهلوي ؛sʼsʼn.  
8- Zarvān: zrwnهاي این نام در دیگر آثار سریانی به صورت ؛zhrwn  وzyrwn 2009( دیگران و ژینیو :نک. نیز آمده است :

  zwrwʼn.و  )64: 1973فراي، ( zrwʼnمقایسه شود با صورت پهلوي  .)230: 1967( ایزنرو: همچنین .)152
9- Lāšom   ،بیت سلوك و در نزدیکی داقوقبیت سلوك ، مطران . شهري در جنوب کرخا ذاین شهر از قرن سیزدهم به جاي کرخا ذ

  .)274: 1880( هوفمان: براي جزییات بیشتر درباره این شهر نک به . نشین بیت گرمی شد
10 - byt hwzyʼمقایسه شود با صورت پهلوي  ؛hwzstn .هاي مسیحیان عصر شاپور دوم، شاهد انتقال بسیاري از شهادتنامه در

ها در شهرهاي بیت الپاط و بنابر این منابع، عمده این اعدام. زندانیان مسیحی به خوزستان هستیم تا در حضور پادشاه محاکمه و اعدام شوند
- شهداي ایرانی را دست مایه پژوهش قرار داد و به بررسی اقامتگاهفیه، اشاراتی از این دست در متون اعمال . کرخاذلیدان انجام شده است

  ).1995فیه، (پرداخته است  از طریق این منابع هاي سلطنتی پادشاهان ساسانی
11 - šbwr mlkʼ م.379تا  309(؛ شاپوردوم ساسانی.(  
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 راهبه، تاتون .شدند کشته آذرگشنسب فرمان به سلوك، بیتذ کرخا از راهبه، داناق و راهبه تقال ]10[
 از خارج ،1سلوك بیتذ کرخا موبد فرمان به سلوك، بیتذ کرخا از راهبه، آنا راهبه، مزاکیا راهبه، ماما

 یک بود، شده ریخته آنها خون که درجایی و  .شدند کشته 2هورا نام به مکانی در و بیت سلوكذ کرخا
 روي از آنرا ،3منفور مانویانِ آنکه تا بود، بخش شفا زیاد محلی هايسال براي و رویید انجیر درخت

 چرا که فهمیدند آنها و ،فرستاده شد آنها عذاب براي جذام مرض آن نتیجهدر  .کردند کن ریشه حسادت
  .4شد مشاهده آنها توسط نیرومند معجزه یک و است، آمده سرشان بر اتفاق آن
 شدند، کشته شاپورشاه دستورِ به ،5گرمی بیت منطقه از راهبه مزاکیا و راهبه حاتا راهبه، أبیات]11[

  .6بود این سرزمین در او که هنگامی
  .که به دست ما رسید هاییداستانرا بدینسان نوشتیم بنابر  هاو اما این]12[
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
هاي موبدان به غیر از فعالیت .کرده استمقام موبد صادر میهاي اعدام را این نکته قابل توجه است که به غیر از شاه آدیابنه، سایر فرمان -1

 ).216:2007(گیزلن : گاه کنید بهبراي مثال ن .اندسایر منصب داران اداري دولت ساسانی داشتهمذهبی جایگاهی در میان 
  .معناي سفید به -2
براي . AMS II: 513‐514براي متن سریانی بنگرید به . نامۀ کرخا ذبیت سلوك نیز با اندکی تفاوت وجود دارد این داستان در وقایع -3

  ).78-77: 1987( ترجمه انگلیسی رجوع کنید به براك و هاروي
براي . AMS II: 513‐514سریانی بنگرید به  براي متن. نامۀ کرخا ذبیت سلوك نیز با اندکی تفاوت وجود دارد این داستان در وقایع -4

  ). 78-77: 1987( ترجمه انگلیسی رجوع کنید به براك و هاروي
5-  byt grmy . برابر با صورت پهلويgrmykʼn  : باجرمی « نام این ایالت در آثار جغرافیانویسان مسلمان به شکل. گرمیکان « 

  .درآمده است
ما تنها از طریق شهادتنامۀ نرسی و  .بیت گرمی دستور اعدام عده اي از مسیحیان را صادر کرده است شاپور دوم در زمان اقامت خود در -6

بر طبق بند آغازین این شهادتنامه، شاپور در سال چهارم کشتار بزرگ  .توانیم زمان اقامت شاپور دربیت گرمی را به دست آوریمیعقوب می
سال آغازین دورانی که ). AMS II: 284( ܕܪܕܘ ܐܪ : مت داشته است مسیحیان، در بیت گرمی و در شهرِ شهرکرت اقا

شود و خود تبدیل به یک مبدا تاریخی شود و با اعدام سیمون برصباعی شروع میدر منابع سریانی عموماً تحت عنوان کشتار بزرگ یاد می
- را آغاز این مبدا می میالدي  339السمعانی سال سی ام از سلطنت شاپور دوم یا  .تدر این نوشتارها شده است همواره مورد بحث بوده اس

شود را سال میمیالدي   341با این وجود پیترز سی و دومین سال از حکومت شاپور دوم که مصادف با سال). 111: 1748السمعانی، (داند 
هاي افرآت و وي با استفاده از نوشته. دهددست می راهیگینس بهرسد که تاریخ درست اما به نظر می ). 1938پیترز، (داند اعدام سیمون می

و یا به دیگرسخن، سی و ششمین سال حکومت شاپور دوم را مبدا این میالدي؛   344آید سالها به دست میهایی که از آن نوشتهتاریخ
  .شودمیمیالدي   348کشتار بزرگ برابر با سال از این روي سال چهارم .)271-270: 1951هیگینس، (  داندتاریخ می
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