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هـاي سـغدي زبـان سـرزمين      مانوي و مسـيحي در ميـان گـروه    هاي بودايي،  رواج آئين
سـرياني و    سنسـكريت،  هـاي چينـي،    تركستان شرقي به ترجمة آثار متعدد مذهبي از زبـان 

گروه خاصي از ادبيات سغدي تحـت عنـوان   اين آثار، . فارسي ميانه به زبان سغدي انجاميد
ي سـغدي   بر اين اساس آثار ديني زبان سغدي به سه دسته. دهند ادبيات ديني را تشكيل مي

هاي زبانشناختي ميان ايـن   تفاوت. شوند بودائي، سغدي مانوي و سغدي مسيحي تقسيم مي
هـاي   ن گروههاي خاص خطوطي كه اي سه دسته آثار سطحي و اندك بوده، از طريق ويژگي

هاي موجـود در مفـاهيم مـذهبي     به لحاظ تفاوت. اند، قابل توجيه است مذهبي اختيار كرده
  . هاي سبكي و واژگاني هستند بديهي است كه اين سه گروه زباني داراي تفاوت

آثار سغدي كه اكنون در دسترس ماست نمايانگر نقشي اسـت كـه سـغديان در طـول     «
اي در بواليـق واقـع در    ان مثال راهبان مسيحي مقـيم در صـومعه  به عنو. اند تاريخ ايفا كرده

اي متون سغدي مسيحي برگرفته از آثـار سـرياني از     شمال واحه تورقان تعداد قابل مالحظه
 )Yoshida, 2001:280-281(» .اند خود برجاي گذاشته

، زندگي و اعمال قديسان  هايي از كتاب مقدس، بخش آثار سغدي مسيحي شامل ترجمة«
مواعظ و تفاسير، اعمال شهداي مسيحي و آراء بزرگان كليسا از زبان سرياني به زبان سغدي  

  . هستند
زبان سرياني زبان ديني مسيحيان نسطوري آسياي ميانه است كه با هدف تبليغ مسيحيت 

اين آثار گاه به خط سغدي و . اند در اين ناحيه دست به ترجمة آثار خود به زبان سغدي زده
 ) 14: 1380 زرشناس، (» .به خط سرياني سطرنجيلي نوشته شده اندگاه 

 

  معرفي اثر .2
در  1973در سال  2در باب موعظه پانزدهم پدر اشعيا 1قطعات سغدي تفسير داديشوع قطري

 A Sogdian Fragment of a(يك قطعه سغدي از آثار داديشوع قطري  :اي تحت عنوان مقاله

Work of Dadišoc Qaţraya (ــامزت ــهSims-Williams) (وســط ســيمز ويلي ي آســيا  در مجل
معروف اسـت بخـش     DQپس از چاپ اين مقاله كه به . به چاپ رسيد) Asia Major(ميجر

از روي صـفحه و    6- 11مشـتمل بـر خطـوط    ( 40ي  هاي شـماره  كوچك ديگري از برگ
وسط نيز ت) از روي صفحه 1- 24مشتمل بر خطوط ( 48و ) از پشت صفحه  7- 11خطوط 

بـا   3ي مـتن سـغدي   ي اين آثار به زبان انگليسي نويسنده با مقايسه در ترجمه. وي ارائه شد
هـا و   هـاي واژه  ي سغدي بـوده اسـت در مـورد افتـادگي     ي سرياني كه مبناي ترجمه نسخه



 107   زهره زرشناسو  نيلوفر شاهرخي

هـر  . اي كامل از متن سغدي ارائه داده است گيري كرده و بدين ترتيب ترجمه خطوط نتيجه
ي مـتن   ي بندها وجـود دارد ترجمـه   هايي كه در ميانه وارد به دليل افتادگياي م چند در پاره

اي فرمـول   رود و ارتباط بين بندها به گونـه   ي سرياني آن پيش نمي سغدي به موازات نسخه
  .گردد وار برقرار مي
هاي بعـدي   و پيشرفت DQهايي از  ترين كار بر روي اين اثر كه شامل بخش نهايتاً كامل

در اثـري از او   1985هاسـت در سـال    هاي اصلي و عكـس  امز در بررسي  نسخهسيمز ويلي
) The Christian Sogdian Manuscript(هـاي سـغدي مسـيحي     دسـت نوشـته  : تحت عنـوان 

  . رسد به چاپ مي C2معروف به 
از روي عكسهايي به عمل آمده است كـه   C2آوري متون سغدي مورد بررسي در  جمع

در . سغدي گرفته اسـت هاي  نويس از روي قطعات باقيمانده از دستسيمز ويليامز مستقيماً 
تر تهيه شده  هاي قديمي هاي اصلي بر اثر زمان دچار آسيب شده و عكس مواردي كه نسخه

انـد و يـا در مـورد نسـخ مفقـود شـده، از        بيشتري از اصل آنهـا داشـته  ها وضوح  از نسخه
 C2يكي از اهدافي كـه در  . شده استهاي هامبورگ و گوتينگناستفاده  هاي مجموعه عكس

گيري قرار گرفته مشخص كردن منابع سرياني قطعاتي بـوده كـه ناشـناخته     همواره مورد پي
از  DQمـتن سـرياني   . ي حاضر اسـت  نخستين و چشمگيرترين اين قطعات، قطعه. اند بوده
كـه توسـط رنـه    » تفسـير داديشـوع قطـري از كتـاب پـدر اشـعيا      «اي تحـت عنـوان    رساله

هـاي   نـويس  هاي سـرياني مجموعـه دسـت    در بخش دست نوشته) ReneDraguet(راگهد
(CSCO(/ss))كليساي شرق 

  5.به چاپ رسيده برداشت شده است4
معروف اسـت   Aنويس  را كه به دست 6نويس الكوش در اين اثر دراگه متن دقيق دست

» اب پدر اشعياتفسير داديشوع قطري از كت«ي  ترين نسخه قديمي Aنويس  دست. آورده است
نويس خـود از   اين دست. اند هاي موجود از روي آن كپي برداري شده است كه ساير نسخه

  . نوشته شده است 7سيرت 74نويس شماره  اي معروف به دست روي نسخه
گيـرد،   هاي قرن چهاردهم جاي مي نويس بندي دست كه در طبقه 74نويس سيرت  دست

كه اكنون موجـود نيسـت و آن را   » Syriac Bible of Paris«اي است تحت عنوان دست نوشته
 ي تحقيقـات آسـيايي   آوري و در مجلـه  جمـع  8ط اداي شرصرفاً از روي چند قطعه كه توس

)JournalAsiatique (نـويس   اين قطعـات بـه دسـت   . شناسيم به چاپ رسيده ميS   معـروف
  .هستند
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سـغدي خـود بـه    ـ  ي تطبيقـي سـرياني   را مبناي ترجمـه  Aسيمز ويليامز نسخه سرياني 
اي از موارد هر كجا انطباق بيشتري با متن سغدي يافته، به  انگليسي قرار داده است و در پاره

  .نظري داشته است (Dādišo. Isaiah Macarius) ي ديگري از اين اثر يا نسخه S ي  نسخه
ي  ي انگليسي و توضيحات ارائـه شـده   نويسي، ترجمه ي حرف ي حاضر بر پايه در مقاله

از ) روي برگ( 48و ) پشت و روي برگ( 40، )پشت و روي برگ( 39ي  هاي شماره برگ
دهنـد، بـه ارائـه آوانويسـي،      را تشكيل ميC2از كتاب  3ي مورد بحث كه متن شماره  قطعه

  .شود ترجمه فارسي و تحليل زبانشناختي اين اثر پرداخته مي
واژه بـه واژه از مـتن   ي  بخش نخست ترجمه. ترجمه فارسي مشتمل بر دو بخش است

در اين بخش سعي شده سـاختار ترجمـه بـه لحـاظ بـه كـارگيري       . دهد سغدي را ارائه مي
ي  در بخش دوم با استناد به ترجمـه . هاي معنايي و صرفي منطبق بر متن سغدي باشد معادل

هاي مـتن سـغدي تكميـل و     ي سرياني افتادگي تطبيقي سيمزويليامز از متن سغدي و نسخه
ي سـرياني هـر    در بررسي تطبيقي متن سغدي با نسـخه . شود ا  نثري روان ارائه ميترجمه ب

  9.هاي درون متني بدان اشاره شده است كجا اختالفي وجود داشته در قالب افزوده
  

  بررسي اثر .3
  )روي برگ( 39قطعه  بررسي 1.3

  )روي برگ( 39نوشت قطعه  حرف 1.1.3
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  ) روي برگ( 39نوشت قطعه  آوا 2.1.3
1) β(ə)žīk. ət bāwāz wne sari ku


 (a)smān  

2) pan ət čan wne wispana kirān γarf rami kēt wānčānu par wāzt  

3) frawazāzand… kyā… ət fērāz xō xēpθ δastu wān kat  

4) niyāsē āδu ət nē kətāwant pariwēδ pāt xānd kē frawāzand par wāzt  

5) yānd mātand kē pāyand xēpθ warnu  ət xēpθ širēt kətēt ət  

6) nt niyāsāz ōnu nāx wānd kē warnu nē pačγaštδārand. ət čan 

7) širēt ktētī δūr mātand ət wēnāz ōnu β(ə)žīk marti kat 

8) dand  škāfāz par trxakyāk pariwand kē sanāzand kō nōšč  

9) žwān sā. nēstāwē zātē wispu āδu kāmāz kat niyāsē ət 

10) yōnē ba waxar kō širəktu antony sā kē mēδ wāb kat 

11)…ət. wēδ āγati patībēδ kat ēnē 

12)… par mēδan šmanu. 

13)…tīm f(a)yātar wiγrēš 

14) δārt…māsē    skunē 

15)…nē 

16)… ət 

  )روي برگ( 39برگردان فارسي قطعه  3.1.3
  رسيد سرش تا آسمان  و ميكريه ) ... 1
 و از همه طرف او مردمان بسيار كه گويي بربالها) 2

  و فراز برد او دستش را تا مگر ... كه ... كردند  پرواز مي) 3
  كردند بر بالها يكي را بگيرد و نتوانست زيرا آنها كه پرواز مي) 4
  و  آناني بودند كه حفظ كردند ايمان خويش را و كارهاي نيك خويش را) 5
  يعني آنهايي را كه ايمان نيافته بودند و از . گرفت بقيه را مي) 6
  و ديد آن مرد كريه را كه . كارهاي نيك دور بودند) 7
  رفتند به سوي  ساييد به تلخي براي آنها كه باال مي مي] به هم[دندان ) 8
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  كرد كه بگيرد و  فرزند تباهي همه را آرزو مي. زندگاني جاويد) 9
  : ن بود صدايي خطاب به آنتونيوس مقدس كه چنين گفت كهناگها) 10
  دانست كه اين . آمد] چه كه پيش[و آن ) ... 11
  در وسط، شيطان )... 12
  باز هم بيشتر بيدار ) ... 13
  در كهنسالي ... كرد ) 14
  نه ) ... 15
 و ) ... 16

  براساس نسخه سرياني)روي برگ( 39برگردان فارسي قطعه  4.1.3
  چشمانش را گشود ) آنتونيوس(=  و او... 

  رسيد و سرش تا آسمان مي. و پيكر مردي را ديد كه بسيار كريه بود
  ها  و مردمان بسياري بودند كه گويي از همه طرف او بر بال

از او بـاال مـي   : سـر ... (و )كردنـد   ها پـرواز مـي   ها بر بال گويي آن: سر(كردند  پرواز مي
  تا مگر )نهاد : سر(را فراز برد )دستانش : سر(و او دستش )رفتند

  كردند  ها پرواز مي ها كه بر بال و او نتوانست زيرا آن. يكي را بگيرد
كارهـاي  ]نيز[و«: سر(كارهاي نيكشان را ] نيز[آناني بودند كه ايمانشان را حفظ كردند و 

  و )حذف شده » نيك را
  از  هايي را كه ايمان نيافته بودند و يعني آن. گرفت بقيه را مي

  را ديد كه )وي را: سر(و او آن مرد كريه . كارهاي نيك دور بودند
» به زنـدگاني جاويـد  «:سر(هايي كه در حال صعود به زندگاني جاويد  به تلخي براي آن

  . مي ساييد] به هم[بودند دندان )حذف شده
توانسـت همـه را    مـي )شد اگر خوشحال مي: سر(كرد كه اي كاش  فرزند تباهي آرزو مي

  و )با خود ببرد: سر(يرد بگ
  : ناگهان صدايي بود خطاب به آنتونيوس مقدس كه چنين گفت كه

  و آنگاه . آمد] چه را كه پيش[بدان آن 
  او دانست كه اين معبر ارواح بوده است 
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ānt čan f(a)terā

ē xušmīk kat kō

sā ət kat patβeδ

ن است، دشمن
  رد
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(  

  )رگ

  ) گ
āx šatfārmīk ka

ət βāδ γarf pan

āmanda pašesā

ō mēnand artāw

δand ət γuβtyā 

اده است شيطان
 بيشتر بيدار كر
كه خود را در كه

)پشت برگ(

پشت بر( 39عه

پشت برگ( 39
at par č-ti βāδ

nčmīk kat kō su

ā ət kat patβeδ

wtī ruwānt čan

patwēδand ka

 در وسط ايستا
ؤيا او را باز هم

اشت كه برآن د

39سي قطعه

نوشت قطعه رف

 

9انوشت قطعه
δ ēw 

ukand  

δand ət andōxč

n xēpθ  

atā nē. 

و آنكه
اين رؤ
و او را

  
بررس 2.3

حر 1.2.3

آو 2.2.3

č  
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6) (a)βdmīk čut wēnand artāwtī ruwānt ke βōstnī māx xēpθāwand par 

7) roxšnyākī wēnānčīkyā ət γβtyā patwēδand kō βaγu sā čan 

8) rāztī piδār kē wēnānčikt kətand kō wišand sā katā nē (a)štmīk 

9)čut pačukān wanand  zpartt āδētī ruwānt kē βōstnī ət zāwar 

10)θβartiwišande namāč kō wišand sā kē pariwand kurč- 

11) wāδu pačaxšand katā nē nawmīk čut wiγašand artāwtī ruwānt  

12)kēβōstnī katā nē. 

13)āmātē 

14)āzandī 

15)f(a)tamčīk 

  )پشت برگ( 39برگردان فارسي قطعه  3.2.3
  چرا گاه يك: كه] اين[چهارم . شود كه خواهند برد ما را گفته مي) ... 1
  كجا هستند : كه] اين[پنجم . بسيار] ديوان[انساني و گاه جنگد با  ديو مي) 2
  كه هشيارند و اندوه ] اين[و ] شان[ارواح گناهكاران پس از مرگ) 3
  شوند ارواح پرهيزكاران پس از  كجا ساكن مي: كه] اين[ششم . خورند يا نه مي) 4
  . كنند يا نه هشيارند و شكر مي: كه] اين[مرگشان و ) 5
  بينند ارواح پرهيزكاران در بهشت خداوندمان را  يآيا م: هفتم) 6
  در هيأتي از نور و شكرگزارند خداوند را ) 7
  : هشتم. به سبب اسراري كه آشكار شدند برايشان يا نه) 8
  نيرو ] آيا[و ] هستند[كنند ارواح مقدس اشخاصي كه در بهشت  آيا دعا مي) 9

  بخشد دعايشان به آناني كه بديشان پناه  مي) 10
  آيا شادمانند ارواح پرهيزكاران: نهم. يا نه 10برند مي ) 11
  يا نه ] هستند[كه در بهشت ) 12
  ... آماده) 13
  ...روايت )14
  ...نخست) 15
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  براساس نسخه سرياني )پشت برگ( 39برگردان فارسي قطعه  4.2.3
هر يك از ما چرا با وجود اينكه فقط يكي از فرشتگان ) پس در مجموع: سر]: (اين كه[سوم 

ي  كند براي شكوه جلوه نيز پس از عزيمتمان از دنيا تا روز رستاخير همراهي مي] و[را اينجا 
  . شود كه فرشتگان بسياري ما را خواهند برد  الهي بازگفته مي

  . بسيار] ديوان[جنگد و گاه  چرا گاه يك ديو با انساني مي: كه] اين[چهارم 
كه هشـيارند و  ] اين[كجا هستند و ] شان[ن پس از مرگارواح گناهكارا: كه] اين[پنجم 
  . يا نه) رنجور و غمگين هستند: سر(خورند اندوه مي

كـه  ] اين[شوند و  ارواح پرهيزكاران پس از در گذشتشان كجا ساكن مي: كه] اين[ششم 
  . كنند يا نه هشيارند و شكر مي

بينند و به سبب  أتي از نور ميآيا ارواح پرهيزكاران در بهشت، خداوندمان را در هي: هفتم
  . اسراري كه بر آنان آشكار شدند شكرگزار خداوند هستند يا نه

دعايشـان  ] آيـا [كنند و  دعا مي] هستند[آيا ارواح مقدس اشخاصي كه در بهشت : هشتم
  . يا نه)  بخشند مي: سر(بخشد برند نيرو مي آناني را كه بديشان پناه مي

  . شادمانند يا نه] هستند[كه در بهشت آيا ارواح پرهيزكاران : نهم
بـراي  . عنوان، با تأييد عيسي مسيح من آماده صحبت كردنم 9پس در باب موضوع اين 

  . تكميل اين روايت و براي روشنگري بيشتر خوانندگان
  ... نخست
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  )روي برگ( 40بررسي قطعه  3.3

  )روي برگ( 40نوشت قطعه  حرف 1.3.3

 

  ) روي برگ( 40قطعه آوا نوشت  2.3.3
1)δiβdīk kat par č-ti xēpθ ruwānī  

2) sanāmandē žam(a)nya wēn antony pitari γarf δēw kat šu pačuxāyāzand 



 115   زهره زرشناسو  نيلوفر شاهرخي

3) ət pasγarf ramī sanāmandē žam(a)nya šmanu xuδ-kār kat pačuxāyāz.  

4) xēδ kē šmanu xuδ-kār pačuxāyāz wēδ γarf ramu ət pas 

5) antony pitare ruwānī rit γarf δēwt nžand  δwēč aštāytkan yu 

6)ēč kat šmanu žuγtarī ət βəžtarī xači čan sāt δēwtī wne āmarθtī. 

7)ət wānčānu xōštar ət x(u)šwanē xači par sāt δēwtī xšāwan ət 

8)wišandγandāk. ətδiβdīk ēč kat βāwwanē xači ēw ēw čan δēwtī ət  

9) tīm f(a)yātar δēwtī xōštar. par axunč karūn δan wispana parw ət wispu  

10) āδu xō kē xači γandāk saryākīč par pu-ware tanpārmišt  

11) nā patštyānt šmārēt βāwwanē xači kat šu žwēžē čānu β(ə)žāxāk wanti 

12)ət wiγrēšt āyōzēt ət βarti par nā patštyānt 

13) ət f(ə)čambaδčīk rōžtyāt pūn wanti martəxmētī žyāwarī. štīk 

14) kat par č-ti čānu ēw ēw frēštē ōrāθē xači kō wispu ēw ēw 

15) sāčan māx maδē ət mas čan māx nižāmandā pašesā kē čan 

16) f(ə)čambaδī witr kō axaz-āmandē pan čan βaγānīk patkrē zparyākī  

17) piδār tīm γarf frēštēt waγtu iči katškarandkā māx. 

18) wispi ēw čan martəxmētī ēw frēštē θβartē βōt ki-yu sā čan s(ə)frīnā  

19)kōwne pāyāmandu sā čan wiδāβ wānčānu šē warakārē xači tīm  

20) f(a)yātar čan βaγānīk patkrē zparyākī piδār čan wne s(ə)frīnāmandē  

21)āγāz kē zātē-βarčī ōnu nāx čānu faθmāte βēət s(ə)fritē xō  

22)ruwān par tampār čan wne puxāyāmandē spunyākī pašesā witr kō  

23) axaz-āmandē žam(a)nu pan ət martəxmē f(a)tērāmandē žam(a)nya parēpt xēd 

frēštē. 

  ) روي برگ( 40برگردان فارسي قطعه  3.3.3
  چرا : كه] اين[دوم ) 1
را مـانع  ) روحـش (= به هنگام عروج روحش ديد پدر آنتونيوس ديوان بسيار كه آن ) 2
  . شدند مي
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كـه  ] بود[بسياري مردمان، شيطان به تنهايي ] روح[و از سوي ديگر به هنگام عروج ) 3
  . شد مانع مي

  ز سوي ديگر شد آن مردمان بسيار را و ا اين كه شيطان به تنهايي مانع مي) 4
  اين : دهد در برابر روح پدر آنتونيوس ديوان بسيار خروج كردند دو چيز را نشان مي) 5
  ]است[تر و بدتر از همه ديوان همراه او  چيز كه شيطان سخت) 6
  و همچون سركرده و پادشاه است بر نيروي همه ديوان و ) 7
  از ديوان و ] ديو[ك بد ايشان و ديگر چيز اين كه كافي است تنها ي] كردار) [8
، براي مبارزه كـردن بـا هـر    ]هم باشد[ي ديوان  كه سركرده) تر كافي(=باز هم بيشتر ) 9

  كس و همه
  ارزش جسماني  آنكه او هست رهبر شرارت، با افكار بي) 10
  كند  را زير و رو كند آنگاه كه دردمند مي] ها[ناپايدار قادر است كه آن) 11
  افكار ناپايدار] آنها[آورد براي  برد و مي ها و مي نانگيزد طوفا و بر مي) 12
  سوم . كند قلب مردمان را آرزوهاي دنيوي پر مي] از[و ) 13
  چرا با وجود اينكه تنها يك فرشته همراه است با هر يك نفر : كه] اين) [14
  از ما اينجا، نيز پس از عزيمتمان از ) 15
  ي ي اله دنيا تا رستاخيز براي شكوه جلوه) 16
  .شود كه همراهي خواهند كرد ما را باز فرشتگان بسياري گفته مي) 17
  شود به او از سوي آفريدگار  اي داده مي هر يك از انسانها، فرشته) 18
  باز ] و[براي محافظت او از آسيب، همانطور صالح اوست ) 19
  ي الهي كه از  بيشتر براي شكوه جلوه) 20
  ] شود[آفريده  يعني هنگاميكه دميده شود و] رماد[آغاز خلقت او در زهدان ) 21
  تا   گيري آن روح او در بدن پس از تكميل شكل) 22
  .زمان رستاخيز و هنگام درگذشت آدمي، كه همراهي كند آن را فرشته) 23

  براساس نسخه سرياني) روي برگ( 40برگردان فارسي قطعه  4.3.3
  چرا : كه] اين[دوم 
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) روحـش (=نتونيوس ديوان بسياري را ديد كـه مـانع آن   به هنگام عروج روحش، پدر آ
  . شدند مي

 )او متوجـه شـد كـه    : سـر (بسياري از مردمان ] روح[و از سوي ديگر به هنگام عروج 
  . شد مي] ها آن[كه مانع عروج ] بود[شيطان به تنهايي 

از سوي شد و  مي) ها همه آن: سر(شيطان به تنهايي مانع آن افراد بسيار  كه، ]حقيقت[اين 
  ديگر 

  اين : ديوان بسياري در برابر روح پدر آنتونيوس خروج كردند، دو چيز را نشان مي دهد
  ]است[تر و بدتر از همه ديوان همراه او  چيز كه شيطان سخت

  و همچون سركرده و پادشاهي است در رأس نيروي همه ديوان و 
  تنهايي كافيست و كه يك ديو از ديوان به  بد ايشان و ديگر چيز اين] كردار[

، براي مبارزه كردن با هر كسـي  ]هم باشد[ي ديوان  كه سركرده) تر كافي(=باز هم بيشتر 
  كه او رهبر شرارت است با استفاده از افكار بي ارزش و ناپايدار جسماني  آن. و همه

  كند  است آنگاه كه دردمند مي] مردمان[قادر به زير و رو كردن آن 
  كند از آرزوهاي دنيوي پر مي] آن را[انگيزد و  ها بر مي طوفان] ر آند[قلب مردمان را  و 

  سوم . آورد برد و مي مي] آنان[و افكار ناپايدار براي 
  كه تنها يك فرشته با هر يك از ما  چرا با وجود اين: كه] اين[

  اينجا و نيز پس از عزيمتمان از 
  دنيا تا رستاخيز همراه است، براي شكوه جلوه الهي 

  . شود كه فرشتگان بسياري ما را همراهي خواهند كرد از گفته ميب
  شود  اي از سوي آفريدگار داده مي ها فرشته به هر يك از انسان] همانطور كه[

بـه صـالح   ) جـائي كـه  : سـر (همانطور) ها آسيب: سر(براي محافظت او در برابر آسيب
  باز بيشتر براي شكوه جلوه الهي كه از ] و[اوست 

روح در بدن دميده ) كه  از هنگامي: سر(يعني هنگاميكه] مادر[ت او در زهدان آغاز خلق
  گيري آن تا  شودپس از تكميل شكل آفريده مي)  درآن: سر(و

  فرشته روح را همراهي كند ) اين : سر(زمان رستاخيز و در هنگام درگذشت آدمي
  باشد  و به دستور خدا او را به سوي بهشت باال برد و اگر روح پرهيزكار

  .با آن وارد بهشت شود و با آن بماند تا روز رستاخيز
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  ي  به همراه فرشته) داراي تن(= تن پوشد و تنومند ] جامه[آنگاه روح 
  .مالزمش به مالقات پروردگار برده شود و با او وارد بهشت شود

  اما اگر روح گناهكار باشد فرشته او را رها كند تا با ديواني برود كه او را 
 .ببرند كه جايي تاريك است) Sheol(اند تا آنها او را به  شئول گناه ياري داده] انجام[در 

  
  ) پشت برگ( 40بررسي قطعه  4.3

  ) پشت برگ( 40حرف نوشت قطعه  1.4.3
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  ) پشت برگ( 40آوانوشت قطعه  2.4.3
1) pūn mēγ γadan 

2)kat asti δan ruwān parw šeol kō axaz-āmandu pan čan βaγānīk patkre 

3) zparyākī piδār čānu nē βōt wne ēč wiδāβ katā patīθyā parimēδ  

4)kat astiskan δan ruwān parwδiwēδ wyākī mas 

5) wiδāβkēn ət patīθī nē kəte par wne sukām δyu parw kē f(ə)čambaδī  

6)pariwēδ wandan paδātē ət β(ə)žangāryā kē wanāz pariwēδ aβand kē šē māt 

7)δēwtī parw par yātkōnē arskt ət patkarē spāsakyā ar 

8)wānčānunt frēštēt ō-patyāpt βand kō frēštu sā kē δan 

9)širəktē ruwān parw asti niž-āmandē žam(a)nya parimēδ fraγn mas γarf 

10)δēwt aβəntand kiwēδ δēw sā kē wanāz γandāk par kətānī-kāru 

11)ruwān niž-āmandē žam(a)nya kē čan tampār čan wišande xusandyā piδār 

12)kē par wne nēstāwu ət par wišande rēž kē (a)spatē kəte čiyu wēδ 

13) wāxš kē waγδārt isaiah p(i)tari kat čānu nžāt ruwān čimēδ  

14)f(ə)čambaδī šawandkā δyu parw frēštēt ət wēδāγ(a)tē nžandkā wne 

15)rit sāt tārē spādyānt ət kāmandkā niyāt kat šu xōzand 

16) kat asti čan wišande xēpθ ēč parw nē sāt δēwt kē wisparδ wyāk 

17) wāβtkan yiwār wānd δēwt kē čaxāδārand δyu parw par sāt wne 

18) žwānī žam(a)nu δβāt pariwand δasa δēw wāβtkan kē čaxand δan 

19) sōkβārtī parw parimənd δasa nizβanda pariwēδ pā mas frēštēt  

20) kē šawandkā δan ruwān parw nē par sāt frēštēt waγδārt yiwār 

21)pariwand kē aβəntand kō ruwān sā čan artawyā zaparyākī piδār kē  

22) kaθārtδiwēδ ēw frēšta parw kē aβastu xači ət čan wišande xusandyā  

23)piδār kē par wne wixašāmandu tīm f(a)yātar čan zpart rāzī zparyākī piδār  

24)kēō-patyāp kəte par mašiha tampār ət yuxnu ət ēžan kəte wānčānu.  
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  ) پشت برگ( 40برگردان فارسي قطعه  3.4.3
  تاريكي انبوه، عدن ) 1
  ي الهي  همراه با روح در شئول تا رستاخيز براي شكوه جلوه كه هست) 2
  هيچ عذاب يا خواري براي اين ] متحمل[شود او  هر چند نمي) 3
  كه هست با روح در آن مكان، همچنانكه ) 4
  معذب و خوار نشد در بودنش با او در جهان ) 5
  او بود ] جانب[طي كه از داد، به سبب ارتبا به سبب بسيار ناراستي و شرارت كه انجام مي) 6
  و . با ديوان در كار جادو و پرستش ديوان) 7
  اي كه همراه  همچنانكه ديگر فرشتگان همراه هستند با فرشته) 8
  همچنان ] از بدن[روح پرهيزكار است هنگام خروج ) 9

شـيطاني در روح  ] كارهـاي [داد  ديوان بسيار همراه هستند با آن ديو كه انجـام مـي  ) 10
  گناهكار ] فرد[

  هنگام خروج از بدن، به سبب خرسنديشان) 11
  ).روح(=و در كامشان كه كامل شد توسط آن ] است) [روح(=كه در عذاب آن ) 12
  كه خارج شود روح از اين  هنگامي: سخني كه گفت پدر اشعيا كه) 13
  جهان، خواهند رفت با او فرشتگان و پس خواهند رفت با او ) 14
را  كـه آن ] روح را[ي سپاهيان تاريكي و خواهند خواست گـرفتن   رو در روي همه) 15

  ارزيابي كنند 
  ] هستند[هست از آن ايشان چيزي با آن؟ همه  ديواني را كه همه جا ] آيا[كه ) 16
  اند با او در تمام  كه جنگيده] گويد مي[گويد، بلكه آن ديواني را  نمي) 17
  جنگند با  گويد كه مي يشايد از آن ده ديوي م. اش دوران زندگي) 18
  فرشتگاني ] در باب[راهبان از طريق اين ده ميل چرا كه نيز ) 19
  كه خواهند رفت با روح، از همه فرشتگان نگفته است، بلكه ) 20
، بـه حرمـت   ]صـحبت كـرده اسـت   [شـوند   ي آنها كه بـه روح ملحـق مـي    درباره) 21

  پرهيزكاري كه 
  و به سبب شادماني ايشان ] بدو[ي كه پيوسته است ا انجام داده است با آن يك فرشته) 22
  به حرمت راز مقدسي ) و فراتر از آن(=و باز بيشتر ) روح(=از نجات آن ) 23
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  . گونه ارزشمند شد در جسم و خون مسيح و اين] به سبب آن[ كه سهيم شد ) 24

  براساس نسخه سرياني) پشت برگ( 40گردان فارسي قطعه بر 4.4.3
  : گويند اما گروهي هستند كه مي. در عدن بيرون از بهشت پر از تاريكي

ي  همراه است، براي شكوه جلـوه ) با آن: سر(با روح) آنجا: سر(او تا رستاخيز در شئول
  ). حذف شده است: سر(الهي

هر چند او در اين ميان از اينكه در آن مكان همـراه روح اسـت متحمـل هـيچ عـذاب يـا       
  شود  خواري نمي
: سـر (همراهيش با آن در جهان بخاطر آن همه ناراستي و شـرارت بسـيار   كه در همچنان

ها با ديوان داشت  و ارتباطي كه در اجراي جادو و ستايش بت)ي آن ناراستي و شرارت همه
  . متحمل هيچ عذاب و خواري نشد

  اي هستند كه  كه ديگر فرشتگان، همراه آن فرشته و همچنان
  كند، وج از بدن همراهي ميروح مرد پرهيزكار را به هنگام خر

از بدن به سبب خرسندي كه در ) خروج آن: سر](روح[ديوان بسياري به هنگام خروج 
  عذاب آن دارند و به سبب كامشان كه توسط آن برآورده شد 

  . زد همراه آن ديوي هستند كه در روح فرد گناهكار دست به كارهاي شيطاني مي
هنگاميكه روح از اين جهان : كه] چنين است[فت گ] در اين باره[سخني  كه پدر اشعيا 

  خارج شود 
  . ي سپاهيان تاريكي با او خواهند بود پس رو در روي همه. فرشتگان با او خواهند رفت

  را ارزيابي كنند كه آيا چيزي از ايشان با آن هست؟  بگيرند كه آن] روح را[خواهند  و مي
  گويد كه در  آورد بلكه تنها از ديواني مي  نمي او سخني از ديواني كه همه جا هستند به ميان

  . اند اش با روح جنگيده تمام دوران زندگي
  جنگند گويد كه از طريق ده ميل با راهبان مي ده ديوي مي)اين: سر(شايد او از آن 

فرشتگاني كه با روح خواهند رفت نيز، او دربـاره همـه فرشـتگان سـخن     ] در باب[چرا كه 
  نگفته است، 

شـوند بـه    است كه به روح ملحق مـي   درباره آناني صحبت كرده)از آن ميان : سر(بلكه 
شـود   ملحق مـي ] بدان[اي كه  با همراهي آن يك فرشته)  روح(= حرمت پرهيزكاري كه آن

شود، بـه حرمـت اعمـال نيكـي كـه انجـام        اي كه بدان ملحق مي با همراهي آن فرشته: سر(
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ب خرسنديشان از نجات آن  و فراتر از آن بـه حرمـت   رساند و به سب به انجام مي)دهد  مي
  ] به سبب آن راز[راز مقدسي كه 

به حرمت سـهيم شـدن در   : سر(در جسم و خون مسيح سهيم شد و از آن ارزش يافت
  )يافت  اسرار مقدس بدن و روح مسيح كه از آن ارزش مي

  .گويد مقدس مي) John chrysostom(چنانكه جان كريسوستوم
  
  ) روي برگ( 48ي قطعه بررس 5.3

  ) روي برگ( 48حرف نوشت قطعه  1.5.3
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  ) روي برگ( 48آوا نوشت قطعه  2.5.3
1)… waγdart polos čānt nē γarβmsk 

2) … xučī sēδdka mana niž-āmandē  

3)… parw žan βankā ət mas … 

4) … pariwēδ kat γarf čan wiγāmetī kō mašīhā warnu 

5)sā pand škarankā nūkar mas čāf warakārē xači mana niž-āmande kē  

6)čan f(ə)čambaδī čan wirēθāmandē piδār kē mašīhā parw yiwār 

7)xači mas ēnē kat paraxsan čan šmāx piδār sukām kē mašīhā parw ət  

8)wirēθāmandu kē mašīhā parw wāβdkan mapəškənā nē wēδ kē 

9)βotkā polosi (a)smān-čik wištmāxī δan māx xēpθāwand parw 

10)yiwār wēδ kē βotkā wne ət pāriktī patγāmβarētī mašīhā parw 

11)βōstnīčānu ēžant βandkā par wēn wne mānūkyā pūn 

12) nōščžwān par wneγōβč roxšnyāk kē wiδās-nik wēnānčikyā 

13)kēβōtkā par wišand kat nūkar maδē čānu timpan par mirēnu 

14)tampār māt ət par γwānī  f(ə)čambaδ parwartāz kimand wā γβdēt 

15)wēnānčikēt sā ēžan βa wān kat čan škā-mānkyā δβanayā piδār 

16)parβaγdēβāz wispyā mēθī kō xēpθ tampār witraγdyā sā kē māt  

17)šmanužiγand wān kat šu wiškērδē kat nē patrazē wānčānu 

18)waγδārt pasā čāf  f(a)yātar kō γβtart ət fartart wēnānčikyā  

19)čimandēžan βōtkā βōstnya wiδē kō sāt γβdēt awāzēt 

20)mēnand pitarta wāβəmsk zu ət xwaštar pitarta zpart βyōnēt 

21)ət fuxārt patγāmβarēt wičāwēt ət āzānnēt γankēnt paδārnēt  

22)ət paškartēt xwaštēt ēw-tāčt sōkβārt ət raštē warn-kēnt ət 

23)širəktet kē man baγī ēžant wanāt wišande parw amen wišande  

24)pačukān par nipēsnu ət patfasēnu βāt amen. 
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  )روي برگ( 48برگردان فارسي قطعه  3.5.3
  دانم  گفت پولوس چون نمي) ... 1
  رسد مرا رفتن  خوش به نظر مي.. ) .2
  ... ارزشمند خواهم شد ونيز ... با ) ... 3
  چرا كه بسياري از بيگانگان را به سوي باور مسيح ) ... 4
  ، حال گر چه سودمند است مرا رفتن 11همراه برم) 5
  از دنيا به سبب نزديكي با مسيح ولي ) 6
  دن با مسيح و بو. است نيز اينكه بمانم از براي شما] الزم) [7
  كه ] نزديكي[نه آن . نزديكي با مسيح را ميگويد مفسر) 8
  خواهد بود پولوس را در قلمرو بهشت با خداوندمان ) 9

  با مسيح ) حواريون (بلكه آن كه خواهد بود براي او و ديگر پيام آوران) 10
  خواهند بود به ديدن هيئت او پر از   در بهشت آنگاه كه شايسته )11
  دگي جاويد در روشني شكوهمند او كه شگفت ظهوري زن) 12
  اگر اكنون، اينجا در حاليكه هنوز در تن فاني . خواهد داشت برايشان) 13
  گشت اين بس شكوهمند تصاوير را شايسته بود  بود و در دنياي گناه مي) 14
  چنانكه به خاطر ترس از غرور ) 15
  بود  شد هر روز به تنگناي تن خويش كه تسليم مي) 16
  پيام آور شيطان تا او را سيلي زند كه مغرور نگردد چنانكه ) 17
  گفت، پس چه بسيار تصاوير شكوهمندتر و نيكوتر ] خود) [18
  هاي ستوده  جمع  آنجا كه همه. سزاوار خواهد بود در بهشت] را[از آنها ) 19
پيـامبران  . را) ها بطريق (گويم من و پدرهاي ارشد  را مي) ها كشيش(پدرها . كنند سا) 20
  مقدس 
  هاي پيروزمند  اسقف. قديس، شهيدان و اعتراف كنندگان) حواريون(آوران و پيام) 21
  گزين و معتقدان راستين و  و آموزگاران شكنجه ديده، راهبان عزلت ) 22
  !آمين. كه ما را خداوند شايسته گرداند از طريق ايشان] باشد. [پرهيزگاران) 23
  !آمين. نويسنده و خواننده باشد دعاي ايشان بر) 24
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  براساس نسخه سرياني ) روي برگ( 48برگردان فارسي قطعه  4.5.3
  دانم  من دچار ترديد هستم چون نمي: گويد كه پولوس گفت مفسر مي

  مرا رفتن ) مقبول است: سر(رسد زيرا خوش به نظرمي. كدام را بايد براي خود برگزينم
بودن با مسـيح سـبب   : سر(هي با مسيح ارزشمند خواهم شداز اين دنيا چرا كه در همرا 
  و نيز ماندن مرا )  شود ارزش يابم مي

  رسد چرا كه بسياري از بيگانگان را به سوي باور مسيح  خوش به نظر مي
  مرا سودمند است ) اين دنيا: سر(حال گر چه رفتن از دنيا . همراه برم

  به سبب نزديكي با مسيح ولي  
  . شما بمانم نيز الزم است اينكه از براي

نـه آن نزديكـي   . گويد از بودن با مسيح و نزديكي با مسيح مي) مفسر رستگار: سر(مفسر
  كه 

بهشـت بـا خداونـدمان    )  حذف شده: سر(در قلمرو) پولوس قديس: سر(براي پولوس
  خواهد بود 

: سـر (در بهشـت بـا مسـيح   ) بـاقي حواريـون   : سر(بلكه آنكه براي او و ديگرحواريون 
  خواهد بود ) سرورمان

  پر از ) آن  هيئت: سر(آنگاه كه شايسته خواهند بود براي ديدن هيأت
  در روشني شكوهمندش كه ظهوري شگفت ) حذف شده: سر(زندگي جاويداو 

  اگر اينجا كه هنوز در تن فاني ) زيرا: سر(حال. برايشان خواهد داشت
  تصاوير بس شكوهمند بود ) ي اين همه: سر(گشت، شايسته اين بود و در دنياي گناه مي

  ،)قراركردا: سر(گفت] خود[كه، آنگونه كه  چنان
  شد آور شيطان بود تسليم مي هر روز به تنگناي تن خويش كه پيام

  تا او را سيلي زند كه مغرور نگردد 
نيكـوتر و   :سـر (چه بسيار تصاوير شكوهمندتر و نيكـوتر ] به ديدن) [حذف شده:سر(پس

  )شكوهمندتر
  هاي ستوده  جمع) آن: سر(آنجا كه همه. نها در بهشت سزاوار خواهد بوداز آ

  ها، پيامبران مقدس  گويم و بطريق ها مي كشيش] از. [ساكنند
  هاي پيروزمند و حواريون قديس، شهيدان و اعتراف كنندگان، اسقف



  وعظة پانزدهم پدر اشعياتفسير داديشوع قطري از م   126

  گزين و معتقدان راستين و  و آموزگاران شكنجه ديده، راهبان عزلت
  !آمين. د كه از طريق ايشان خداوند ما را شايسته گرداندباش. پرهيزگاران

  !آمين. دعاي ايشان بر نويسنده و خواننده باد
  

  گيري نتيجه. 4
اي كه بر اساس متن سرياني ويرايش و تكميل شده  ترجمة سغدي اثر با ترجمه در مقايسة - 

و مناسب در شود كه ترجمة سغدي به لحاظ ارزش ادبي و به كارگيري نح است مشاهده مي
ساختار جمالت به نسبت متن سرياني از انسجام كمتري برخوردار است و در جـاي جـاي   

در ادامـه بـه دو نمونـه از    . كند متن ترتيب قرارگيري اركان جمله از نحو سغدي تبعيت نمي
  :شود اين موارد اشاره مي

39R.9   nēstāwē zātē wispu āδu kāmāz kat niyāsē  

  .  خواست كه بگيرد فرزند تباهي همه را مي
   )ترتيب اركان جمله: فعل دوم، حرف ربط، فعل اول، گروه مفعوليفعل دوم، گروه فاعلي (
  : جاي به

nēstāwē zātēkāmāzkatwispu āδuniyāsē 
  .خواست كه همه را بگيرد فرزند تباهي مي

ترتيـب اركـان   :ل اول، گـروه فـاعلي   فعل دوم، گروه مفعولي فعل دوم، حرف ربط، فع(
 )جمله

 :و يا در

39V.6čut wēnand artāwtī ruwānt ke βōstnī māx xēpθāwand 

  بينند روان پرهيزكاران در بهشت خداوندمان را  آيا مي
  )ترتيب اركان جمله: گروه مفعولي، گروه قيدي، گروه فاعلي، فعل، ادات پرسش (

  :به جاي
čutartāwtī ruwāntke βōstnīmāx xēpθāwandwēnand 

  بينند    آيا روان پرهيزكاران، در بهشت خداوندمان را مي
  )ترتيب اركان جمله: فعل،  گروه مفعولي، گروه قيدي، گروه فاعلي، ادات پرسش (
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بينيم در مثال اول قرار گرفتن مفعول فعل دوم پيش از فعل اول جمله و پديد  چنانكه مي
فعل دوم و مفعول آن و نيز در مثال دوم قرار گرفتن فعل جملـه  آمدن فاصله نامتعارف بين 

پيش از فاعل و باز ايجاد فاصله نامناسب بين فعل و مفعول آن از موارد عدم رعايـت نحـو   
  .رايج زبان سغدي در اين متن هستند

سغدي متن حاضر نيـز ماننـد سـاير متـون       مواردي از اين دستمؤيد آن است كه ترجمة
اي لفظ به لفظ از زبان سرياني است كه توسط كاتب يا كاتبان آشنا به  جمهسغدي مسيحي تر

هر دو زبان انجام پذيرفته است كه لزوماً اشراف تـام بـر محتـواي مـتن بـه لحـاظ مفـاهيم        
  . اند تخصصي و نحو سرياني نداشته

هاي عام سغدي براي بيان، اصطالحات تخصصي مسيحي به كار رفته  در مواردي واژه - 
   .است

pitarta »48» ها كشيش«؛ در مفهوم خاص » پدرانR.20  
xwaštar pitarta »48 » ها بطريق«؛ در مفهوم خاص » پدران ارشدR.20 

patγāmβarēt  »، 48»  حواريون« ؛ در مفهوم خاص » پيامبران پيام آورانR.10,21  
هاي سغدي معيار، سغدي بودايي و سـغدي مـانوي    اسامي خاص مسيحي كه در گونه 

 .خورند كاربرد ندارد دراين متن به چشم مي

antony »40؛ اسم خاص »آنتونيوسR.5  
Polos  »48؛ اسم خاص »پولوسR.1,9 

γadan »؛ باغ پر از آرامش و شكوه، جايگاه آدم و حوا پيش از هبوط از بهشت كـه  »عدن
  40V.1. بنابر سنت مسيحي همان اورشليم است

šeol »ــئول ــي  »ش ــق زم ــك در عم ــاني تاري ــا روز  ؛مك ــاران ت ــاه ارواح گناهك ن؛ جايگ
 40V.1.رستاخيز

اند در متون  كه در اين متن به كار رفته» شيطان« manušو » مسيح« mašyhāاسامي خاص 
 .سغدي مانوي نيز كاربرد دارند

  
   ها نوشت پي

1. Dadišo‛Qaţrāyā:عمـر  از بخشـي  كـه  قطـر  اهل آيد مي است، چونانكه از نامش بر سرياني راهبي 
 اطالعـاتي  بـه  محدود او زندگي از ما هاي دانسته. كرد سپري در حوالي شوشترخوزستان را خود
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 از غيـر  بـه  او از مانـده  جاي به آثار  جمله از. اند شده خراج است خودش هاي نوشته از كه است
 ).Harmless, 2004: 265-267( كرد اشاره» بهشتپدران« تفسير به توان مي حاضر تفسير

2 .Abbā Isaiah:اي از رهبانيت مصري كه در قرن چهارم ميالدي  هبي مسيحي است متعلق به گونهرا
هايش نقش مهمي در انتقال سخنان  پدر اشعيا از طريق نوشته. در صحراي اسكيت مصر پا گرفت

 ).Harmless, 2004: 265-267(به آيندگان ايفا كرد» پدران صحرا«اين گروه رهبانان معروف به

نسخه سغدي، خط سرياني سطرنجيلي است كه در آن به منظور سـهولت و   درخط به كار رفته . 3
اسـت كـه بـا     بكـار رفتـه  ) diacritical points(ها عالئم خـاص زيـر و زبـري     دقت در تلفظ واژه

هاي خطي خاص متـون   كاربرد اين نشانه .شوند اي در حرف نويسي مشخص مي هاي ويژه نشانه
زبان سغدي كه درشيوة نوشتاري آنها مصوتهاي كوتاه هاي  سغدي مسيحي است و در ساير گونه

نشـان داده   y, wʼ,هـاي  هاي بلند نيز صرفاً با عالمت ي مشخص هستند و مصوت غالباً فاقد نشانه
هاي خطي در متـون سـغدي مسـيحي و از     بكارگيري اين ويژگي. خورد شوند، به چشم نمي مي

هـا مـي شـود كـه بـه لحـاظ        مورد مصوت تري در جمله متن حاضر منجر به ارائه جزئيات دقيق
 ).Yoshida, 2001:281(سازد  اي مي آواشناختي اين متون را داراي وضوح و ارزش ويژه

 :ها در متن حاضر اين نشانه دو نمونه از كاربرد

 wنويسي براي نشان دادن صامت  در حرف ẉنشانة- 
 :به عنوان نمونه

ẉynncyqy>/ wēnānāčīkyā/ 39 V. 7 

ẉyd/ wēδ/ 48R10 

ẉynncyqy:t/ wēnānčikēt/48R.15 

 uنويسي براي نشان دادن مصوت كوتاه درحرفẇنشانه - 
  :به عنوان نمونه

wxš>mnt ẇ/ wixašāmandu/ 40V.23 

wyryθ>mntẇ/wirēθāmandu/ 48R.8 

npsnẇ/ nipesnu/ 48R. 24 

CSCO(/SS)=Corpus Scriptorum Christianorum oriental (Scriptors Syri) 

 .دهد ارائه مي دراگه متن مورد در را اصالحاتيSims – Williams, 1985, P.78سيمزويليامزدر .4

5 .Alqosh: ي آن به زمان امپراطـوري آشـور بـاز     نام شهري است در شمال موصل عراق كه پيشينه
 World(. انـد  اي در اين ناحيـه يافـت شـده    هايي به زبان سرياني در صومعه نويس دست.گردد مي

library.org ( 



 129   زهره زرشناسو  نيلوفر شاهرخي

6 . Siirt :كليسـاي  نظـارت  تحت مهم مراكز از يكي كه تركيه شرقي جنوب در است شهري سيرت 
 .)Britannica.com( است بوده از اسالم پيش بيزانس

7 .Addai Scher ) :1915 -1867 (وي با زبانهاي سرياني، عربي، فرانسـه،  . اسقف اعظم شهر سيرت
. و كردي آشنا بوده آثاري به زبانهاي انگليسي و آلمـاني دارد التين، تركي، عبري، يوناني، فارسي 

او در اواخر عمرش در سفري به پاريس با شرق شناسان آنجا ارتباط برقرار ميكند و تعـدادي از  
 Corpusهاي خطـي سـرياني نجـات يافتـه از تـاراج مسـلمانان عثمـاني را در        آثار خود و نسخه

Scriptrum Christianorum Orientalium رسـاند  به چاپ مي. )tertullian.org.Journal Asiatique.pp. 

558-560( 

بـراي اشـاره بـه آنچـه در مـتن      » سرياني«مخفف واژه » سر«ها عالمت اختصاري  ه در اين افزود. 8
 .است  كارگرفته شده سرياني آمده، به

در  -pcxšي  شـه و ري) 5037مدخل : 1374قريب، (»پناهگاه، مأمن«به معناي  qwrc w>dyتركيب . 9
بنابراين معناي دقيق . است)6711مدخل : 1374قريب، (» پذيرفتن، گرفتن، دريافت كردن«مفهوم 

 ...).گيرند ايشان مأمن مي] در پناه[آناني كه (... است » مأمن گرفتن، پناه يافتن«اين عبارت فعلي 

رهنمـون شـدن،   « -šqrو ريشـه  ) 6909مدخل : 1374قريب، (» همراه  نزديك ، نزد،« pntصفت . 10
تـوان يـك عبـارت     اين دو را در كنار هم مي) 9224مدخل : 1374قريب، (» بردن، هدايت كردن

 .در نظر گرفت» بردن، همراه بردن] خود[با «فعلي با مفهوم

 

  نامه كتاب
  .انتشارات نيلوفر: ، تهرانفرهنگ اعالم كتاب مقدس ).1388(اعلم، اميرجالل الدين - 
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تهراندستنامة سغدي  ).1387(زرشناس، زهره  - 
 –مؤسسـة انتشـاراتي  : تهـران   ،جستارهايي در زبانهاي ايرانـي ميانـة شـرقي    ).1380( زرشناس، زهره - 

  .فرهنگي فروهر
  .انتشارات فرهنگان: ، تهرانفرهنگ سغدي). 1374(قريب، بدرالزمان  - 
  .انتشارات اساطير: ، چاپ دوم، تهرانموس كتاب مقدسقا ).1383(هاكس، جيمز  - 
  

- Gershevitch, Ilya (1961). AGrammar of Manichean Sogdian,London:Oxford. 
 -Harmless, William (2004). Desert Christians: An Introduction to the  literature of Early 

Monasticism. Oxford [Oxfordshire]: Oxford University Press. pp. 265-267. 

- Sims-Williams, Nicholas (1985). The Christian Sogdian Manuscripts, Berlin: Academie-
Verlag. 



  وعظة پانزدهم پدر اشعياتفسير داديشوع قطري از م   130

- Sims-Williams, Nicholas (1973)."A Sogdian Fragment of a work of Dadisoʼ Qatraya", Asia 
major Ns 15/1, pp.88-105. 

- Yoshida, Yutaka (2001). " Sogdian",facts About the world's languages (An Encyclopedia of the 
World's Major Languages, past and present) eds. Newyork and Dublin: Jane Garry & carl 
Rubino. pp. 672-674.  

-www.britannica.com/place/Siirt 

-www.tertullian.org/rpearse/manuscripts/chabot_seert.htm 

-www.worldlibrary.org/articles/alqosh 


