
 
 
 
 
 
 

 *هاي ايراني ادس و نصيبيندانشگاه
 

 پژوهمحمدتقي دانش

 

در روستتا  داننت   Oronteجنوب انطاكية سورستان نزديك نهر عاص در 

Daphné  انتد كت  در جتند ستدة در سدة يكم مسيحي دانشگاهي ديني بنيتاد نهاد

ي نخستين نامبردار بود  است. ملكيون استاد جيشتين بغتتت و رهبتر زمواهتگاه

د  بود. در انطاكي  دانشگاهي با همكار  لوسيانوس بنياد گذار 270نلسفي نيز در 

ها زن را لوسيانوس نلسفة ارسطو را در برابتر انديشتة انغنتوني كت  استكندراني

زموخت. بسيار  اا نويستندگان سترياني در ايتن اند در زنجا ميداهت دوست مي

 يوناني زهنا هد  بودند.دانشگا  ب  بار زمدند و در زنجا با انديشة 

 ك  نتوا Addai ،Addaeusجس اا زن در ههر ادس دانشمند ادايي يا ادايوس 

 هاد  ك نچهارم هناخت  هد  است، دانشگاهي بنياد  ةيا دكترين او در نيمة دوم سد

را  بتنامبردار بتود  و  373در رواگار قديس انرام نصيبيني سورستاني درگذهتة 

ها  يهود  در ههرها : ستورا، ها در برابر زمواهگا ر سريانيان خاور  و زسو

 (1)زمد  است.همار مينهاردا، بومپادستا، مارواا، دانشگا  ديني ب 

                                                           

-10(، ص 1357كوهش ايرج انشار، دانشگا  تربيت معلم تهران )رة تحقيقات ايراني، ب *. نهمين كنگ  

30.  
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اند و نام ديگر زن گفت مي« دختر جارتها»يا « ههر جارتها»ههر ادس ك  زن را 

ل سفر تكوين باهتد، در استتان اوستروينا در هتما« ارك»رها است و گويا همان 

جتيش  304رودان يا عراق است. گويند ك  زن را سلوكوس نيكاتر در باختر  ميان

ان جيش اا مسيح سيصد و جنجا  سال جايتخت خاند 132اا مسيح ساخت  و جس اا 

 د ب  ابگر نوهت  استت:در نامة خو )ع(نويسند ك  عيسيابگر يا ابجر بود  است. مي

 «. نخواهد يانتههر تو خجست  خواهد هد و كسي بر زن برتر  »

ودنتد. بت  ناميتد  ب« اورها « »ابگر»نيا  « هويا»گويند ك  زن را ب  نام جسر 

تت  باهتد گرن« خسترو»ك  همان « اسروئس»يا « اسرهوئن»گفتة برخي اين نام اا 

« ارهتا »هد  و ريشة زن نارسي است، ولي اين درست نيست، چت  درستت زن 

هتدة  كوتتا « اورهتا »وناني است. نام هم واژة ي« اسروئن »و « اسرها »است ن  

رساند و چون زنجا جترزب را مي« چشمة نيكو»است ك  « كاليرهو »يا « رئ كالي»

ا گفت  هد  و امترو« رهاء»ها زن را چنين ناميدند. در ابان عربي بود  است زرامي

 نامند.مي« اورن »

ها زن را يگرنت  هد  ك  همان ههر نو باهتد. ستلوك« ادسا»اا « ادس»واژة 

 اند.اند چنين ناميد جايتخت مقدونيا ديد « ادسا»چون مانند 

« كشتت»گرنت  هد  ك  « نصب»اند ك  زن اا واژة دربارة ههر نصيبين گفت 

 اند.رساند. چون در زنجا باغ و بوستان نراوان بود  زن را چنين ناميد را مي

نياد باهي در نصيبين ، دانشگ310جنجا  سال جس اا دانشگا  انطاكي  نزديك 

ندگان ( اا نويست373-306انرم يتا قتديس انترام ملفتان )گذارد  هد  كت  ستنت

 (2) برجستة ابان سرياني ماية سرانراا  زنجا است.
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بين را بت  جادهتا  ايتران ( ههر نصي364-363ك  ژوويانوس ) 363سال  در

جنتا   گا  ادسداد  بود، قديس انرام و دانشمندان ديگر اا زنجا گريختت  بت  دانشت

 ا  زنتانبردند و هايد همين سال تاريخ بنياد دانشگا  ادس باهد. اين دانشگا  بتر

ود بتايستند. ساختمان زن در كنار خيابتاني سااگار زمد  و زنها در زنجا زاادان  مي

  كتناميدند. هايد اا اين رو  در جنوب زبگير ابراهيم و زن را دانشگا  ايراني مي

زنجتا  در برابر دانشگا  جيشين اين ههر كت  بت  دنبتال كليستا  قديس انرام زن را

  او و ساخت  هد  بود برا  دانشجويان مسيحي ايراني بنياد نهاد  استت، يتا اينكت

شتگا  همكاران نصيبيني او خود انجمني يا زمواهگاهي جداگانت  در برابتر زن دان

نهادند. ايرانيتان زن مي ها همدستي كرد  و زنان را در زنجا برتر داهت  و با ايراني

 را برا  كليسا  خود برگزيدند و زنجتا بترا  دانشتمندان مستيحي ايرانتي ختود

گا  اند اا اين دانشخانگاهي هد  و كاركنان كليساها  ايراني اا هر نژاد  ك  بود 

روداني و مارون اليتها اا ديغنهتا كت  ديتر  زمدند، مانند هيبا استاد ميانبيرون مي

ل بود  و او در ههر ادس روحتاني و استتاد بتود  استت، هم نتين نزديك موص

يستند، وس مترجمان زثار ارسطو ك  هردو اا سوريا هستند و ايراني نبكومي و جرو

ستر ها با متردم ديگتر در زنجتا ب جس اا اينك  دانشگا  نصيبين ويران هد، ايراني

 (3) اند.برد مي

روميان بتود خستروجرويز  جس اا چهارصد سال ك  در دست ههر ادس را

بگرنت و در همار هتهرها  ايتران درزورد، ستپس هراكليتوس در  608در سال 

 م عربها زنجا را گرنتند.637م زن را جس گرنت، زنگا  در 625

ويژ  در ادس و نصتيبين رودان و سورستان ب در نرهنگ زرامي ك  در ميان

و نلستف  نتزد زنتان همتة هكونان هد  بود، نلسف  و جزهكي و نبيعي را  يانتت  
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گرنت و در جيشاجيش زن خداهناسي و كغم بود  استت. مسائل علمي را در بر مي

رنت ، هتم در نگارهها  سرياني و زرامي اا مسائل ديني و دنيو  هردو سخن مي

ب  نظم و هم ب  نثر، چنانك  ترجمة كتابها  مقتدس مستيحي نيتز در زن هستت. 

 (4)   مسائل ب  ابان عربي درزمد  است.گوناسغم ك  جديدار هد، همين

 
 آيين نستوري

 ك  دير  در انطاكي  هم ايستت  بتود 428بطريق قسطنطني  در  نستوريوس

گفت  است ك  در مسيح دو اقنوم استت و ههتوت او جتز ناستوت اوستت و مي

مادر  ناسوت هيكل و جايگا  ههوت است و مريم را نبايد مادر خدا خواند، بلك 

 است. نستوريوس هاگرد هايستة دانشمندان زمواهگاهها  كهن سرياني )ع(عيسي

ا ن سخن رانطاكي  بود  و در اين زيين اا زنها جيرو  كرد  است. مسيحيان ديگر اي

 (5) گفتة او را بيهود  خواندند. 432و  431نپذيرنتند و در انجمن سال 

س شتگا  اداا دان Dyophysitesهتا بيشتر جيروان نستتوريوس يتا ديونيزيت

هتا اند. در برابر زنان جيروان زيينها  يعقوبي و قبطتي و حبشتي يتا منونيزيتبود 

Monophysites  اند. در زن دانشگا  هم اا ايننيز در ايران و سورستان نراوان بود 

هد  است. در زنجتا گروهتي بتا رهبتر  نرستا  اا كريستتولژ  ها دناع ميزيين

هتتاجور و هنتتات يتتا گند نتتد، ماننتتد جاجتتا  بيتاكرد استتكندراني جشتتتيباني مي

و « اان كنت»ماركسيناس اا تاهال و برادرش ادائي و برحذبشابة كترد، راهتب ديتر 

اون »ر د« قريتهتا»اا سلوكية تيسفون راهب ديتر زمواهتگا  « بيت زراما »بنيامين 

 است.ترين زنها همان كسيناس يا نيلوكسن اند و هناخت ك  هم  ايراني بود « نبر
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م در ايرانيان زن دانشگا  برخي در برابر منونيزيسم ك  در ميانتة ستدة هشت

زورد ، در ديونيزيستم رودان جيتروا زمتد  بتود، ستر نترود متيسورستان و ميتان

 ماندند.نستور  جايدار نمي

 395-379ستيوس بتزر) )( و تئودو420-399جس اا اينك  ميان يزدگرد )

دوستان ايراني ب  همان هتهر زهتي انتاد، دانشدر باختر(  392در خاور و جس اا 

گفت  است كت  هنيدند، او ميرنت  درس ديوسكورس و هاگردانش را ميادس مي

در عيسي يك اقنوم بيش نيست، ولتي انجمتن خلكتدونيا او را بتدكيش خوانتد  

 (6)اند.است. اينان بودند ك  زيين يك اقنومي را در ايران روايي داد 

  در ستدة جتنجم روايتي يانتت و يكتي اا ست  رهبتر بار  روش نستور

 457ر ددانشگا  ادس ب  نام هيبا، ك  بزرگوار و دانشتمند و استتاد زنجتا بتود  و 

 درگذهت  است، كتابها  ديودوروس و ارسطو را بت  سترياني درزورد  و متترجم

ها  او و هتروحي او ب  زيين نستور  گراييد و در اثر نامت  (7)خواند  هد  است.

ند. ها  ديني نوهت  بودند جيروان زن در ايران بيشتر هد  استادان ديگر بر سرود ك

بيت اردهير )ر  ههر( و مارون اليتهتا  قتار  و توان مانند مار اا ميان زنها مي

 خوانندة زمواهگا  ايراني ادس را نام برد.

اجور ه هيبا چند مخالف هم داهت  است، مانند مارجاجا اا بيت هناط يا گند

 ة كترد واهواا و ماركسنائياس اا تاهال بيت گرمائي و برادرش ادائي و بارحذبشاب

 ام.بنيامين بيت زرامي ك  ياد كرد 

را زهفت  ساخت و نزديتك بتود كت   (8)زيين رنض نستور ، دانشگا  ادس

رودان زرام نماند، اا اين رو  كوروش رهاو  اسقف ادس ك  قلمرو مسيحي ميان

انتد و جانشتين ناميد ر ( ميب)نزديك  ب  نام قتو Cyrillonيا  Cyoreو  را قبورا 



 98 36/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

( درخواست ك  زنجا را ببنتدد 491-474قديس انرام هد  بود، اا انون امپرانور )

جا  زن زنجا را بست؛ دانشگا  ايراني زن ههر ويتران هتد و بت  489و او هم در 

بتول )بتانو  متا دوهتيز  يا مادر خدا ب  نام مريم  Theotokosكليسا  تئوتوكس 

 مار ( ساخت  هد  است.

كتيش زنهتا استادان و هاگردان نستور  ايراني و دبيتران و نويستندگان هم

در  جس اا درگذهتن هيبا، ب  نصيبين و ايران جناهنتد  هتدند و در هتهر نصتيبين

 حمايت جادها  ايران دانشگاهي ايراني برجا هد.

هتاگرد  رهتاو  و اا متردم ادس وام ختود كوروش باقيو را ك  ياد كترد 

ادر  متتوما  رهاو  و مارابا  جاثليق يكم بود  است. مارابا  هم ك  اا جدر و 

 اردهتي ااد  هد  است زهنا  بت  دانتش مزديستنا و ارابتد و نويستند  و دبيتر

جاثليق  540ايست  و در و محصل ماليات بود  و در امان انوهيروان مي« جردهم»

 هد  است.

داد  استت بتا او ر زمواهگا  تيسفون ك  مارابا در زنجا درس ميكوروش د

د  و يار هد  و جس اا مرگش جنااة او را ب  حير  برد  و در زنجا بت  ختاك ستپر

ر دير  با زمواهگا  بر رو  خاكجايش ساخت و خود تا اند  بتود در زنجتا و د

 گفت  است.زمواهگا  تيسفون درس مي

كرد  و ت  و متنها  يوناني را ترجم  ميكوروش سبك نلسفي هيوايي داه

انتد، بت  خواند زموختت. چتون در زنجاهتا يونتاني ميدر كليسا سرودخواني مي

 (9)نهادند.ها  او ارج ميترجم 

اسقف بود  در امتان  Nonnusك  ننوس  هنگامي 431جيش اا اين در سال 

اا ادس بيترون ( هاگردان و استتادان ايرانتي را 450-408تئودوسيوس امپرانور )
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ثتار زاند، در همين هنگام بود ك  رابتوه استقف ادس هتد  و بت  دستتور او كرد 

 (10)تئودوروس مصيصي و ديودوروس را زن   يانتند سوااندند.

د  اا ههر ادس گريخت  و ب  ايران زمت 457كساني ك  جس اا مر) هيبا در 

دينتي زكاستيوس در ر گفتگتو  انجمتن اند، چنانك  دو در زنجا ب  اسقفي رسيد 

ترين ستندها  ك  اا كهن 510و در نامة سمعان اسقف بيت ارهم نوهتة در  484

 نستور  است زمد  است، اين دانشمندانند:

امي نستتور  كت  او را نشترندة جشتيز زر  Acaciusقاق يا زكاسيوسز .1

را « گفتتار  در ايمتان»ها بتود  و اند؛ و او دهمن منونيزيتخواند 

 ها  ايران ب  نارسي برگرداند  است.برا  قباد جاد

ا ناجاك و هتنا ( ك  او ر496-415برصاوما، اسقف يا مطران نصيبين ) .2

 اند. او بيشتر كارگذار مارابا  كرد بود  است،كنند  در زهيان  خواند 

 ب  نصيبين گريخت  استت، او اا 489اا ترس يورش ب  نستوريان در 

( بتود  و اهترام منطقتة 484-457هناختگا  نيروا جادهتا  ايتران )

 مرا  نارس و روم با او بود  است.

  جهلتو  معنا يا معنة ايراني ارجاني )اراني( ك  كتابهايي اا سرياني ب .3

درزورد  بود. او اسقف بيت هردهتر )ريواردهتير( در ارجتان بتود  

 اند.است. او را زهامند  در گلخن خواند 

هد  و او را ختوك  يوحنا ك  در كرخا  بيت سلوخ يا ساليق اسقف .4

 اند.كوچك خواند 

ايا جولس جسر قاقايي يا كاكا يا كاكي اسقف كرخا  لدان در بيت هوا .5

 يا خواستان ك  او را لوبياجز ناميدند.
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 جوسا  جسر قورتي يا قورني اسقف هوهتر خواايا يا خواستان. .6

 اند.تاب خواند ابراهام مار  اسقف بيت ماراب  يا قدا  ك  او را تون .7

ابها  مقدس و نگارندة مقتاهت دينتي ( هارح كت502-399سا  )نر .8

جانشتين  437دانشمند نصيبين و جانشين كوروش يا قيتورا كت  در 

كوروش و رهبر دانشگا  نصيبين هد  بود. او را مبروص يا مجتذوم 

 اند.خواند 

 اند.خواند  Dagonميخا، ك  اسقف اهوم هد  و او را  .9

 عيشوما اسقف اربيل. .10

 ك  در دير كفرمار  بود  است.ااالياس  .11

 توان ياد كرد.اند ك  نميسوتا ك  دهمنان نامي بدو داد با .12

ها اا دانشتگا  ادس، چهتار ستند كهتن در دستت دربارة گريختن ايراني

 هست:

 .484گفتگو  انجمن ديني يا سينود زكاسيوس يا زقاق در سال  .1

، اسقف نامة همعون يا سمعان بيت ارهم دانشمند سونسطايي ايراني .2

كت  ريشتة  510، نوهتتة 535تا  510كليسا  بيت ارهم در ايران اا 

داند، درست همان تهمتي ك  برختي ها  رانضي را يهود مينستور 

 اند.اا دوستاران سنت ب  هيعيان امامي و نانمي اد 

 ( در اين بار  نوهت  است.559-550زن   ك  مشيحااخا ) .3

 De la cause de la foundation desرستالة ستبب تيستيس متدارس  .4

écoles  اا برحذبشاباBarhadhbechaba  عربايا  كرد ايراني، اسقف يا

( كت  او را كتاهن خدادوستت و 630-550مطران حلوان در ايتران )
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انتد و تتاريخ جتدران نصتيبين خواند رهبر استادان در ههر خجستتة 

 كليسا هم دارد.

و در  ب  نصيبين را زورد او داستان زمدن نرسا  با زمواهگا  خود اا ادس 

 «.گرددهود و نصيبين روهن مياورها تاريك مي»جايان زن گفت  است ك  

 1907 اد  هير اين رسال  را با ترجمة نرانسو  در جاترولوژ  ارينتال سال

 (13)ست.ا( چاپ كرد  319-310: 4)

 
 دو دانشگاه ادس و نصيبين

و انطاكيتت  و ادس  در زن رواگتتاران در هتتهرها  بوانطيتتا و استتكندري 

انتد و زنجتا جناهگتا  نظمي ب  دانشتگا  نصتيبين داد  489دانشگا  بود  است. در 

هم بود  ك  سرور    Convietا ها گشت، اين دانشگا  گون ها و ايرانيسورستاني

خراسان و  ك  جيشها در« ايشان»، درست مانند (14)داهت  است ب  نام ربان يا استادما

اند. اين نام ب  همة دانشمندان و مترجمان ك  گفت دانشمندان ميزسيا  مركز  ب  

 هد.هد  است، هم داد  ميزن سرور اا ميان زنان برگزيد  مي

در زنجتا جارستايان   بود  و همگتان Coenobumايستي ا  همدر زنجا گون 

 زند.ايست مي

 :دانشگا  نصيبين ك  اكنون در دست هست دو رهت  است (Statut)زيين 

( نخستين بار نوهت  و كاركنتان دانشتگا  496-415زن   ك  برصاوما ) .1

زن را جذيرنت  بودنتد، ولتي جتس اا متر) او رو  بتدنهاد  دستتگا  

كتابخان  نسخة زن گم هتد  و نتوانستتند بيابنتد. در رواگتار نرستا  

كار بندند، نسخ  را يانتند و بتا اند زن را دوبار  ب ( خواست 399-502)
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هايي زن را دوبار  نوهتتند و در ستال نهتم جادهتاهي كتواد دگرگوني

اكتبتر  21تاريخ يوناني در ما  تشتر  يكتم  808( در سال 485-498)

اليشاع مطران نصيبيني ب  درستي زن گواهي نوهت  استت. همتين  496

( گويتتا در جايتتان 578-531رهتتت  در رواگتتار خستترو انوهتتيروان )

ار  وبر خواننتدة زنجتا بتود  جادهاهي او هنگامي ك  نرسا  هماس ق

كار دبير دانشگا  باا اا نتو بت  Yonnanاست و با كمك حنانا يا يونان 

برد  هد  است، همين است ك  قانون برصاوما، بايد خواند ولي بتا زن 

 هم كار دانشگا  جيشرنت نكرد  است.

زن   ك  با رهبر  حنانا  اديتابني جنجمتين سترور دانشتگا ، مطتران  .2

 نصيبيني، دوااد  سال جس اا اين ك  هرمزد جادها  هد همعون اسقف 

خوا  و نيكوكار بود ، در سال دواادهم نرمانروايي ( و نيك578-590)

 امغء كرد  و زن را كامل ساخت  است. 590او، در 

ار جانشين همعون گرگو Ahadabuhiرا احادابوهي  اين دو رهت  ها نسخ 

جتا گتذارد  و در جيشتاجيش زن هتم و يكيانتت   602با كمك بترادران دينتي در 

 ا  تاريخي نوهت  است.ديباچ 

: 4)در مجلة انجمن زسيايي ايتاليتايي  1890در  Guidi اين يكي را گوييد 

 ( چاپ كرد  است و س  بار هم زن ترجم  هد  است:165-195

النصررريا الجالعررر   جفقه»بتتت  عربتتتي در  .1

جالشرييالج جوالمع    جالباعال للقوا ان

الطيب بغداد  )درگذهتتة ابوالفرج عبداهلل ابن «(15)والغيبال

 57واتيكتتان ت  153( كتت  دو نستتخ  اا زن در دستتت هستتت )1043

 (.Florence B. Medices Laurenzianaكتابخانة مديسي نلورانس 
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 (.319-310: 4) 1907ب  نرانس  در جاترولوژ  ارينتال سال  .2

   Die Statuten Vom Nisibi 490 and 590بت  نتام  Nestleب  زلماني اا  .3

  geschichte T. XVII 1897. ausdes jahren Zeitschrift fur Kirchen در

بيروت نيز بايتد اا  1905چاپ  «ةمدرسة نصيبين الشهير»هير در اد 

 (16)زن بهر  برد  باهد.

 
 دستگاه دانشگاه نصيبين

دينتي و الهتي جدانشگا  ادس زمواهگاهيكهج   ندججاين دانشگا 

اند. جايگتا  زن مشتائي هتم در زنجتا را  داهتت  ها  نيلسومست، يعقوبيبود  ا

زمد  و محكم  و دادگتاهي داهتت  و همار ميدير  بود و خود انجمني مستقل ب 

 دارا  حقوق و امتيااات بود  است.

اند ك  لقب دانشمنداني ك  ايتن رهبتر اا ميتان گفت مي« ربان»ب  رهبر زنجا 

 است هم بود.هد  زنان برگزيد  مي

ريك هجس اا او مترجم يا مفسر )مفاسقانا( بود  است با چندين دستيار ك  

د  در يكي اا كارها  الهي يا دنيو  سررهت  داهتند و يكي هتم سترور زنهتا بتو

 د  بتود.است. كار ترجم  و تفسير جس اا نرسا  ب  اليشاع برقوا بابايي واگذار ه

ر ار تئودوروس مصيصي )موجسوئست( رهباين مفسر كتابها  مقدس را اا رو  زث

كرد و معاني لفظي و زارش ميگ ،جا ك  نستوريوس هم بود دانشگا  انطاكي  همان

داهتت. در زتتاا هيبتا و كتومي و تاريخي و بتانني و رمتوا زنهتا را زهتكار مي

  بتوس كتابها  مصيصي را اا يوناني ب  سترياني درزورد  بودنتد. رستيدگي بجرو

 هد  است.انشگا  ب  اين مفسر واگذار ميكارها  بزر) د
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( بود  است Mediateur)ميانجي « بدوقا»يا « امهاگيان»تر اا او قار  يا جايين

كت  هنتر درستت خوانتدن كتابهتا  زستماني و بلنتد و زهستت  خوانتدن زنهتتا را 

داد تا با معتاني برابتر زينتد. ها  سرودها را ب  او ميزموخت و زهنگها و لحنمي

رستيد و تر مينحو و دستور ابان هم با او بود. او ب  كار كغسها  جتايينزمواش 

دايي تداول جممانند زمواگار ابتدايي بود  است، معاني الفاظ كتابها را ك  با الفاظ 

 كرد  است.داهت ، او بيان مي

ربان يوسف خواايا  قديس اهواا  مقر  دانشگا  نصيبين يا زمواهتگا  

 اا« بوحامتات تست »ائت رهاو  را ب  خاور  بدل كترد  نرسا  بود  است و قر

 ق لرلج»وج«جاالسم ءجالمتشر بةل ق لل»اوست، هتم 

تترين رستالة ديونوسيو  تراقتي استت . كهن« تكني»ك  ترجمة  «النحوفي

دادند، درست مانند الكتاب ستيبوي  نحو سرياني است و زن را ب  هاگردان ياد مي

 است.ترين نحو عربي هيراا  ك  كهن

يتا خنتودارك  (Majordom)جس اا اين كتخدا  يا خان  خدا  يا رب بيتا 

تتوان ناميتد، همتان ك  مهماندار و بيمتاردار هتم مي (Xenodarque)دار گويا خان 

(Econome) داد و بت  كارهتا  متالي كنوني و او بت  دانشتگا  ستر و ستامان متي

كردنتد و يش انجمتن ميود  استت. او را بترادران همكتبترسيد و كتابدار هم مي

بايستتي گزيدند. او ميكار برد  هود برميزنك  زهفتگي دست دهد يا نيرنگي ب بي

 مرد  جاك باهد و رأ  انجمن را جيرو  كند.

دبير و نويسندة دانشگا  ك  كارش جژوهش و انديش  بود  است ايردستت 

 كرد  است.استادان مانند استاديار بود  و ب  زنان كمك مي
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هد  است. زنجتا زمواگتار خواند  مي« سانرا»نويس و زمواندة خط خوش

 (17)زيين و زداب ديني و زمواندة موسيقي و رقص مذهبي هم داهت  است.
 برنامة دانشگاه ادس و نصيبين

ة برا  برنامة دانشگا  ادس سند  ويژ  در دست ما نيستت، ولتي اا برنامت

ها  ت برحذبشاب  عرباي ، و نوهت يبين ك  دنبالة زن يكي است، نگارشصدانشگا  ن

ن اا توانيم ب  هالودة برنامة هردو دانشگا  برسيم. دانشگا  نصتيبيجراكندة ديگر مي

ها  نيبردار هد  و زوااة زن تا ب  انريقا و ايتاليا هم رسيد  بتود. سورستتازتاا نام

داهتت   اند و استادان دانشتمندخواند مي «ههر خرد و مادر دانشها»خاور  زن را 

هناستيم و هنتوا هتم برختي اا زنهتا در دستترس است ك  نگارهها  زنان را مي

 هست.

ا  ك  در دست داريم هم ساامان درونتي زن را گويتا استت و هتم برنام 

توانستند بدانجا را  يابند ها با چ  هرني ميدهد ك  ايرانيان و سورستانينشان مي

ب  نرهنتگ و دانتش  د و ما اا رو  زندههايي ميو هم اا خود ههر ب  ما زگاهي

 هويم.زگا  مي 7تا  5ها  ها  سد جارسايانة نستور 

در زن چنين زمد  است: كوروش يا قوير  اسقف ارتتودكس هتهر ادس در 

دانشتمند »انتد و گتاهي خواند مي« ستگ هتار»كت  نستتوريان او را  498تا  471

كوهيد شرو خود ننوس را ك  ميخواست  است ك  كار جياند ميناميد مي« دروتين

تا اا جيشرنت زيين نستور  جلوگير  كند دنبال نمايد. او ديد  بود ك  اين زيتين 

ويژ  در ستالها  زتتاا استقفي در ههر ادس جايي برا  خود باا كرد  است، بت 

( ك  زن را ننوس ختوش نداهتت  استت. بتا اينكت  در 437-435هيبا  نستور  )

توريوس را بددين خواند  بودند، استادان و هتاگردان نس 431انجمن انسوس در 



 106 36/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

گذاردند ك  كوهش ننوس ب  جايي برسد. ايتن بتود كت  دانشگا  ايراني ادس نمي

درخواستت كت  دانشتگا  ايرانتي  489( در 491-474كوروش اا امپرانور انون )

م چنين كرد و استتادان و هتاگردان نستتور  رانضتي اا هههر ادس را ببندد. او 

راند  هد  و ب  ههرها  ايران جراكندند و ب  كارها  كانونها  مسيحي زنجا  زنجا

گمارد  هدند. گروهي اا زنان همرا  نرسا  رهبر دانشگا  بت  هتهر نصتيبين كت  

( سپرد  بود و ديگر هرگز 379-309ب  هاجورها  ) 363( در 364-363ژويانوس )

 اند.ب  روم برنگشت، رنت 

( اا هاگردان جيشين دانشگا  ادس گروهتي 496-415برصاوما  نستور  )

ستا  اا زن گريختگان را در دانشگا  نصيبين جنا  داد. همو است كت  بتا كمتك نر

نويسد جيشها يعقوب استقف العبر  مينامة زنجا را گذارد  است. چنانك  ابنزيين

ود  بتهمين ههر در زنجا دانشگاهي بنياد نهاد  بود ك  قتديس انترام رهبتر زنجتا 

 ، ولي همين ك  زنجا ب  دست ايران رسيد  است ويران هد  است.است

ا  استت اين زيين چنانك  ياد هد  دو رهت  است: نخستتين زن را ديباچت 

ن زمتد  بند و در جايان بنتد بااجستي 22دراا و اخغقي با استدهلها  ديني، سپس 

رمتان ههريار خسرو درگذرندة زرامش دوست ك  با داگر  و نيكوكار  ن»است: 

، در همين ديباچ  است ك  اا گم هدن نسخة اصتلي برصتاوما  در اثتر «راندمي

 اد هد  است.يبدانديشي كاركنان كتابخانة دانشگا  

ا  كتت  در زن اا ستتال ستتيزدهم بنتتد دارد بتتا دنبالتت  21دومتتين رهتتتة زن 

نامت  را كت  استتادان زنجتا جذيرنتت  گردد. اين زيينهاهنشاهي خسرو دوم ياد مي

خواندةاند تا همگان اا زن زگا  گردند، چنانك  ياد دند در انجمن ساهنة زنجا ميبو

دو بار ب  نگارش درزمتد  استت،  590و  496نام  در دو سال هد  است اين زيين
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جنبة حقوقي دارد و سند  است بستيار ارانتد  بتا يادداهتت تتاريخي كت  دارد 

واگار است و تاريخ صد سال نمايندة اندگي نرهنگي و اخغقي و اجتماعي زن ر

 (18)نخستين اين دانشگا  را گويا است.

 
 برنامة درسي دانشگاه ايراني

د يشوع، مدت تحصتيل در بع Nomocanon« نموكانون»ب  گواهي بند  اا 

  ايان متااين دانشگا  س  سال و رايگان هم بود  است. اا زتاا ما  زب )اوت( تا ج

توانست بت  باارگتاني بپتردااد. در هتر و مي تشر  )اكتبر( هاگرد بيكار  داهت 

ستال  سالي دو بخش تابستاني و امستاني داهت، جدا اا هم با همان تعطيل ميانة

توانست دنبال كار  برود و جولي جيدا كند تا نيااها  تن خويش بتا ك  هاگرد مي

طيتل زن برزورد. تعطيل ديگر  هم بود جيش اا زتاا تحصيل ساهن  و ايتن دو تع

وكار، دومتي باتبتاني. جتيش اا دور تحصتيلي ا  دو گون  كار بود: يكي كشتبر

 اند.رنت جرداختند و سپس ب  انجمن حواريان ميتابستاني ب  كار درو مي

جيش اا دور امستاني هنگام چيدن انجير و ايتتون بتود  استت و انجمتن 

رهتا امستاني. جس اين هاگردان هرگتز امتين بتومي و كشتتزار و بتاغ ختود را 

كردند و اندگي زنها با اين كارها بود، چ  كشتاورا  بنيتاد و ريشتة انتدگي نمي

 ايرانيان بود  است.

بايستي كت  هتاگردان چون اين دانشگا  مركز  الهي و ديني بود  است مي

ي و خواندن درست كتابها  مقدس و تفسير زنها و خواندن اوراد و سرودها  دين

جرداختند بي نرا بگيرند. ب  دانشها  دنيو  اگر ميتفسير زنها و زيين و رسوم مذه

 برا  اين بود ك  بتوانند دانشها  ديني را بهتر دريابند.



 108 36/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

نوهتتند و بت  هتر كردنتد و ميدانشها  ديني را برا  هاگردان ترجم  مي

كردند و جاية كار استتادان گويتا هترحها  سزيد تحليل و تفسير ميانداا  ك  مي

 بود  است.قديس انرام و هيبا 

: االلةالالشريععلكتاب كوچك زيين دين ختدايي يتا اتوابط 

Instituta Regularia Duvina Legibus ( كتت  555اا جتتولس نصتتيبيني ايرانتتي )

ني  در قستطنط 551در سال  Quaestor Sacri Palatiiيونيليوس انريقي زن را ب  نام 

ابهتا  روش تفسير كت ب  هتين درزورد ، نمونة خوبي است برا  ما در نشان دادن

 مقدس و ديني نزد زنان.

ا يجولس در زن روش بنيادها  هشتگان  )روش ثماني ( منطقي و جند زوا  

كار برد  است، او در زن، كتابهتا  اصوات خمس  )كليات جنجگان ( نرنوريوس ب 

كار بتردن و درستتي استتناد زنهتا بت  يك اا رو  ترض و روش بت ديني را يك

و  و نظمي ك  در زنها هست و عنوانها و علتت و اقستام و نصتول زورندگان زنها

جهت زنها ب  روش ارستطو بررستي كترد  و اصتطغحاتي زورد  كت  در متدخل 

( چتاپ هتد  45-11: 48نرنوريوس هست. اين رستال  در جتاترولوژ  هتينتي )

 است.

 كتابها  مقدس اا رو  اراش و اهميت زورندگان زنها ب  دو رهتة بتزر)

 گردند. نروتر كتابهايي بود ك  زورندگان زنها هناخت  نيست.ين بخش ميو ميان

ها برنامة سال يكم دانشگا  اين بود ك  بخش نخستين كتاب سرودها و ورد

 جند سفر تورات را نرا بگيرند. وها  جولس مقدس و رسال 
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ا رور و كتاب جيغتامبران بدر سال دوم بايد دومين بخش كتاب سرودها و ا

توان سرود خوانتد و نمتاا گتذارد و رند و بنويسند و بدانند ك  چگون  ميياد بگي

 قرباني كرد.

جرداختند و جاسخها  ها ميدر سال سوم ب  نرا گرنتن عهد جديد يا انجيل

ستت . در اين دانشگا  ك  در ادس يا نصتيبيبن بتود  ا de l'office Reponsكارگا  

رستطو را ترجمت  و هترح كتابهتا  ا زموختند، زن هتم تنهتانلسفة مشائي نيز مي

جا بود ك  كمين  س  بار ايساتوجي نرنوريوس را اا ميانة سدة كردند. در همينمي

زيد هيبا شوع برمييب  سرياني درزوردند، چنانك  اا نهرست عبد 7تا ميانة سدة  5

وس و كتتومي زثتتار هتارحان ارستتطو را اا يونتتاني ترجمت  كردنتتد، ولتتي بتو جرو

وا هم با و كومي در دست نيست جز يك ترجمة ايساتوجي ك  هنها  هيترجم 

 ر نلسفةهست و گويا اا هيبا باهد. اا اينجاست ك  دانشگا  ادس و نصيبين را ماد

دان دانشتمن اسغمي و دانشمندان زنجا را استاد دانشمندان اسغمي و اينها را استاد

 اند.باختر  دانست 

ق، زن اراهتي را كت  در خطاب  و منطت توان گفت ك  در زنجااين را هم مي

هد نداهت  است، بلك  در دنبال علوم ديني بود  ها  يوناني بدان داد  ميدانشگا 

ا است. اين بود ك  هفت نيلسوم نوانغنوني گريخت  اا امپرانتور  روم جتس ا

 و جنتا  زوردن بت  529بست  هدن نرهنگستتان زتتن بت  نرمتان يوستتينيانوس در 

دين دانشتگا  ايرانتي رو  خوهتي چنتدان اا دانشتمندان درستت جايتخت ايران

 نديدند.

بار  روش كار و برنامة دو دانشگا  ادس و نصيبين يكي بود، چ  نرستا  

نخستين رهبر دانشگا  نصيبين و برصاوما  دومتين بنيادگتذار زنجتا اا هتاگردان 
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نيستت، ولتي ا  در دستت متا اند. اگرچ  اا خود زن دو برنام دانشگا  ادس بود 

ب  متا رستيد  استت، نماياننتدة درستت  509زن   اا اليشاع برقوابايي درگذهتة 

مفسر زنجتا بتود  استت،  502باهد، چ  او جس اا نرسا  در روش كار زن دو مي

( بت  همتين 138چنانك  برحذبشاب ، در سبب تيسيس مدارس )ادب لغت زرامتي 

ها را نتداريم، ها  درسي نستور گواهي داد  است. با اين هم  ما نهرستي اا كتاب

 ها نهرستي ب  دست ما رسيد  است.ولي اا يعقوبي

ها گذهت  اا علوم ديني ب  تاريخ جهان و تتاريخ نبيعتي و در اين دانشگا 

 نگريستند تا متكلماني زهنا ب  دانشها  گوناگون بت  بتارغتت نيز ميبجغرانيا و 

  انتد، دانشتگا  بارحذبشاب  و حنتا گفت زورند و دين را با دانش بيارايند و چنانك

 (19)بايد مانند خواني رنگارنگ ب  هرگون  خوردني و نوهيدني زراست  باهد.

 
 رفتار شاگردان دانشگاه

خواست برود بايستي كدخدا و برادران، هر هاگرد  ك  تاا  ب  دانشگا  مي

ا  زگتاهي يابتد و انشگدنام  و قانون بايست اا زييناو را هايست  بدانند. سپس مي

 زن را هر سال  برا  همگان زهكارا برخوانند.

زنان بايستي جاكدل باهند و ب  اندگي جارسيان  خو كنند و بتا هتم ايستت 

بايستي در زهيانة خود بمانند، ن  اينك  ب  ههر بروند و در زنجتا نمايند. همار  مي

 Coenobium (Vieيتا  Koinobionنوبيون گون  همزيستي را كوئيبرند. اينبسر ب 

Commun Cenobiteاند. زنها بايستي سوگند خورند ك  ان نگيرنتد و در گفت ( مي

 اندگي دانشجويان  س  كار را انجام دهند:

 جيرو  اا قانون و برنامة دانشگا . .1
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 ماندن در دانشگا  و بيرون نشدن اا زنجا. .2

 دند.هكار كردن و هرگز گدايي نكردن وگرن  اا دانشگا  راند  مي .3

كترد  استت، توانست كار كند، دانشگا  بت  او كمتك مياگر هاگرد  نمي

 توانست برا  دو يا س  هاگرد ديگر تدريس كند.هاگرد نياامند هم مي

 گير  و ب كار دانشگا  نصيبين بسيار دهوار بود و قانون و برنام  با سخت

. سر باا ادن هد  استدقت اجراء و ب  نرا جوهاك و زرايش مو هم رسيدگي مي

ا   هدن ااا دستور و قانون دانشگا  كيفر سختي داهت  و ب  تاوان و جريم  و راند

ا  جز جذيرنتن زن نبود. چون رهبتر دانشتگا  رسيد  است و چار دانشگا  هم مي

هتد گفتت، كستي در كتار او دخالتت خود استقغل داهت  و ب  كستي دگتر نمي

 كرد  است.نمي

يرون رود و اا دانشگا  ب Majordomخدا  داجااة كتوانست بيهاگرد نمي

ا ي كند يتيا خود را ب  مرا كشور روم رساند و يا ب  سرامين روم برود يا باارگان

 ند.ب  ايارت مكاني متبرك برود و يا ب  درس دانشمندان نامور، خود را برسا

بايستت هتاگردان بت  زهتيانة ختود هامگا  جس اا خواندن سرود ابور مي

بايستي ب  اناق درس بيايند و در و بامداد جگا  در بانگ خروس هريك مي .بروند

  جتا  اناق دو رديف جداگان نجا  خود بنشينند و تا هام در زنجا بمانند. در ز

كار روحاني بپرداانتد، خواستند جس اا اين ب بود، جلويي برا  هاگرداني ك  نمي

 است. جشت سر زنها رديفي برا  روحانيان زيند  بود 

ا  درستت و بهانت  هاگرد نبايستي هرگتز اا درس و گفتگتو بگريتزد و ب

 كرد  و اگترهمجذيرنتني اا زن سر باا اند وگرن  سرور زهيان  زنان را سرانش مي

 هد  است.داد  دچار سرانش كدخدا ميباا ب  سخن او گوش نمي
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ا بت  رنتت تتا اا رو  زن بنويستد و زن گراگر هاگرد كتابي اا دانشگا  مي

 ديد.داد كيفر ميكدخدا جس نمي

رستيد روا بيرون هدن اا دانشگا  تنها در هنگامي ك  كتار زن بت  جايتان مي

ايم ك  تعطيل امستاني زن اا ما  زب بود تا جايان تشرين و هاگرد در بود، گفت مي

توانست اا زنجا بيرون ميهاگرد ن رنت. در خغل تحصيلزن هنگام دنبال كار مي

 رود، مگر اينك  رهبر دانشگا  بدو اجاا  دهد.

كيل دهد. او ها  نزديك ههر مجلس درسي تشتوانست در دي هاگرد نمي

يتا  ها و باتها و موستانها و تاكستانها چيز  بخوردنبايست در دكانها و مهمانخان 

يتدار كنتد و در نانت  را دها  دختران  و اومع توانست ديرها و صبياهامد و نمي

 يي بترا بيرون ديوار دانشگا  در جايي بماند، مگر اينك  در ساختمان دانشگا  جا

ريك هشتت دانشجويي بود  ك  در ه كها  كوچاو نباهد. در زن ساختمان خان 

كردنتد. زنهتايي كت  در يتك تا د  هاگرد زن هم اير نظر رهبر زهيان  انتدگي مي

خوردنتد. زن ت  هتاگرد خان  تذا ميخوردنگا  يا سفر  ايستند در يكزهيان  مي

بيني هتد  هد، در خود دانشگا  زماد  و جيشبدان نياا داهت اگرچ  بيمار هم مي

 بود.

گرنت. رهبر زهتيان  اگتر زموختن و نماا گزاردن بيشتر وقت هاگرد را مي

يختت. انگدهتد او را بتدان برميديد ك  هاگرد  در كار خود سستي نشان ميمي

توانست در هنگام تحصتيل بت  كتار دستتي بپتردااد، جتز رهبانتان و هاگرد نمي

 بود  است.روحانيان ك  برا  زنها روا مي

انشاني و درو، هاگردان زااد بودنتد و بت  خانتة ختويش در دو هنگام تخم

تر ارجاند، ولي بايستي كارها  دنيو  را كمكرد اند و در كشتزارها كار ميرنت مي
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گفت  است ك  ما كارها  ديني و نيايش و ستايش بدانند، چ  اسقف نيكوكار مي اا

 توانيم بخوريم ك  اند  بمانيم، ن  اينك  اندگي كنيم تا بخوريم.زن انداا  مي

زن  تتالي دست جولي وام دهند وتوانستند ب  هاگرد تهينياا ميهاگردان بي

 داهت  است.روا مي اا  اا زنها سود بگيرند ك  قانون دانشگا دان

هد، دستور داهتت كت  در هاگرد جس اا س  سال ك  اا دانشگا  بيرون مي

 .ههر خود و يا در دير  ك  داهت زمواهگاهي باا كند و ب  ديگران بيامواد

 كوتا  سخن زنك  دانشگا  سورستان در زن رواگاران گذهتة خود انجمنتي

بتود حقتوقي روهتن داهتت  و بود با سر و سامان و برا  خود در هر ههر  ك  

ها  ميتانين ها  ستد توانست مال و خواست  نيز نراهم زورد و مانند دانشتگا مي

كاركنتان و توانستت ميتان مند بود  استت و مياروجا اا برتر  و امتياا  نيز بهر 

 (20)وابستگان خود داور  كند.
 

 هاي ايراني و سورياييهافلسفه در دانشگ

ا  اا دانشها  ديگتر نيتز ذهت  اا نلسفة نظر  ب  جار ها گدر اين دانشگا 

ني نگريستند. مانند: كشاورانام  و روانام  يا گئوجونيكا ك  اا جهلو  بت  ستريامي

تان درزمد  است، هم نين كليل  و دمن  و ستندبادنام  و داستتان استكندر و داست

ستندباد و  زنتد. داستتانييجوج و ميجوج و امثال لقمان كت  بت  سترياني درزورد 

نيلسونان همرا  او را موسي ابتن عيستي كسترو  جارستي اا جهلتو  بت  عربتي 

ها  سرياني هم هست و اا اين ابان ب  يونتاني ترجمت  درزورد  بود و در ترجم 

 8هد  است. ترجمة سرياني زن اا رو  دو تحرير عربي است در نيمة دوم ستدة 

ليلت  و كبن عبدالعزيز سجستاني.  و تحرير بزرگتر زن ب  نام اسلم است و اا اصبغ

 اا جهلو  ترجم  كردند. 6دمن  را در سدة 
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اند ك  تنهتا نستخة زن در استناد بخت داهت در نق  و قانون مجموعة يشوع

 جا هد  و اا سلوكي  يا تيستفونكليسايي نستور  بود  و چند بار اين اسناد جاب 

ر ربتان موصل و اا زنجا ب  ديدر كتابخانة كليسا  بزر) نستور  و بيت كوكا، ب  

ست: با اهرمزد رنت  بود و در زنجا اين مجموع  جيدا هد  است. در زتاا زن زمد  

بخت كنم زن را ماريشتوعيار  خداوند من باانويسي اين مجموعت  را زتتاا متي

ا امطران ايران ب  درخواست اسقفها  قلمرو روحاني خود ب  جهلتو  نگاهتت  و 

ريتق درزمد  است، زن هم ب  نرمتان و انگيتزة ثيموتئتوس بط اين ابان ب  سرياني

بخت ب  دستت حنتان يشتوع دوم بطريتق وع(، چون يش820-779جاثليق ايران )

( مطران هتد  بتود، جتس او در رواگتار عباستيان 779تا  775جاثليق نسطور  )

ايست  است و او در اين امان زن را ب  جهلو  نگاهت  استت. جتس اا متر) او مي

، زن را بترا  ثيموتئتوس بت  سترياني درزورد  استت و در ايتن رواگتار ميگمنا

 اند.كوهيد نستوريان ايراني هنوا در ترويد دانش مي

ال در اين نق  اا بسيار  اا مسائل دهتوار و جي يتد  ماننتد تملتك و انتقت

ملكيت و ارث بحث هد  است. هم نين اا مزد كارگر و چتا  و كتاريز و جتل و 

زن  13و  7  در نسخة سرياني كنوني اين دست  نيست، چ  نصتلها  مانند اينها ك

 مسيحي نسخة كاملي اا 11ها  زن ماند  است، اگرچ  در سدة انتاد  و تنها عنوان

هايي در ستدة زن بود  است. تاريخ اين مجموع  جيشينة دراا  دارد، چ  مجموع 

ايي و قتوانين نن قضتستهتا  نستتور  و بود  و نتاوا  كليستايي انجمن 6و  5

 مكتوب زنها كم نبود  است و دامنتة زن هتم در ابتان سترياني تتا بت  چتين نيتز

 رسيد  است.مي
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و كشورگشتايي ختود  هايد بتوان گفت ك  تاايان چتون در زتتاا يتورش

 اند و اندگي اجتماعي زنها بسيار ساد  بود  استت،قانون گسترد  و دقيقي نداهت 

اني و عبتر  و رومتي ابانها  جهلتو  و ستري ها  قانوني ك  دراا اين مجموع 

 اند و قوانين اجتماعي زنان متيثر اا زنها است.ها برد بود ، بهر 

بخت مانند ماتيكان هزار داتستان اا نرخ مترت و ابتران يتا مجموعة يشوع

رخي اا ب( اا رواگار ساسانيان است و در زن 6تا  3قانون مدني جارسيان )اا سدة 

توان بستيار  هود و ميمانند )جسند، بهداد هستيني ( ديد  مياصطغحات جهلو  

ماتيكتان  (21)يكي را با زن برداهت و اين را بدان تفستير نمتود.اا دهواريها  اين

د  است. ( متيثر ه5جهلو  اا نق  رومي هم )گويا با ميانجي ابان سرياني در سدة 

بخت اا مجموعة ة يشوعدر ماتيكان اا داتستان نامك )كتاب قانون( و در مجموع

باهد. در مجموعة يشوع قوانين ساساني ياد هد  است، جس مدرك هردو يكي مي

 بخت رد يهود و مجوس هم هست.

او  ( و دبيتر1049-1028( و ايليا  يكتم بطريتق )1028عبديس باربهريز )

نين اا مجموعة يشوع بخت بهر  بردند، هم  1042ابوالفرج ابن الطيب درگذهتة 

كم يو ديگران. جس مجموعة كليسايي سرياني الياس  14اربريخا در سدة عبديس ب

التتي جترت  السبعل( است. اا المجتالس 823-780ريشة زن اا ثيموتئوس )

( هم ياد 1018بين ايليا مطران نصيبين و الواير ابوالقسم حسين يحيي المغربي ني 

 (22)اند ك  بايد همين الياس باهد.كرد 

ف ر نيثاتورس و انغنون و سكتوس و ماركيستوس اسقگذهت  اا اينها زثا

ها بيشتتر بت  روش رم نيز ب  سرياني درزمد  بود، ولي در نلسف  در اين دانشتگا 

 نهادند.مشائي گرايش داهتند و ب  زثار ارسطو ارج مي
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تتوان مترجمان و هارحان سترياني زثتار منطقتي و نلستفي ارستطو را مي

 نتد و درنست، اگرچ  اينها اا زن استتادان برتتر زمداستادان دانشمندان اسغمي دا

 اند.ها  ميانين هرچ  بيشتر خود را نشان داد برابر دانشمندان اروجا در سد 

در دانشگا  ههر ادس بود كت  دانشتمندان سترياني ابتان زمتواش نلستفة 

 گون  برهمرد:توان بدينمشائي را زتاا كردند، كار علمي زنان را مي

كم س  بار زنها ايساتوجي نرنوريتوس دست 7تا ميانة سدة  5 اا ميانة سدة

ترين هرح سرياني زن ب  هرح يونتاني زمونيتوس را ب  سرياني درزوردند. در كهن

وح در نگريست  نشد ، بلك  جاية كار زنان هروح ديگر يوناني بود  است. ايتن هتر

ش درزمتد  و ها  نلسفة يوناني در ابان سرياني بت  نگتارزتاا هكونايي بررسي

گون  بررسي با بست  هدن دانشگا  ادس جايان يانت و سپس دور ترجمة لفظي اين

 زتاا هد  است.

وجغتتوني نسرگيوس راس عيني و راهبتان قنسترين روش ارسطاناليستي 

 نگريستند.داهت  ب  كار نيلوجونس مي

ها  سريانيان دربارة انديشتة است، بررسي 7در دور سوم ك  اا نيمة سدة 

ر د 10و  9وناني ب  جستي گراييد  و عصر اسغمي جديدار هتد  استت. در ستدة ي

ها  اسغمي ترجمة ب  عربي جيشرنت كرد ، سپس گتزينش و گتردزور  دانشگا 

 هويدا گشت.

در دور نخستين نرهنگ نلسفي سرياني، ايباس )هيبا( و كومي و جروبتوس 

نهتا كتابهتا  ثئتودوروس زيتد، زايست  و چنان ك  اا نهرست عبد يشوع برميمي

مصيصي )موجسوئست( مترجم نامور را ب  سرياني درزوردنتد. اا هيبتا درگذهتتة 

تترين ترجمتة سترياني هناسيم و ن  اا كتومي، كهنا  اا ارسطو نميترجم  457
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در انطاكيت   5ايساتوجي هايد اا هيبا باهد. جروبوس انطتاكي كت  در نيمتة ستدة 

ش هترحي اا ايستاتوجي كتار او استت و ايست  است، تلخيص دومتين بختمي

 هرحي بر كتاب عبارت و قياس ارسطو دارد.

سرگيوس راس عيني جزهك نامور اا ميان دانشتمندان سترياني ختاور  و 

ي بت  در دانشگا  ادس كار منطق را در ابان ستريان 536باختر  و درگذهتة بهار 

 كمال رساند. 

ها  ايساتوجي و جدل و  مواة بريتانيا رسال Add 14658در نسخة همارة 

 مقوهت و عبارات و دربارة جهان و خطاب ب  اسكندر و نفس در جند بخش جتز

رسالة نفس ارسطو، هم  اا او، هست. نيتز منطتق او در هفتت كتتاب كت  بترا  

ثئودوروس مرو  مشائي ساخت  است و رستالة ستلب و ايجتاب و رستالة علتل 

 وع و هخص. جهان اا رو  مباد  ارسطو و رسالة جنس و ن

زنجا هرح او است بر استخما يتا هتكل. در  Add 14660در نسخة همارة 

متواة  Add 14660برلين مقاهت او است بترا  نيلوتئتوس. در نستخة  88نسخة 

ويتا اا بريتانيا ك  ياد هد  است ترجمة سرياني كشاورانام  يا گئوجونيكوس ك  گ

ستي نصتيبيني درگذهتتة او باهد و رسالة منطق ارسطو  نيلسوم ك  بتولس نار

بتترا   6( در ستتدة 158و هتتاگرد مارابتتا  هتتاگرد نصتتيبين )ادب زرامتتي  571

ليسايي و هم ب  نلسف  كانش هود. جولس هم ب  دانوهيروان ساخت  است ديد  مي

اند و او بت  زيتين خواست  است ك  مطران ايران هود، ولي نگذارد زگا  بود  و مي

 اردهتي برگشت  است.

( دانشمند 6)سدة  Bodh Periodeutesبود يا بوذ برياذوط )اائر( جريوديتس 

دهمن ماني و مترجم كليل  و دمن  اا جهلو  ب  سرياني )چاپ بيكتل بتا ترجمتة 
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)همان الفامگان « الف ميگين»دارد ك  زن را « جرسشها  يوناني( »1876زلماني در 

Aت. او در ايتران و خوانند و در زن اا مسائل ارسطاناليسي سخن داهت  است( مي

 جرداخت  است.كار ديني ميهند ب 

ااد  اا مردم اسكي تگريتي نسطور مطران يعقوبي  Ahoudemmehاهودام  

ور موصل است ك  اسقف نينوا هد  و جسر انوهيروان را مسيحي كرد  ك  ب  دستت

او  كشت  هد  است. او در رد نغسف  و مجوس كتاب نوهت  بتود. اا 575جدر در 

 هود.تعريفات ك  در زن اا همة مسائل منطق ياد مياست 

زمواش انديشة دير قنسرين ك  در كنار چپ نرات است، ب  7در زتاا سدة 

ايستت  و بت  در زنجتا مي 640يوناني نامبردار هد. سوروس ست  بختت نزديتك 

 ريااي و نلسف  جرداخت  است.

ها  نلستفي او  مواة بريتانيا رسال Add 17156و  Add 14660ها  در نسخ 

ات مانند رسالة اهكال قياس و نامة او بت  ا . تتي. ههتا دربتارة مصتطلح هست.

در  Jonasهايي اا هرح عبارات و نام  ب  جريوديتس يونتاس كتاب عبارات و جار 

ا  دربتارة منطقت  و دربتارة هرح برخي اا نكات خطابة ارسطو. اا اوست رستال 

 اسطرهب.

بخت كتار او را بلد  دو هاگرد سوروس ست  يعقوب ادسي و زثاناسيوس

 Encridionا  دارد بت  نتام زنكريتديون دنبال كردند. يعقوب مصطلحات نلستفي

(Add 12154  دو منظومة نلسفي150مواة بريتانيا( ب  گفتة رايت )ص )  و  36ش

ك  جس اا  684توان اا او دانست. زثاناسيوس بطريق يعقوبي در واتيكان را مي 95

بخت در دير قنسرين در دير بيت ملكا در برج ابتدين بردار  اا سوروس س بهر 

جا ايساتوجي نرنوريوس را ترجم  كرد  در همان 645گوه  گزيد  بود، در سال 
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ها  نلورانس و جاريس و برلين ك  رونتويس اا واتيكان و در نسخ  158)همارة 

 Add 14660خة ( در نست1897نسخة واتيكان استت ت چتاپ نريمتان در بترلين 

 ترجمة ايساتوجي ديگر  است اا همو.

گفتتة باومشتتارك استت، ب  8و نيمتة نخستتين ستدة  7اا نيمة دوم سدة 

Baumstark 158، هرحي بر ايساتوجي اا دانشتمند  گمنتام، در نستخة هتمارة 

هايي استت اا واتيكان، ك  گويا اا راهبي يعقوبي دير قنسرين باهد. در زن گزيتد 

ك زن را در عبارتهايي راومشتاجا گرد زمد  است. بيساتوجي ك  يكهروح كهن ا

 ك  اا ترجمة ايساتوجي زثاناسيوس بلد  گرنت  هد  است با ختود ايتن ترجمت 

 سنجيد  و چاپ كرد  است.

استقف  686يكي اا هاگردان زثاناسيوس مشائي ب  نتام گرگيتوس كت  در 

ا  اا ارتنتون ارستطو جمت درگذهت  است تر 724دوش هد  و در ب تاايان خان 

هتايي اا زن هستت و زن دارا  متواة بريتانيتا جار  Add 14659دارد ك  در نسخة 

ا  است مقوهت است و عبارات و قياس در دو بخش. در هر كتابي اا زن ديباچ 

ماننتد كت  در ا  استت بيانتد كت  ايتن ترجمت هود. گفت و سپس هرح زتاا مي

ها  ديگر برتر است و اگر بخواهند اا اا ترجم ارجمند  و داهتن روش درهت 

يكي اا هم  بهتر خواهد بود. زن ت  اا ها  سرياني نشر دهند، اينگون  ترجم اين

 .است مقوهت و عبارات و قياس ،زن ماند 

 ( هرحي دارد بر جدل ارسطو.813-903) Moise Barkephaموسي باركفا 

نيلوجتونس گرنتت  هتد  و  تعريفات و تقاسيم منطقي ارسطو كت  اا هترح

زن را زتاا كرد  بود، در ديرها  راهبان بسيار رواج داهت   Ahoudemmehاهودم  
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ياب هترحي كتغن بتر برا  برادر خود يشتوع 7است. حنان يشوع در نيمة سدة 

 تعاريف و تقاسيم منطقي نوهت  است.

بت   686در نهرست عبديشوع زمد  استت كت  حنتان يشتوع يكتم كت  در 

م اا برگزيد  هد  بود تفسير  بر زنالونيقتا نگاهتت  استت و مارابتا  دو بطريقي

 ب  بطريقي برگزيد  هد  بود، هرح جدل دارد. 721مردم كشكر ك  در 

 اسقف بصر  هد  بود، مدخلي است بتر 8يشوع دناح را ك  در جايان سدة 

ك باهد ك  ب  ايبتاس ناميتد  هتد  و نزديت Denhaمنطق. او هايد جز همان دنحا 

 ايست  و هرحي بر جدل دارد.مي 850

بطريق سوربن هم ب  نوهتة عبديشوع دربارة منطق ارستطو كتتاب نوهتت  

 است.

  دربارة تقاسيم نلسفي برا Abbzudhيا  Abzoudابزود  9در نيمة دوم سدة 

ا  سرود  استت )نستخة جاي ا  هفتمنظوم  Kourtaدوست خود كورتا يا قورتا 

گا  دانشت 832ر( او استتاد دانشتگا  بتود  و در  124پ ت  120برگها   92برلين 

 كرد  است.بغداد را رهبر  مي

امان باربهلول بود  و است ك  هم 10گويا ميانة سدة  Bazoudاو جز بااود 

نتون در كتابي كغن دربارة تعريفات دارد و در زن اا كتابهتايي زورد  هتد  كت  اك

  ايستاتوجي    ك  در زن اا هترحهاهايي اا زنك گزيد ردست نيست. باومشتا

ستت كت  زمد ، با ترجمة زنها ب  چاپ رساند  است. او با چاپ اين متن دريانت  ا

 د  چ  انداا  گرنت  است.بلاين هارح اا تحرير ايساتوجي زثاناسيوس 

( د  مقول  دارد ك  در همال موصل 800يشوع بخت مطران نارس )نزديك 

 در دير  جيدا هد  است.
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مين بودند نستورياني ك  نلسفة يوناني و دانشتها  ديگتر را بت  سترااينها 

زند. حنين بن اسحاق و جسرش استحاق و نتوة او حبتيش جزهتكان اسغمي زورد 

نلستف   دنبال زنان رنتند، ولي ب  سراستر 11و  10دربار عباسي در بغداد در سدة 

دم اا متر ويحيي هردوجرداختند، ن  اينك  تنها ب  منطق بس كرد  باهند. اكريا و اب

 مرو هم در منطق كتاب دارند.

هتترحي بتتر  1148دنيستتيوس يعقتتوب بتتار صتتليبي يتتا ابتتن الصتتليبي در 

 ايساتوجي نرنوريوس نوهت  و مقوهت و عبارات و قياس ارسطو را هرح كترد 

 است.

محاورات ياد  1241اسقف سوروس يعقوب برنلي جسر هككوو درگذهتة 

هتود. و منطق. در كتاب دوم زن اا نلسف  كتاوش مييالوغ دارد ك  در نحو است 

ا  است در جنجتا  و دو مستيل ؛ و ديالوگها  نخستين زن در منطق است و گزيد 

تت 2ها  نلستف ، ها و تقسيمت تعريف1دارد دربارة:  زن جند مسيل  ديالوگها  دوم

 .ت ماوراءالطبيع  و خداهناسي5ت ريااي، 4ت نبيعي و نيزيولوژ ، 3اخغق، 

در جايتان دور تنتزل  ئوسالعبتر  يتا بتارهبراسوروس بارهكاگو مانند ابن

ها  مسيحي دانش گذهتت  و ديرينت  را گترد در دانشگا  اندعلمي هردو خواست 

ا  د زورند. سوروس اا هرح ايساتوجي اتين اسكندراني بهر  نبرد، بلك  اا گزيت

 ست  است.جكار رنت  بود سود ك  در نگارش اين هرح ب 

العبر  ابوالفرج تريغوريوس ابن اهرون يعقوبي مفريان )همر( عراق و ابن

تمتوا  30هتنب  ت هتب س  1226ايران و زهور )خاور( )ملطي  ارمنستان كوچك 

در مراتة زذربايجان( دانشمند بزر) سرياني ك  اا اوستت چنتد كتتاب در  1286
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بي و نارستي كتابخانتة تاريخ ب  سرياني و عربي و او در زن اا اسناد سرياني و عر

 مرات  بهر  برد  است. او چند كتاب در نلسفة مشائي ب  سرياني دارد:

سينا استت در نلستفة نظتر  و ك  مانند هفا  ابن الحكملزبدةت 1

 در س  بخش: نخستين در ن  كتاب منطق اا مدخل تا روش مشائيعملي هردوب  

اننتد هتفاء، س درستت مالكيان تا نفتهعر، دومي در هشت كتاب نبيعي اا سم 

 سومي در الهي و اخغق و تدبير منزل و سياست.

 الفوائد در منطق و نبيعي و الهي و گزيد  است.ةت تجار2

ت اهحتداق دارا  يتك مقدمت  در ستود منطتق، ستپس هفتت نصتل در 3

 ايساتوجي و هش بخش ارتنون اا مقوهت تا سونسطيقا.

ك و نبيعتتي و يتتا گفتگتتو  ختترد در ديالكتيتت الحكمررلتتت حتتديث 4

 ا  است.متانيزيك و كغم و گزيد 

سمان با رستم و زربارة امين و هناسي است، دت الصعود العقلي در جهان5

 هكل.

 و.ت منظوم  در نفس ب  روش مشائي با قانية هين جز رسالة نفس عربي ا6

 سينا.ت ترجمة سرياني اههارات والتنبيهات ابن7

 اا زن يتاد عرلهر  ك  در جايتان الهتدااهسرار ابةت ترجمة سرياني ابد8

 كرد ، ولي من اا متن عربي زن، جايي نشان نيانتم.

قانون نيكتو استت، ولتي نلستف  بهتتر »ت منظوم  دربارة حكمت سقراط 9

 با قانية سين يوناني.« است

ها با عبديشوع ك  در جايان نهرستت منظتوم بررسيها  نلسفي نزد نستور 

، جايان گرنت  است. اين زثار عبارتند اا كتاب رااها  خود اا زثار خودش ياد كرد 
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ا  نيلسونان يوناني و دوااد  رسال  دربارة همة دانشها ك  اا همة اينها گويا نسخ 

 (23)در دست نيست.

ختتوريم ماننتتد متتار در نرهنتتگ ستترياني بتت  نامهتتا  ايرانتتي نتتراوان برمي

ياب و ايشتوع ايشتوعههدوست و قيورا )كتوروش( و بابتا  و بابويت  و بتابو و 

ر  و دادمروا  و س  بخت و بهريز و راوندوا  و بهنام و انراط )نرهاد( و كشگ

 يشوع و داديشوع و جز اينها.بخت

-154اند، ماننتد بارديستان )ابان بسيار  ايراني بود اا دانشمندان سرياني

ار ( و مت4( و هرميپوس جسر او و مار همعون ك  گويا اا مداين باهد )ستدة 222

كت  او را  346ههدوست. نيز يعقوب انراهاط )نرهاد( خردمند نارسي درگذهتتة 

بسياردان خواند  و كتابهايي در ههوت اا او برجا  ماند  است. متارانرام ملفتان 

ايست  و مي 338ك  اا زيين مجوسي برگشت  مسيحي هد  و در رواگار هاجور در 

اسقف ههر مرو هتد   540ك  در  ثئودوروس مروا  هاگرد مارابا نگارهها دارد.

بود و ب  نلسفة رواقي جرداخت  است. جبرئيل مروا  برادر او مطران هرمز اردهير 

هناستان( دارد بود  و كتابهايي در رد مانويان و كلدانيان )همان مزداييتان و ستار 

 (.168و  77و  71و  59)ادب زرامي، ص 

 ن يكي بتيش نبتود كت  دردرست اگر بنگريم دانشگا  ايراني ادس و نصيبي

متد  اا زنجا ب  هتهر نصتيبين ز 457اا ههر نصيبين ب  ههر ادس رنت  و در  363

 است.

در اين دانشگا  يك ابان ادبي و كليسايي ك  همان سرياني باهد جيشترنت 

رودان و كشورها  خاور  نزديك و دور، مانند چتين و كرد  ك  در ايران و ميان

در اين دانشگا  بود ك  كغم و الهيات يك كليسا سخت  و  اند.ژاجن بدان زهنا بود 
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ساخت  هتد  كت  در ستدة هشتتم در ستوريا و ايتران و عربستتان و تركستتان و 

مغولستتان و من تور  و چتين و ژاجتن و تبتت و ستيام و بيرمتاني و جتز اينهتا 

رنت  در بيست و جند استان و قلمرو اسقفي روايي داهت  استت. در زنجتا همرو 

ك  چراغ انديشة يوناني نرواان هد و جرتو زن ب  كشورها  اسغمي رستيد و  بود

ها  ميانين ب  سرامين اروجا رسيد  است. ادس و نصيبين بود كت  اا زنجا در سد 

ب  بغداد بدل هد، ولي خود ادس جس اا جديدار هدن بغداد هم بود  است، مگتر 

نشاني اا زن نماند. چنين بود اينك  چراغ او با جيروا  تركان ديگر خاموش هد و 

 كار بااراهي ك  او برا  نرهنگ مسيحي كرد  است.

 

 هاي مسيحي ديگر در ايراندانشگاه

جور( ك  بت  روش انطاكيت  بنيتاد انديو ها هاجور )و ت بيت هناط يا گند 1

نهادند، در خاور هوش در جنوب خاور  دانول يا دژجوهل در هتمال بتاختر  

طتران و ثئودوستيوس و يوحنتا م(. انترام 271-241اجور يكم )هوهتر در امان ه

انتد و مارابتا، هردو مطرانوليط و كدياب اسقف وبرصاوما سرور انجمن زنجا بود 

 هم زنجا را ديد  و در زن انجمن هركت كرد  است.

 ت بيت سلوخ يا سلوكي  يا ساليق روبرو  تيستفون كت  مارابتا  جتاثليق2

داد و او ار انوهتتيروان در زنجتتا نلستتف  درس متتيگتتدر روا 536( در 490-552)

 نخست اردهتي بود  است.

رس دت ريواردهير يا ريشهر بابيت اردهير ك  معنة مطران موصل در زنجا 3

 (24)داد.مي
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 انوشيروان و مأمون

ا  در منطتق بت  ل سي برا  خسرو انوهتيروان رستاردانيم ك  جولس نامي

وان در دست هست. ب  نوهتة زگاثياس انوهيرجهلو  نوهت  ك  ترجمة سرياني زن 

جزهك نيلسوم سرياني در برخي اا مستائل بلنتد نلستفي  Uraniusبا اورانيوس 

زورد تتا دربتارة زنترينش و گفتگو داهت  است. گويند ك  و  موبدان را گرد متي

ا چنتد ايكتاجرستي و تناهي بعدها ب  گفتگو بپردااند. او بود كت  اا جرستكيانوس 

چتاپ  لسفي گوناگون جرسيد  و او جاسخ داد  است و ترجمة هتيني زن ب مسيلة ن

انتد در . زگاثياس خود اا زگاهي گستردة نلسفي ك  دربارة او گفت (52)رسيد  است

 هگفت است. در امان او بود ك  كليل  و دمن  را ب  جهلو  درزوردند.

 و نخستتينگويند ك  ميمون ب  چند كار نو و تاا  دستت اد: يكتي اينكت  ا

 وكسي است اا دانشها  نلسفي جستجو نمود  و كتابها  نلسفي را گترد زورد  

هتكار زبفرمود ك  زنها را ب  ابان عربي برگردانند و هندسة اقليتدس را روهتن و 

 بداهت و ب  دانشها  دانشمندان جيشين نگريست و دربارة جزهكي سخن گفت و

ن خود نزديك ساخت  است. داستتاخداوندان و دوستداران نلسف  و حكمت را ب  

ز بن بهريتبرانگيختن او دانشمندان را ب  نرا گرنتن منطق در ديباچة حدودالمنطق ا

هود. داستان خوابي ك  ميمون ارسطو را ديد  است، در نهرست ابن نديم ديد  مي

 خوانيم.( مي303)

ا  او بود ك  گفت قرزن زنريتد  استت، نت  ديرينت  و قتديم و ختود نامت 

تدهلي و منطقي در اين امين  بساخت و بفرمود ك  زن را استحاق بتن ابتراهيم اس

برا  دانشمندان برخواند و با زنان گفتگو كند و قاايان و نقيهان را ك  هفت تتن 

ا  بود ك  زن را بودند در اين بار  بياامايد. يكي اا زنان احمد جسر حنبل اسروهن 
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هتا نتزد او بت  گفتگتو شمندان و رهبران دينداد ك  داناو دستور مي (26)نپذيرنت.

 ا  اا زنها را در عيوننشست و نمون بپردااند و خود و  هم با زنان ب  گفتگو مي

( و در انتوار 23و  15تتا  12بينيم )بتاب اخبارالراا اا ابن بابوية قمتي راا  متي

 سليماني دد  عباس مولو .

ت  و ستهل داهت الحكمليا بيتت  الحكملخزا لجهمو بود ك  

ميشاني نارسي هعوبي دهمن تاايتان رهبتر زنجتا جسر هارون جسر راهيوني دهت

و اريحاني انديق مانو  كت  اا هتناختگان  ةبود  است، هايد هم علي جسر عبيد

بتود.  الحكملبود  است، هم نين سعيد هريم كاتب ك  همكار سهل در بيتت

و ست ك  كتابها  نلسفي بترا  ادرخوا نگار  داهت  و اا اواو با جادها  روم نام 

ها را و چند تن ديگر را نرستاد تا نسخ  الحكملبفرستد و سلم صاحب بيت 

 (27)همار زوردند.ترين كس ب  نق  و كغم ب بياوردند. بار  او را اا زگا 

گويند ك  اا كليل  و دمن  گزين كترد  و بتا روهتي ويتژ  همو است ك  مي

 ر  نگاهت  و نستخة زن هنتوا هستت )گفتتار استتادگزيدة اخغقي زن را در دنت

 (.1336مجتبي مينو  در يغما در مهر 

د جس هايد بتوان گفت ك  ميمون خواست  است ك  اا انوهيروان جيرو  كن

جاست ك  داستتان و دست ب  همان كارهايي بزند ك  او كرد  است. گويا اا همين

: 1 هد  است )نهرستت ادبيتاتدخمة انوهيروان و رنتن ميمون ب  ديدار زن جيدا 

ن در و زن مانند داستان دير زنطيوخوس است ك  معتصم ب  نرماني ك  ميمو (231

 دانشتگا  ها  خطتينستخ  خواب بدو داد ، ب  ديدار زنجا رنت  است )نهرستت

 (.970: 4 تهران
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 ها:يادداشت
ت  39ايس ت هت 38ت هتابر  43و  9ت رايتت  245جيگولوسكايا، اا تاريخ برحذبشاب ، ص  1 

 .10جر خليل

ت  78 اللغلجاآلرا الادبت  17و  16ت هايس  23و  21و  1تاريخ ادس دووال  .2

 .10جر خليل

 .144هايس  .3

 .32و  31و  29 اللغلجاآلرا الادب .4

 .106جا همان .5

 .253ت دانشگا  ادس، هايس  298تاريخ كليسا  قديم در روم و ايران  .6

 .245ت جيگولوسكايا  114ادب زرامي  .7

 .213شگا  ادس، هايس دان .8

 .156و  154ت هايس  298ت تاريخ كليسا  160و  142ادب زرامي، ص  .9

 .109ت ادب زرامي  214هايس  .10

 162ت نفيسي  62ت ادب سرياني، رايت  165و  143و  138و  126و  120و  35ادب زرامي  .11

 .213ت هايس  132ت هبورت  318و 

 .246ت جيگولوسكايا  138مي ت ادب زرا 133ت هبورت  23دانشگا  ادس، هايس  .12
13. Notre maître. Magister Noster 

( ميان سهنسواين سبريشوع و ميان ايتن كتتاب و 388: 43) 1889سال  ZDMGگوييد  در  .14

( 893)الناموس ني قوانين الرسل واآلباء والمجام  الياس ابن الجوهر  دمشقي مطران قدس 

 سنجيد  و چند بند  اا اين دو را زورد  است.

جكتبلت هيخو  246و  245ت جيگولوسكايا  62و  43ت دانشگا  نصيبين، هابو  293ورت هب .15

 .418ت ادب زرامي  29و  23و  6 النصيا ال

 و 146ت هايس  297ت هبورت  247ت ادب سرياني، دو وال  156و  138و  116ادب زرامي  .16

 .246ت جيگولوسكايا  62ت دانشگا  نصيبين، هابو  147

 ت دانشگا  نصيبين هابو. 245جيگولوسكايا  .17

 .300تا  298ت تاريخ كليسا  قديم در امپرانور  ايران  186ادب زرامي  .18
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و  147ت هتايس  301تا  297ت هبورت  247و  246ت جيگولوسكايا  67مدرسة نصيبين هابو  .19

 .158ت ادب زرامي  151

ت  71 و 67و  63و  43ت دانشتگا  نصتيبين، هتابو  58ت ادب زرامتي  154تتا  147هايس  .20

 .247جيگولوسكايا 

( اا 39ش  29)ص  1917در ذيل نهرست كتابخانة متغ نيتروا اا برلتو  و هابهتار چتاپ  .21

پ ماديگان هزار داتستان جهلو  ياد هد  است. در نهرست همين كتابخانت  اا رهاتستك چتا

ر د( اا روايت نارسي دستور داراب هرمزيار در دو جلد ياد هتد  و VIII I، 172)ص  1873

( اا خغصة دين يا روايت بتراو كامتدين و در XXXV II) 1917همين نهرست چاپ  ذيل

ت بتزر) و خغصتة ديتن اا ( اا رواي206-201ش  172تا  163: 1نهرست جاريس )بلوه  

ا  در دستور داراب و ترجمة مينوخرد و خغصة دين ديگر و مانند اينهتا و نيتز اا مجموعت 

 ست.روايات و چند نسخة ديگر ياد هد  ا

رة ( اا قانون مدني جارسيان در امان ساسانيان كت  دربتا192: 12امين )در نرهنگ ايران       

ريگ نراندان و جتز اينهتا استت يتاد گرديتد . هم نتين اا اناهويي و باج و درزمد و مرد 

صتف متن( و 383ديباچ  و  25جتمانك گتك خوتائي  يا جيمان اناهويي. در هرمزدنام  )ص 

 اب هرمزد ك  جرسش و جاسخها  نقهي اردهتي است، اا سدة نهم تتا دواادهتمروايات دار

 هود.ديد  مي

ار ت جتانزد  گفتت 171ت نهرست حقوق  418و  337ت ادب زرامي  110تا  102جيگولوسكايا   .22

 .144ت هابو  241و  238ت رايت  322و  319و  164ت دووال  230و  169مينو ، چاپ دوم 

ا  ديگتر اا دانشه 284-258. در ص 258-246روبنس دووال، ص  بنگريد ب : ادب سرياني .23

 .322يوناني ك  ب  سرياني درزمد ، ياد هد  است. نيز ص 

و  470و  408و  401و  354و  254و  172، ص اللغلجاآلرا النيز ب : ادب      

 .498و  493و  488

 .239.  228و  124و  123ادب سرياني، رايت، ص      

 .143و  135و  123و  117و  88و  83و  72و  52و  48ي، هابو، ص ادب سريان     

 121و  70، اللغلجاآلرا الت  ادب  145و  221تا  219مسيحيت در ايران، نفيسي  .24

 .294ت هايس  347و  330و  281و  148و  145و  125و 
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در  J. F. Duneau( ت گفتتار ژ. م. دونتو 323نفيستي )ستعيد تتاريخ مستيحيت در ايتران،  .25

 .20و  17و  15ج( در ص  22-13)ص  1966موعة رن  كروا ، سال مج

يتا الفختر    ارلچاپ نرنگ( ت تاريخ الدول اهستغ 1112)ص  218تاريخ نبر  سال  .26

(؛ او در جتا  ديگتر 186تتا  180نيفور )ص ( ت بغداد ابن216)ص   الاآلداب السلطاني

جا بود  د  است و عتابي هيفتة زن( اا خزانة كتب العجم در مرو ك  يادگار يزدگرد بو87)ص 

، ياد كرد  «لنا والمعاني لهم اللغل، غلعجم والبغهل المعاني اه ني كتب ال»گفت: و مي

 است.

 .304و  134و  133و  129النديم ابن .27
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