
 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شناخت زبان
  42ـ  33صص ، 1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  نیایشی براي پدر بزرگی
  *بختیاري نارحم

  **مریم جباري

  چکیده
ـ  بررسی درون .استی ماني ها هزیباترین سروداز زبور مانوي یکی  مـا را بـا    آن  ۀمای

از دنیاي  یافته ي نور رهاییها تاریکی و روشنی و پاره جهاندو  :مانوي بینی دین جهان
فرد این اثر به سه زبان  به ي منحصرها نوشته تا پیش از بررسی دست .کند آشنا می ،مادي

تورفان، زبور قبطی تنها  ۀاز ناحی دست آمده به فارسی میانه، پهلوي اشکانی و سغدي
 ةاست که در بردارند M78 ۀها، قطع قطعهاین  ۀاز جمل .رفت شمار می همنبع موجود ب

بزرگی که همان خداونـد بـزرگ     متنی به پهلوي اشکانی و ستایشی است براي پدر
هاي تورفانی آکادمی  مجموعه متن جزءاین متن  .مانوي است ۀجهان روشنی در اندیش

نوشته و سـپس   ابتدا به معرفی دست ،در این مقاله ،علوم براندنبورگ برلین است که
شـناختی آن   نویسی، آوانویسی، ترجمه و توضـیحات الزم مفهـومی و ریشـه    رفح

  . پرداخته شده است
ـ  ، مـانوي زبور هاي تورفانی، دین مانوي،  پژوهش :ها واژه کلید مـانوي،   ۀایرانـی میان

  .ادبیات مانوي

  مقدمه
المی چون ي نویسندگان اسها دانش ما از دین مانوي، تا زمان کشف آثار تورفان، تنها به نوشته

شناسان و مورخان رومی چون الکساندر لوکوپولیسی  الندیم و شهرستانی و بالغت بیرونی، ابن
از . شـد  میاي و افریم نصیبینی محدود  مانی، اوسه بیوس قیصریه ةاش در مورد آموز با رساله
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از جملـه مـتن پازنـد     ،هـاي فارسـی میانـه    اطالعـاتی انـدك در برخـی مـتن     ،سوي دیگـر 
ي کردیر موبد در مخالفت بـا  ها و سنگ نوشته IX دینکرد ، III و نیز دینکرد »یکشکندگمان«

  .دین مانوي آمده است
ي هـا  گـروه  .اسـت  چـین سـال  در سرزمین کهن جیان شین ۀرفان شهري در شرق ناحیوت

و  ،آلبرت گرون وِدل ،شناسی برلین مردم ةنوبت به سرپرستی مدیر موز پژوهی آلمان به رفانوت
به  )هپراکند ۀنوشت دست 40000بیش از (توانستند شمار فراوانی  ،دستیارش آلبرت فون لوکوك

هاي ایرانـی،   زبان ،در این میان ،گروه خطی از بایگانی تاریخ بیرون بیاورند که 13زبان و  17
 نیـز جـاي دارنـد    ،فارسی میانه و نو، پهلوي اشکانی، سـغدي و بلخـی و سـکایی تمشـقی    

 گشـایی  رمـز اولین کسی بود کـه   )Müller( مولر کارل ویلهلم فریدریش .)1381 ،زوندرمان(
 پیچل ریچارد از جمله ،پژوهشگراندیگر  آنگاه .انجام داد 1904در سال  را اتقطع بعضی از

)Richard Pischel(، گلدنر اف کارل )Karl F. Geldner( فوي کارل و )Karl Foy( نیز اولین 
 ،هـا  بررسـی پـس از ایـن   . ي خطی منتشر کردنـد ها نسخه بررسی خود را از هاي گیري نتیجه

کردن مطالعات روي بیش از  منظور هماهنگ هب ،»ی علوم برلینآکادم مطالعات شرقی انجمن«
  .سیس شدأت 1912قطعه، در سال  30000

هاي بـودایی، نسـطوري و    پیروان دین نوشتۀ( دینی ۀمای داراي درون ها نوشته بیشتر دست
این زبور مانوي در میان  ةکشف شد هاي متن .)همان( بود )مانی ةدین فراگیر و فراموش شد

 42متن به زبان پهلـوي اشـکانی و    154متن به زبان فارسی میانه،  4 ها نوشته دستمجموعه 
رفـانی بـرلین نگهـداري    وت ۀگیرد که هـم اکنـون در مجموعـ    متن به زبان سغدي را در برمی

براي  ،مناسبت جشن بما هب ،هایی است که مانویان و نیایش ها ها شامل سروده این متن .شود می
سـفانه بیشـتر ایـن    أمت .، یا مزامیـري پراکنـده اسـت   اند وماس سرودهت و عیسی، هراکلیدوس

 با .اند رفانی، تک برگ، پاره یا بسیار آسیب دیدهوي تها نوشته ، همانند سایر دستها نوشته دست
ترتیـب   و بـدین  ؛یی گردآوري شده استها خوانده و در مجموعه آنهابسیاري از  ،وجود این

به جهانیـان   بود، آمده) الندیم ي ابنها در نوشته مثالً(امی از آن که تنها ن ،آثاري از دین مانوي
 هـا  نوشته پیشرفت دانش بشري این امکان را فراهم ساخته تا عکس دست. معرفی شده است

 بدیهی است این امر موجب شده است. مندان قرار گیرد ي اینترنتی در اختیار عالقهها در شبکه
تـر   تواننـد آثـار پـیش   بدسترسی ندارند از این طریق  ها نوشته پژوهشگرانی که به اصل دست

اي بهتـر یـا    ي اصلی مانوي مقایسه کنند و چه بسـا ترجمـه  ها نوشته خوانده شده را با دست
   .هاي خوانده نشده را مطالعه و بررسی کنند ؛ و نیز متنتر ارائه دهند آوانوشتی دقیق
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  نیایشی براي پدر بزرگی
در همان  .هاي مانوي آکادمی علوم برلین است هاي مجموعه متن تهنوش جمله دست از M781 ۀقطع

و / 1/از جمله در رو  niγustهاي پهلوي اشکانی آن و نیز تعبیرات و عباراتی چون  واژه ،نگاه اول
و  M80 ,M79هایی چون  نوشته وابستگی آن را همراه با دست/  7/در رو  āfrīnādو  istāwādو / 2/

M81 شاملزبور مانوي  محتواي. سازد اشکانی مانوي و نیز زبور مانوي آشکار می به ادبیات پهلوي 
اند، آیین بمـا،   که جزو شهدا بوده ،ستایش مانی، خداوندگار، عیسی، گزیدگان و شماري از مانویان

 M78). 16ـ  12: 1375 ،آلبري(پدر بزرگی، بهمن بزرگ و رهایی ذرات نور اسیر در تاریکی است 
ـامل متنـی اسـت     . بور مانوي است در ستایش پدر بزرگینیز بخشی از ز در سـطري   12این قطعـه ش

  .سطر دیگر در پشت آن 12روي دست نوشته و نیز 
M78 اثـري از  . داراي خطی بسیار زیبا و خواناست که با جوهر سیاه رنگ نگاشته شده است

شـود، در ایـن    یـده مـی  هاي دیگـر غالبـاً د   گونه که در دست نوشته آن ،هاي رنگی تزئینات و نقطه
هـا   آن کشیده است تا نویسـه  ةنازکی که نگارند افقی هاي اثر خط. خورد نوشته به چشم نمی دست

ـتنِ روي دسـت  باالیی و سمت راست  ۀحاشی. شود خوبی دیده می به آنها بنویسدرا زیر  ـته  م  نوش
ـی . انده اسـت جاي م هطور کامل ب آغاز متن و نیز آغاز سطرها به ،در نتیجه ؛حفظ شده است  ۀحاش

تا پایان قطعه بـه سـمت مرکـز و     از این قسمت. ی حفظ شده استاندک/ 6/سمت چپ تا سطر 
  .سمت راست تا انتهاي دست نوشته دچار پارگی شده است

و تمـامی  / 11/و / 10/، /9/و نیـز بیشـتر سـطرهاي    / 8/و / 7/سطرهاي  ، پایاندر نتیجه
  .ان رفته استآن از می ةجز بخشی از یک واژب/ 12/سطر 

سـانتیمتر   5/1سـانتیمتر و سـمت چـپ     3نوشته در بـاال   پشت دست ۀحاشی ،برهمین اساس
از . جـاي مانـده اسـت   به طور کامل  به/ 6/تا / 1/آغاز متن و نیز تمامی سطرهاي  ،در نتیجه. است

، دست نوشته از سمت راست به درون و سمت چپ دچار پارگی شده است  /12/اینجا تا سطر 
وتمامی سـطر  / 11/و / 10/ ،/9/ۀ سطرهاي و نیز آغاز و دنبال/ 8/و / 7/نتیجه آغاز سطرهاي  و در

  .جز بخشی از یک واژه حفظ شده استب/ 12/
بـا نقطـه کنـار     d ۀگاه نویستوان به نگارش گاه و بی می هاي نگارشی این متن از جمله ویژگی

ـته در حـدود    طول دسـت . ره کردها براي پرکردن فضا اشا آن و درچند مورد کشیدگی نویسه نوش
هـاي   هـا و نیـز نویسـه    بـا توجـه بـه واژه   . سانتیمتر اسـت  14سانتیمتر و عرض آن در حدود  21

پـذیر اسـت کـه در قسـمت      هـاي از دسـت رفتـه تـا حـدي امکـان       باقیمانده، بازسـازي بخـش  
  .نویسی آورده شده است حرف
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  روش کار
بازسازي  ،قابل بازسازي هاي در قسمت ،سی ونوی مورد نظر حرف ۀقطع ،از روي عکس ،ابتدا

بـا  کـه ترتیـب آنهـا     ــ  ها در خصوص واژه توضیحات الزم ،در این بخش. انجام شده است
توضیحاتی از این قبیل که چه  :است آمدهدر پانوشت  ـ مشخص شده 2حروف الفباي التین

، ویژگی نگارشی ی داردیا افتادگ کامل استیی ها چه نویسه وجاي مانده  هب ها بخشی از نویسه
انجام شده بویس  ةشیو ۀبر پایکه  آمدهمتن آوانوشت  ،پس از آن. چیست و مانند آن ها نویسه
 ،هم در حرف نوشت و هـم در آوانوشـت   ،کاملناقص یا هاي بازسازي شده  قسمت. است

آمده  ي بازسازي شدهها بخش توجه بهمتن با  ۀترجم نوشت، آواپس از . مشخص شده است
  .ها، دربارة چند واژه از متن توضیحاتی ارائه شده است در بخش یادداشت و،

  
  هاي قراردادي نشانه

  حدي بازسازي شده تا  (    )
  کامل بازسازي شده  [    ]

  هاي ناخوانا نویسه  )0(
  افتادگی آغاز متن  [
  ها دلیل افتادگی نویسه فضاي خالی به  ...

  تر شدن ترجمه براي روشن <    >
  ابهام در کلمه  )؟(

  
  M78متن  ۀحرف نویسی، آوانویسی و ترجم

  روي متن. 1
  حرف نویسی) الف

1. ngwst pd rwšn rwšn 

2. ngwst pd 'rg'wyft 

3. ᵓrg'wyft ngwst pd 

4. šhrᵓn pdyšfr'wynd 

5. ᵓwd šhrᵓn pdyšfr'wynd 
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6. pd z(m)yga rwšn ᵓšt[y](nd)b 

7. ᵓst'w'd 'wd 'f (r) [yn'd]c 

8. tw pydr pyd n(g) [wst'g]d 

9. čy tw ng(w) [st pd (4-5)]e 

10. zᵓwr n(g) [wst pd (9-10)]f 

11. ngwst [pd (9-10)] 

12. ngw(s) [t pd (12-13)] 

  ها نوشت پی
(a  از نویسۀm بازوي سمت راست و چپ باقی مانده است. 
(b هاي  هاي باالیی نویسه بخشn  وd  و نقطۀd باقی مانده است.  
(c زوي سمت راست نویسۀ باr نویسۀ دیگر وجود دارد 4حدوداً جا براي . باقی مانده است.  
(d  بازوي باالیی و بخشی از بازوي پایینg کـه بـا   . نویسـه وجـود دارد   6تا  5حدوداً جا براي . شود دیده می

  .در سطرهاي پیشین، این عبارت بازسازي شده است ngwst pdتوجه به عبارت 
(e  بازوي راستw تواند وجود داشته باشد نویسه می 9تا  8در حدود . باقی مانده است.  
(f  بازوي پایینی و بخشی از بازوي باالییg تواند بیاید نویسه می 10تا  9در حدود . آمده است.  
  
  آوانویسی) ب

1. niγust (1) pad rōšn rōšn 

2. niγust pad arγāwīft (2) 

3. arγāwīft niγust pad (3)  

4. šahrān padišfarāwēnd (4) 

5. ud šahrān padišfarāwēnd 

6. pad za(m)īg rōšn išt(ēnd) 

7. istāwād ud āfr[īnād] 

8. tō pidar pid niγ [ustag?] 

9. čē tū niγu [st pad zāwar?] 

10. zāwar niγ [ust   pad ...] 

11. niγust [pad ...] 

 12. niγus [t pad …] 
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  ترجمه) ج
  با روشنی، روشنیپوشیده . 1
  پوشیده با ارجمندي. 2
  باارجمندي، پوشیده . 3
  کنند افتخار می >یی که  <ها  سرزمین. 4
  کنند هایی که افتخار می و سرزمین. 5
  ]ند[بر زمین روشنی ایستـ . 6
  >شده  <و نیایش  >اي < ستوده . 7
  ]ده[تو اي پدر، پدر پوشیـ . 8
  ]ده با زور[چرا که تو پوشیـ . 9

  ...]با  یده[ ، پوشـزور. 10
  ...]با [پوشیده . 11
  ...]ه با [پوشید . 12
  

  پشت متن. 2
  حرف نویسی) الف

1. 'wd  fryyštg''na 

2. pd tw šhr'n pdyšfrwnd  

3. ngwstg 'hynd u hrwyn  

4. čwhr č'wyd tw ᵓštynd  

5. 'w tw prwyd 'w tw cst'wynd 

6. 'u t(w)b ngwst 'wd tu pd hwyn 

7. ngws]  tc 'wd hrwyn twd 

8. ngws ] te ['h] yndf tw 'rg'w 

9. 11-12] (r) ynynd 'wd 

10. 12-13] (') wg y'wyd'n 

11. 12-14] hyndooo 

12. 15-16] (.) 'yyh 
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  ها نوشت پی
(a کرده است اند که همین دو واژه تمامی سطر را پر اي درشت نوشته شده گونه ها به نویسه. 
(b  نویسۀw  ًمحو شده استتقریبا.  
(c رسـد بـه ایـن واژه تعلـق      نظر نمی شود که به صورت یک نقطه دیده می اي به در باالي خط، بازماندة نویسه

  .داشته باشد
(d  نویسۀt کردن فضا کشیده نوشته شده است براي پر.  
(e  تنها بخش پایانی بازوي باالییt شود دیده می.  
(f  ازh اي باقی مانده است تنها نقطه.  
(g  باقی مانده است 'تنها بخش پایانی نویسۀ.  
(h  شود اي دیده می بازماندة نویسه 'پیش از. 

  
  آوانویسی) ب

1. ud frēštagān 

2. pad tō šahrān padišfarwand 

3. niγustag ahēnd u harwin 

4. čuhr čāwēd tō ištēnd 

5. ō tō parwēd (?) tō istāwēnd 

6. ō tō niγust ud tō pad hawin 

7. … niγust ud harwin tō 

8. … niγust ahēnd tō arγāw  

9. … rēnēnd? ud 

10. … ō yāwēdān 

11. … hēnd 

12. … (?) 

  ترجمه) ج
  و فرشتگان. 1
  کنند هاي تو افتخار می بر سرزمین. 2
  اند و همه پوشیده. 3
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  گرداگرد تو ایستند. 4
  ستایند تو را می) ؟(تو را . 5
  و تو را با اینها >اند  <با تو پوشیده . 6
  پوشیده و همه تو را... . 7
  اند ارجمندي تو را پوشیده... . 8
  اند و... . 9

  به جاودان... . 10
  اند... . 11
  )؟(. 12
  

  ها یادداشت
)1( niγust ، پوشش، جامه، پوشاندن« ، به معنیپهلوي اشکانی تورفانی «)Boyce, 1975: 61( 

مضـارع آن   ةکه مـاد ) 28: 1386قریب، (انی باستان ایر ni-gau(n)d*صفت مفعولی است از 
niγund  است)Boyce, 1975: 61 .(هاي  صورت ،در پهلوي اشکانی تورفانیnγuδn »جامه «

 ۀریشـ ). Sundermann, 1992: 157(از همـین ریشـه اسـت    » پوشش، جامـه « yhtn(γ)wsو 
gad »در سغدي با پیشوند » پوشاندنā- به صورت "γwst- / "γwnd-     نیز بـه کـار رفتـه
: 1383قریـب،  (مصـدر گذشـته اسـت     niγustدر سغدي ). Gershevitch, 1954: 93(است 
نیز در پهلـوي اشـکانی آمـده اسـت     » پوشیده، پنهان شده« niγutstagکه به صورت ) 5933

  ).31: 1386قریب، (
  : نیز آمده است) Sundermann, 1981:114(زیر  عبارتاین واژه در 

'wd ngwst pd hwyn [w] (x) ybyy hwnr 'wd frwyngyft »    و پوشـیده از آنـان هنـر و
  ».نگري خویش را پیش
 niγust pad, M78 نوشـتۀ  دسـت در . مستقیم ایجاد کرده است مفعول غیر padدر اینجا  

  .کار رفته است مستقیم به با یک مفعول غیر» پوشیده با، پوشیده به«
)2( arγāwīft  ،»از اسم معنی » دي، بزرگیارجمنarγāwt+- īft .arγāw »بزرگ، ارجمند «

)Sundermann, 1973: 116(. مقایسه کنید :arəjahvant-    ارجمنـد «اوستایی، اسـم خـاص «
)Bartholmae, 1961: 191 ( ازarəjah-  اشتقاق » ارزش«اسم-ah-   از فعـلgar  مـاده ،
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قریب، (سغدي  arγ، )ibid(ودایی  -árhati-, arhمعادل » داشتن ارزیدن، ارزش«  arəjaمضارع 
1383 :1445(، arjana-  آرایه«فارسی باستان «)Kent, 1953: 170(، arz  ارزش، بها«پهلوي «

  .)Boyce, 1975: 15(پهلوي اشکانی  aržānو ) 42: 1373مکنزي، (
)3( padišfarāwēnd   ة، فعل مضـارع از مـاد padišfarāw- ي اشـکانی مـانوي   ، در پهلـو

padišfarāwand »افتخار «)Boyce, 1975: 69 ( نیزpdyšfr  شـرافت «پهلوي اشکانی مانوي «
) 74 :1961(بارتلمـه  ). Sundermann, 1992: 150(» پـر افتخـار  « bwrd pdyšfrدر ترکیـب  

ــارت  ــوارتس   apaitiš. xvareθaoعب ــه ش ــت ک آن را از ) 295-293 :1989(را آورده اس
xwar »بـه  » سـوگند خـوردن  «دگرگـونی معنـایی آن از   . دانسته اسـت » سوگند خوردن

  .است» افتخار«و » آوازه«و » فرا خواندن«و » خواندن«
)4( istāwād مضـارع  ةصفت مفعولی ثانویه از ماد.istāw-    در پهلـوي اشـکانی تورفـانی  
-ād ـارسی میانـه  در ف). 171: 1381 ،ابوالقاسمی(سازد  ماضی جعلی می ةماد*stāvaya- > 

istāy-  با-v- > -y- .)Henning, 1933: 34-209.(  
  

  گیري نتیجه
قبطی آن تا حـدي   ۀرفانی نسبت به ترجموهاي ت از روي متن دست آمده هب زبور مانوي

بـه   ،زبور مانوي تورفانیهاي  متنو  تر است متن زبور قبطی کامل مسلماً .متفاوت است
 ي آنهـا  از بعضی دست نوشته طوري که به ؛بسیار ناقصر آن، ي وارده بها  سبب آسیب

ستایش و  ةي آن همانند زبور قبطی در بردارندامحتو .فقط یک یا دو خط باقی مانده است
شود که  میجدیدي یافت  هاي هي تورفانی واژها ي فراوان است، در دست نوشتهها نیایش

اي بـراي   از حیث واژگانی منبـع تـازه  کار برده شده و  ههاي مانوي ب بار در متن نخستین
  .هاي مانوي است پژوهش

فارسی میانه، پهلوي اشکانی و (به سه زبان ایرانی میانه  زبور مانويي ها نوشته دست
منظور بررسی و تحلیل کلمات جدیدي که نخستین بار در این دسـت   به) سغدي مانوي

را ي ایرانی ها واژگان زبان نظیري است که فرهنگ بی ۀمجموع دیده شده است و ها نوشته
به دو زبـان فارسـی میانـه و     ها نوشته ذکر است که برخی از دست شایان. بخشد غنا می

. انـد  مشابه به خط و زبان سـغدي  ۀبرخی نیز داراي نسخ. اند پهلوي اشکانی تحریر شده
 ،بـدون شـک   ،نیـز  ي ادبی و وزن شـعري امحتو ،ها نیایش از جهتویژه  هب ،مانوي زبور

  . طلبد مینظیري است، که ضرورت مطالعه و تحقیق را  بی ۀموعمج
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  نوشت پی
  

برگرفته از وبگاه آکادمی علـوم برانـدنبورگ بـرلین بـه      هنوشت عکس رنگی رو و پشت این دست 1.
  .سسه استؤاین م (Turfanforschung)هاي تورفانی  و بخش پژوهش www.bbaw.deنشانی 

کـه در آثـار    هـایی روشـی متـداول اسـت؛ چنـان      استفاده از حروف الفباي التین در چنین بررسی 2.
  .شود دیده می... و  ینگ، زوندرماننه
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