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  روايت مانويان از خيانت يهودا به مسيح

  *محمدحسن جالليان چالشتري

  چكيده
متني مانوي به زبان پهلوي اشكاني در دست است كه در آن با رويكردي منطبق بـا  

مانويان به روايت مـاجراي پايـان زنـدگي مسـيح و خيانـت يهـودا       اصول و عقايد 
هاي اين متن  ترين بخش انگيزترين و مورد مناقشه پرداخته شده است. يكي از بحث

نحــوة اجــراي خيانــت توســط يهوداســت. ايــن بخــش از مــتن بــه رغــم وجــود 
ها به صورت كامل ضبط نشده  نويس هاي متعدد، در هيچ يك از دست نويس دست

مانده از كلمات كليدي آن باعث ارائة نظرات گونـاگون   آثار محو و تكّه تكّة باقي و
و متناقض با نص صريح سه انجيل از اناجيل اربعه و نيز روايـت كفااليـا از سـوي    

ها و امكانات  نويس دانشمندان گرديده است. در اين نوشتار با بازنگري دوبارة دست
و منطبق با روايتهاي اصلي و ناقض تمامي نظرات  راستا زباني متن به قرائتي كه هم

   پيشين است ارائه گردد.
  .مسيح، يهودا، بوسه، پهلوي اشكاني، انجيل ها: كليدواژه

 

 . مقدمه1

در ميان متون مانوي چند متن به زبان پهلوي اشكاني با محتواي مصائب مسيح و مصـلوب  
اي خيانت يهودا و نحوة اين خيانت شدن او يافت شده است. در يكي از اين متون به ماجر

اشاره شده است. اين متن را پژوهشگران متون مانوي با بررسي و يافتن قطعات مربـوط بـه   
اند. بخش نخست اين متن كـه   هم به صورت متني نسبتاً كامل بازسازي و بارها منتشر كرده

) 38- 37: 1934ماجراي مذكور نيز در آن ضبط است نخست بار توسط آندرياس و هنينگ (
                                                                                                 

  mh_jalalian@tabrizu.ac.irدانشگاه تبريز،  ،هاي باستاني استاديار گروه فرهنگ و زبان *
  10/3/1396، تاريخ پذيرش: 12/1/1396تاريخ دريافت: 
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) قسمتي از آن را با بازنگري و اصالحات 6يادداشت  143: 1944منتشر شد. سپس هنينگ (
به بعد)  394: 1968نويسي، بدون ترجمه به چاپ رسانيد. زوندرمان ( تنها به صورت حرف

) 128- 127: 1975. بـويس ( 1نيز آن را به همراه ساير متون مانويِ متأثّر از انجيل منتشر كرد
: 1993نويسي كـرده اسـت و كليمكايـت (    اين متن را به همراه برخي توضيحات حرفنيز 
ترين اثري كه به صورت  ) ترجمة آن را به همراه يادداشتهايي ارائه كرده است. جدي75- 71

ة       1998اختصاصي به اين متن پرداخته اثـر مورانـو (   اسـت كـه بـا بررسـي و تطبيـق كلّيـ (
) 2011اي كامل از آن اقدام نموده است. همو ( رائة ويراستههاي موجود از آن به ا دستنويس
اي كوتاه با بررسي دوبارة بخش نخست به ارائة نظري جديـد در مـورد چگـونگي     در مقاله

ه           ة بخشـها مـورد توجـ خيانت يهودا دست يازيده اسـت. آنچـه در ايـن مـتن بـيش از بقيـ
ايـن مقالـه پـس از ارائـة     دانشمندان واقع شـده همـين موضـوع خيانـت يهـودا اسـت. در       

نويسي و ترجمة بخش نخست به طـرح پيشـنهادي در مـورد موضـوع      نويسي و واج حرف
  مذكور پرداخته خواهد شد.

  
  نويسي و آوانويسي و ترجمة متن . حرف2

1 wygrʼsyd brʼdrʼn wjydgʼn 2 pd ʽym rwc gyʼnyn bwxtgyfṯ 3 pd myhr mʼẖ pd sxt 4 cfʼrds ○ 

kd prnybrʼd 5 yyšwʽ bgpwhr ○○ ngʼẖ kryd 6 hrw bg ʼmwstʼn ○○ kw kd 7 gd jmʼn ʼnjʼmyšn 

○ pd mrd 8 pwhr frwdʼd ʽšmgʼn ○ ʼwd 9 ʼšyjʼd hw bzg ʼmwg xwdʼy 10 db pdmwxt hʼmʼfrʼs 

bwd 11 ʼhynd ○ ʼʼywšt ʼc ʼbr 12 dwʼdys gʼhʼn ○ ʼw dʼm 13 ʼdryn jhr ryxt ʼw zʼdgʼn ○ ʼwd 14 

pdrʼyʼd hw mrn tʼst ○○ yhwdʼn 15 msyšt bg ʽspsgʼn db 16 ʼwmwsʼd swndʼg qfṯ 17 pdycyhr 

ʼxʼzynd ʼbr mrd 18 pwhr ○  bzgyfṯ ʼndyšynd zʽwr 19 wygʼẖ ʼmwrtynd pd drwg 20 dwšfr sʼtʼn 

ky cyd ʼywšt 21 ʼw fryštgʼn ○ hw wxd ʼšyfṯ 2   ʼw crg cy mšyhʼ ○ kyrdwš 23 bʼrg ʽškrywtʼẖ 

ʼbzftg 24 fryhstwm ʼmwsṯ ʼc 25 ʼbjyrwʼngʼn ○○  

1 wiγrāsēd brādarān wižīdagān 2 pad im rōž gyānēn bōxtagīft 3 pad mihr māh pad 

saxt 4 čafārδas kaδ parniβrād 5 yišō baγpuhr nigāh karēd 6 harw baγ amwastān kū kaδ 

7 gad žamān anǰāmišn pad mard 8 puhr frawadād išmagān ud 9 āšēžād hō bazag 

āmōg/ammōg xwadāy 10 daβ padmōxt hāmāfrās būd 11 ahēnd āyušt až abar 12 dwāδēs 

gāhān ō dām 13 aδarēn žahr rēxt ō zādagān ud 14 padrāyād hō maran tāst yahūdān 15 

masišt baγ ispasagān daβ 16 ōmūsād sundāg kaft 17 padižihr āxāzēnd abar mard 18 
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puhr bazagīft andēšēnd zūr 19 wigāh amwardēnd pad drōγ 20 dušfarr sātān kē čīd āyušt 

21 ō frēštagān hō wxad āšift 22 ō čarag čē mašīhā kird-uš 23 bārag iškariōtā abzaftag 24 

frihistom amwast až abžīrwānagān 

در مــاه مهــر در روز  2روز مقــدس رســتگاريبرخيزيــد اي بــرادران برگزيــده در ايــن 
عروج كرد عيسي، پسر خدا. بنگريد اي همة مؤمنينِ به خداونـد، كـه    چهاردهم، هنگامي كه

و سـرور آمـوزة    3هنگامي كه براي پسر انسان زمان انجام فرا رسيد، ديوان خشم آگاه شدند
. آشفتند از فـراز دوازده  4[ديوان جامة] دروغ پوشيدند. همداستان شدند گناه بر انگيخته شد.

. 6. جام مرگ را مهيا كردند5اورنگ (=آسمان) را؛ بر آفرينش زيرين زهر ريختند، بر فرزندان
. در پي آن، برخيزند 8. مفتري فرو افتاد (؟)7يهوديان، خادمان برترين خداي، دروغ انگيختند

دروغ گـواه ناراسـت گـرد     . به10. گناه انديشند (=انديشيدند)9(= برخاستند) عليه پسر انسان
آزرد رسوالن را، خود بياشفت رمة مسـيح   . شيطان ملعون كه همواره مي11 آورند (=آوردند)

  .12را. باره [ي خويش] كرد اسخريوطي پليد را، عزيزترين مؤمن از شاگردان را
 

  . نقد و تحليل آراء3
با هـم تفـاوت دارد،   هاي پژوهندگان تا حدي  تا اين بخش از متن هر چند نظرات و ترجمه

آينـد   در كلّ اين تفاوتها در مسائل و نكات كليدي متن نيستند. در سطرهايي كه در پـي مـي  
ها در اين بخش و  چگونگي خيانت يهودا ذكر شده و به علّت ريختگي و افتادگي دستنويس

بويژه به سبب شباهت اين موضوع با نص صريح سه انجيل از اناجيل اربعه (كتاب مقـدس  
) پژوهشگران تمركز و دقّـت  156، 94، 55: 1851؛ عهد جديد 1335، 1280، 1208: 1973

  اند. اين سطرها از اين قرارند: بيشتري در آن كرده و نظرات گوناگوني ارائه كرده

25 … … nmʼdyš pd 26 dst/ṯ b… ʼ̓ dyšg ʼw dwšmnyn 27 ʼbysprd bgpwhr ʼbystʼwʼd 28  

ʼc [r]ʼštyft pd pʼdbʼrg cy 29 dʼ[d yh]wdʼn wxybyy xwdʼy ʼwṯ 30 ʼmwcg prct 

… … nimād-iš pad dast …āδēšag ō dušmenīn abespurd baγpuhr abestāwād až rāštīft 

pad pādbārag čē dād yahūdān wxēbē xwadāy ud āmōžag/ammōžag par/fražad 

) M 104يس () به دليل در دست داشتن تنها يـك دسـتنو  38آندرياس و هنينگ (همان: 
انـد چنـين    انـد و تمـام آنچـه از آن آورده    نويسي كرده اين بخش را به صورت ناقص حرف

او . «nmʼdyšpd (43) [… …] ʼdyšg ʼw dwšmnyn (44) [ … mrd] pwhrʼbystʼwʼdاســت: 
». (اسخريوطي) (مسيح را) از طريق نشانه (؟) به دشمنان نشان داد. پسر انسان را منكر شـد 
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اند.  دانسته» نشانه«را كه از كلمات مهم اين بخش است به معناي  ʼʼdyšgاين دو دانشمند واژة 
هـاي   ) در بازنگري متن و بـا اسـتفاده از سـاير دسـتنويس    6يادداشت  143: 1944هنينگ (
نويسي را ارائه كرده است، با اين تفاوت كه  ) همين حرفM 891b, M390, M 459eموجود (

بازسازي كرده  dsṯbrگذاري آندرياس و هنينگ) را به صورت  درشماره 43( 26ابتداي سطر 
) بـا در نظـر   115: 1973دانسته است. زونـدرمان ( » قرباني كرد«را نيز به معناي  prctو واژة 

 dsṯbrبـراي  » صاحب قدرت«و  ʼʼdyšgبراي واژة » پاسبان شب، مراقب شبانه«گرفتن معناي 
او را بـه پاسـبان   «را به   nmʼdyš pd dsṯbr…] ʼʼdyšgصورت  عبارت بازسازي شدة هنينگ به 

بـه   nmʼdبرگردانده است. او با وارد دانستن اين ايراد كه بـا فعـل   » صاحب قدرت نشان داد
) هماننـد  33، 12. 1رود و نيز با توجه به اين موضوع كه در كفااليـا (  مي ʼwانتظار  pdجاي 

دهد، جايگزين كردن  طريق بوسه به سربازان نشان مي آنچه در انجيل آمده يهودا مسيح را از
داند و بر ايـن اسـاس جملـه را چنـين      را امري ممكن مي dsṯb[r]به جاي  dsṯb[ws]صورت 

ايـن دانشـمند (بـه نقـل از     ». او را از طريق بوسيدن دست پاسبان نشان داد«كند:  ترجمه مي
برگردانده است. آسموسـن  » ر كردنذ«را به  prct) 25يادداشت 75و  71به: 1993كليمكايت 

را چنـين ترجمـه    31- 25) نيز با ترديد نظر زوندرمان را پذيرفته و سـطرهاي  106: 1975(
اي (؟) او را به (پاسبان) نشـان داد، او را بـه دشـمنان     او (اسخريوطي) با بوسه«كرده است: 

اي كـه   طر رشـوه سپرد، پسر خدا را انكار كرد، ...، (و) سرور و آموزگار خـويش را بـه خـا   
) بر خالف آن كه توضـيح و تفسـير   128: 1975بويس (». يهوديان (به او) دادند قرباني كرد

جمالت و عبارات دشوار رسم معهود در اين اثر است هيچ توضيحي در مورد اين جمالت 
ا در واژه   واژة 36، 8: 1977نامـة اثـر خـود (    نداده اسـت، امـ (ʼʼdyšg/ ʼdyšg   را در دو معنـاي

را  pd dstbrو عبـارت  » صاحب قدرت«را به معناي  dstbrو واژة  » نشانه و رمز«و » پاسبان«
 75، 71: 1993دانسـته اسـت. كليمكايـت (   » همانند/ به عنـوان شـخص صـاحب قـدرت    «

او (يهودا) او «) با پذيرش نظر زوندرمان اين بخش را چنين ترجمه كرده است: 25يادداشت 
اي] بر دست او به پاسبان نشان داد. او پسر خدا را به دشمنان سپرد. او به راستي  سهرا با [بو

». خيانت كرد. به خاطر پاداشي كه يهوديان دادنـد سـرور و آموزگـار خـويش را نـذر كـرد      
فارسـي ميانـه و    dastwarاي كه بخشـي از آن بـه بررسـي     ) در مقاله394: 2004ياكوبويچ (

δstβʼr ته، واژة مورد بحـث حاضـر را   سغدي اختصاص يافdstb(r)    فرمـان و  «و بـه معنـاي
او (يهـودا)  «را چنين ترجمه كـرده اسـت:    nmʼdyš … … bgpwhrدانسته و دو جملة » حكم
او ». ، پسر خدا را به دشمنان تسليم كردهمان گونه كه به او فرمان داده شده بوداي داد  نشانه
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ايـن واژه در  «ها چنين دليل آورده كـه   دستنويسدر  dst b(r)در باب علّت جدا نوشته شدن 
ط      زبان پهلوي اشكاني واژه اي عالمانه و دخيل از زبان فارسي باسـتان متـأخّر بـوده و توسـ

كاتبان مانوي به درستي درك نشده است و يكي از اين كاتبان بـا جـدا كـردن ايـن دو واژه     
اي  دادن (؟) دسـتش نشـانه   او بـا حركـت  «تعبيري جديد از آن كرده است، به اين صورت: 

در  ʼʼdyšg/  ʼdyšg) همانند بويس دو معنا براي 142، 26: 2005مايسترارنست (- دوركين»». داد
را » صاحب قدرت، نيرومنـد «پس از ذكر برخي از نظرات فوق  dstbrنظر گرفته و در مورد 
هاي مـانوي   اي كوچك در ميان دستنويس ) با يافتن قطعه239: 2011پذيرفته است. مورانو (

)M 5090 و اتّصال آن به دستنويس (M 390r  را به صورت  26واژة دوم از سطرbwd  فعـل ،
ماضي ساده سوم شخص مفرد، بازسازي كرده و با متفاوت دانستن روايت مانوي اين ماجرا 

را چنين ترجمه كرده  nmʼdyš… … dwšmnynاز روايت سه انجيل متي، مرقس و لوقا جملة 
 ».براي دشمنان بود) ʼʼdyšg] را با دست نشان داد، اين رمزي (او [او«است: 

با اتّكاء به اين تعبير مورانو در مورد صحت ترجمة پولوتسكي از آن بند كفااليا كـه بـه   
،كه پولوتسكي آنرا بـه  ςóἀσπασμاين موضوع اشاره دارد ترديد كرده و معتقد است كه واژة 

اسـت. او همچنـين   » درود و تهنيـت «بلكه معنـاي آن   برگردانده، به اين معنا نيست،» بوسه«
به تصوير كشيده  13در كليساي آپولينر نووو اي كه خيانت يهودا را مدعي است كه در صحنه

  ).1كند (تصوير شمارة  بوسد، بلكه با دست به او اشاره مي يهودا مسيح را نمي
ه پيشنهادات در مورد توان نتيجه گرفت ك بندي نظرات مذكور در فوق چنين مي با جمع
. از ايـن سـه، دو مـورد    dsṯ bwdو  dsṯ br ،dst bwsبيش از سه شمار نيسـتند:   26آغاز سطر 

توان به كنار نهاد. اين بخش  هاي موجود از اين متن مي نخست را با اندك دقّتي به دستنويس
هر دو  M 1951از متن بر اساس چند دستنويس بازسازي شده است: متأسفانه از دستنويس 

ها از وجود آنها آگاهي داريم به كلّـي سـاقط و    كه بر اساس ساير دستنويس [..]bو dstواژة  
كننـدة يكديگرنـد    كه تكميـل  M 459vو  M 104v). دو قطعة 2اند (تصوير شمارة  محو شده

). جالـب  3اند (تصوير شمارة  دچار ريختگي شده [..]bدقيقاً در محلّ اتصال به هم در روي 
نيز در همين نقطه واقع شده است (تصـوير   M 390rو  M 5090ريختگي در دو قطعة اينكه 

قابـل ديـدن    b) تنهـا حـرف   M 459vو  104v). در محلّ اتّصال دو قطعة نخست (4شمارة 
بخشهايي از دو حـرف ديگـر را نيـز نشـان      bبه جز  M 390rو  M 5090است، اما دو قطعة 

زده اين دو حرف به احتمال قريب به يقين چيـزي   دهند و همان گونه كه مورانو حدس مي
  بازسازي كرد. bwdرا به صورت  dstتوان واژة پس از  نيستند و با اطمينان مي wdجز 
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) وجود ندارد، اما 2011تا اين مرحله تفاوتي بين نظر نويسندة اين سطور با نظر مورانو (
  از نظر اين محقّق است:برداشت نگارنده به داليلي كه در زير خواهد آمد متفاوت 

بر خالف آنچه مورانو از صحنة خيانت يهـودا در كليسـاي آپـولينر نـووو برداشـت       - 1
ط      كند اين تصوير از ديد بيننده مي اي كه همچون مورانو قصد ديدن اشـاره بـا دسـت توسـ

دهندة بوسيده شدن مسيح توسط يهوداست. همين تصـوير در   ترديد نشان يهودا را ندارد بي
در اورشليم (تصوير شمارة  15) وكليساي تمام ملل5ايتاليا (تصوير شمارة   14يساي سيِنايكل
  ) نمايندة همين موضوع است.6

رسد كه دليلي براي وجود تفاوت بين روايت اناجيل و روايت مانوي در  به نظر نمي - 2
الزاماً دليـل  اين مورد خاص وجود داشته باشد و عدم ثبت اين موضوع در انجيل يوحنّا نيز 

  تفاوت نظر نويسندة آن با سه انجيل ديگر نيست.
نيسـت و  » بوسـه «بـه معنـاي    ςóἀσπασμادعاي مورانو در اين مورد كه واژة يوناني  - 3

) آنرا با تسامح و متأثّر از روايت انجيل ترجمه كرده قرين به ثواب 1:12: 1940پولوتسكي (
كه اين واژه مشتق از آن  ασπάζομαιعلي ) در معاني صورت ف166: 1960نيست. فريسك (

به همين  را نيز ثبت كرده است.» بوسيدن«، »درود گفتن و صميمانه پذيرفتن«است عالوه بر 
توان ادعا كرد كه مانويت در غرب نيز تصوري همانند اناجيل از نحوة خيانت يهودا  دليل مي

ي كـه اخيـراً از كفااليـا بـه چـاپ      ا داشته است. الزم به ذكر است كه گاردنر نيز در ترجمـه 
  ).18: 1995برگردانده است (» بوسه«رسانده اين واژه را به 

رسد كه بتوان گفت كه اين فرضيه كه در روايت مـانوي يهـودا مسـيح را بـا      به نظر مي
هـاي اسـتواري مبتنـي نيسـت و  بايـد هماننـد        اشارة دست به دشمنان نشان داده بـر بنيـان  

بوسـه  «باشيم، اما نـه  » بوسه«و كليمكايت در اين جمله به دنبال واژة زوندرمان و آسموسن 
پشتوانه است، بلكـه بوسـه بـدون     تعبيري تكامد  و بي» اشاره با دست«كه همانند » بر دست

توان  بر آيد. حال چگونه مي» بوسيدن صورت«اي كه آن را مقيد كند و تنها از آن معناي  واژه
برداشت كـرد؟ بـراي اثبـات چنـين فرضـي       …nmʼdyš pd dst/ṯ bwdاين تعبير را از جمالت

هستند كه  bwdو  pad dstنيازمند بازنگري دو بخش كليدي اين جمله هستيم. اين دو بخش 
  در ادامه به بحث در مورد آنها خواهيم پرداخت.

 

1.3 bwd  
 ʼmbwy-, ʼmbwyʼdشناسـيم   مـي » بوسـيدن «اي كه در زبان پهلوي اشكاني با معنـاي   تنها واژه

واژه بـه زبـان ارمنـي بـه      ). اين واژه به صورت وام39: 2004مايسترارنست - است (دوركين
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نيـز در ايـن   » بوسه«  hamboyrراه يافته و صورت اسمي آن » بوسيدن« hamburemصورت 
). با 15: 2007؛ چونگ 176: 1897؛ همو 32- 31: 1895زبان شناخته شده است (هوبشمان 

؛ 187بنـد   1954(گرشـويچ  » بوسيدن« -ʼnβyδرتها و نيز فعل سغدي در نظر گرفتن اين صو
تـوان نسـبت بـه اشـتقاق آنهـا و       ) مـي 10: 2012مايسترارنسـت  - ويليامز و دوركين- سيمز
احسـاس كـردن،   « baudهاي ايراني از ريشة  هاي مرتبط با آنها در ساير زبانها و گويش واژه

). اين مسـأله كـه در كنـار     103: 1959ني اطمينان داشت (چونگ همانجا؛ پوكور 16»بوييدن
a/hambōδصورت 

*
توان آن را از صورت دخيل در ارمني باز شناخت، از اين ريشه  كه مي ، 

bōδاسمي به صورت  
وجود داشته باشـد كـامالً    پهلوي اشكانيدر زبان » بوسه«به معناي   *

ساخته شـده بـه هـيچ     -hamمحتمل است و اين مسأله كه صورت فعلي اين واژه با پيشوند 
تواند بود. اين موضوع از طريق مقايسة دو صورت فارسي  وجه مانع وجود چنين اسمي نمي

و اسـم  » همـان « بيوسيدن، فارسي »آرزو داشتن، اميدوار بودن) «+ -pyws- )baud *patiميانة 
كه در آنها صورت فعلي بـه همـراه پيشـوند و صـورت     » اميد، آرزو، خواهش«بوي فارسي 

الزم بـه ذكـر اسـت كـه واژة بوسـه در        ي بدون آن است بيشتر قابل درك خواهد بود.اسم
اسـت   bohو  būz ،vozاي و سنگلچي بـه ترتيـب بـه صـورتهاي      گويشهاي كومزاري، ابيانه

توانند  ) و با توجه به تحوالت آوايي اين گويشها اين صورتها مي471: 1389دوست،  (حسن
bōδشنهادي ترديد در مورد صحت صورت پي

  را در پهلوي اشكاني مرتفع نمايند.  *
را بپذيريم آيا به نظـر زونـدرمان و معنـاي     bwd حال اگر پيشنهاد مطرح شده در مورد 

باز خواهيم گشت يا اينكه راهي براي همسوسـازي نظـر مانويـان در ايـن     » بوسه بر دست«
  نهفته است. pd dstارت توان يافت؟ كليد حلّ اين پرسش در عب مورد با روايت انجيل مي

  
2.3 pd dst 

» از طريق، توسط، بـا « pad dast ī(g)اي به صورت  در زبان فارسي ميانه عبارتي حرف اضافه
) و برخـي از شـواهد كـاربرد آن    dstذيـل   142: 2004مايسترارنست - وجود دارد (دوركين

  چنين است:
Mir Man iii, q 14-17 (= Boyce 1975, o3): ʼfrʼẖ … pd dst ʽyg mry ʼmw ʼmwcʼg ʼw   hmʼg 

dyn frystʼd 

- [ماني] آموزة ... را توسط/ از طريق مار اموي آموزگار به همة ملّت فرستاد (آنـدرياس 
  ). 46: 1934هنينگ 
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BBB 261-264 (= Boyce ibid:157, cu26):ʼwẖ kw pʼd ʼwd phrysṯ bwʼm pd dsṯ ʽyg 

pr[yst]g[ʼn] rwšnʼn ʼwd jmygʼn qyrdg[ʼrʼn 

  ).25: 1937تا ما توسط رسوالن روشن و رهبران نيرومند حفظ و حراست شويم (هنينگ 
در  pr…δstwدر متـون مسـيحي و    pr…dstwدر زبان سغدي نيز حروف اضافة مضـاعف  

بـرداري از صـورت    ويليامز اين سـاخت را گرتـه  - متون مانوي داراي همين معنا هستند. سيمز
  ). 210و  75: 1985ويليامز - ؛ سيمز393سطر  39: 1981درمان دانسته است (زون b-ydسرياني 

C2, 31v11-12: … ʼt pr wyny nmʼny qrqyʼ dstw ʼγʼzt qbnw qbnw ptrysty xwmʼr 

  ).71ويليامز همان: - يابد (سيمز و از طريق پشيماني او تسكين اندك اندك افزايش مي
C2, 60r31-32: … bγy pr wyny dstw θbrʼz mʼx ʼp ʼt nγnw 

  ).127خداوند از طريق او به ما آب و نان داد (همان: 
در فارسـي ميانـه    pad dast ī(g)معـادل   pd dstتوان احتمال داد كه در اين جمله نيـز   مي

تواند ايجاد مشكلي كند، چه اين واژه، كه در  در اين ساخت نيز نمي ī(g)باشد. نبودن معادل 
اليه نيز اختياري  صفت و موصوف و مضاف و مضافاست، غالباً در ميان  čēپهلوي اشكاني 

  ).222: 2009؛ شروو 15: 1977و قابل حذف است. (برونر 
حال اگر به متن باز گرديم و تالش كنيم تا  با توجه به آنچه در مورد اجـزاء اصـلي آن   

ن را تحليل كنيم خواهيم ديد كه باز هم جمالت خالي از ابهام نخواهند بود. ايـ   گفته شد آن
تـوان   را به چنـد طريـق مـي    27- 25گانة آنهاست. سطرهاي  ابهام به دليل امكان قرائت چند

 تجزيه كرد. سه مورد از اين احتماالت عبارتند از: 

1) nimād-iš pad dast bōδ, āδēšag ō dušmenīn; abespurd baγpuhr 

  داد.نشان داد؛ پسر خدا را تحويل  - رمزي براي دشمنان- او را از طريق بوسه 
خواهد بود و اين واژة اخير متمم حرف اضافه واقـع   bōδبدل براي  āδēšagبا اين تعبير 

  خواهد شد.
2) nimād-iš pad dast bōδ āδēšag ō dušmenīn; abespurd paγpuhr 

  او را از طريق رمز بوسه نشان داد؛ پسر خدا را تحويل داد.
  اليه آن است. مضافbōδ و  pad dastمتمم حرف اضافة  āδēšagدر اين قرائت 

3) nimād-iš pad dast bōδ āδēšag; ō dušmenīn abespurd baγpuhr 

 او را از طريق رمز بوسه نشان داد؛ پسر خدا را به دشمنان سپرد. 
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به جملة دوم  ō dušmenīnاين قرائت همانند قرائت دوم است، با اين تفاوت كه عبارت 
  منتقل شده است.

امكان قرائت در مورد قسمت پاياني اين بخش نيـز وجـود دارد. بـر    گانگي در  اين چند
را مربوط به كدام جملـه بـدانيم دو    pādbārag čē dād yahūdān pad   اساس اين كه عبارت

اي كه يهوديان دادند از راستي رويگـردان شـد.    به خاطر رشوه«امكان به وجود خواهد آمد: 
اي كه  از راستي رويگردان شد. به خاطر رشوه«يا  و». سرور و آموزگار خويش را قرباني كرد

  »18يهوديان دادند سرور و آموزگار خويش را قرباني كرد.
  

  گيري . نتيجه4
توان چنين پنداشت كه نحوة خيانت يهودا در روايت مانويان همانند  با توجه به آنچه آمد مي

موضوع بين روايتهـاي   روايت اناجيل از طريق بوسيدن مسيح بوده است و اختالفي در اين
موجود نيست. چه از سويي اين موضوع در روند ماجرا از چندان اهميتي برخوردار نيسـت  
كه ضرورتي براي دخل و تصرّف و تغيير در آن وجود داشته باشد و از ديگر سو در كفااليا 

ه ضـرس  توان ب نيز  اين ماجرا همسان با آنچه در اناجيل آمده نقل شده است. از اين رو مي
قاطع نسبت به بوسيده شدن مسيح توسط يهودا در متن پهلوي اشكاني كه موضـوع بحـث   

نويسهاي  شناختي دست نوشتة پيش رو است اطمينان داشت و لذا مباحث زبانشناختي و متن
  موجود از اين روايت بايد در راستاي اثبات همين برداشت صورت گيرد.

  
  ها نوشت پي

ر دسترس نگارنده نيست، اما نظرات زوندرمان از طريق سـاير منـابع مـورد    متاسفانه اين مقاله د - 1
  اند. استفاده در مقالة حاضر قابل حصول

): در اين روز جانها رستگار خواهند شد. زونـدرمان (بـه نقـل از    37آندرياس و هنينگ (همان:  - 2
در ايــن روز ) 106: 1975): در ايــن روزِ رســتگاريِ جانهــا. آسموســن (74كليمكايــت همــان: 

: 1998) در ايـن روزِ رسـتگاريِ مقـدس. مورانـو (    74كليمكايت (همان:  رستگاريِ جانها (آمد).
» جانهـا «را بـه   gyʼnyn): در اين روز رستگاري براي جانها (آمد). محقّقيني كه 237: 2011؛ 134

 اند . ) دانستهgyʼn )gyānīnاند آنرا صورت جمع از  برگردانده
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نگ و آسموسن و مورانو: هنگامي كه زمان انجام آمد، ديوان خشم از پسر انسان آندرياس و هني - 3
) از طريق پسر انسان ديوان شناخته شدند. كليمكايت 2يادداشت  128: 1975آگاه شدند. بويس (

  ): هنگامي كه زمان براي پايان پسر انسان آمده بود همة ديوان آن را دانستند.  71(همان: 
آموزه ....؛ پوشـانيد خـود را در دروغ، آنهـا هماننـد     - گ و آسموسن: سرور بزهآندرياس و هنين - 4

آلـود ... خـود را در دروغ پوشـيد و ديـوان بـا يكـديگر        آموختند. كليمكايت: سرور آموزة گنـاه 
  مشورت كردند. مورانو: سرور آموزة پليد برخاست و همدست (شده) جامة دروغ پوشيد. 

و كليمكايت و مورانـو: بـر فـراز دوازده اورنـگ (=آسـمان) در      آندرياس و هنينگ و آسموسن  - 5
  آشوب گرفتار شدند؛ بر آفرينش زيرين زهر جاري شد، بر پسران.

آندرياس و هنينگ: مرگ به ستوه آورنده براي او مهيا شد. آسموسن و مورانو: جام مـرگ مهيـا    - 6
  كرده شد. كليمكايت: جام مرگ براي او مهيا كرده شد. 

آندرياس و هنينگ: باعث مصيبت شدند. آسموسن: موذيانه آسـيب ايجـاد كردنـد. كليمكايـت:      - 7
  ايجاد شده از يك دروغ. ترجمه منطبق با نظر مورانو انجام گرفت.

آندرياس و هنينگ: تعميد دهنده فرو افتاد. آسموسـن: مفتـري فـرو افتـاد. كليمكايـت ترجمـه        - 8
  است.  نكرده

جاي آن، آنها در برابر پسر انسان برخاستند. آسموسـن: در جـاي آن (؟)   آندرياس و هنينگ: به  - 9
  آنها با پسر انسان نبردي كنند. كليمكايت: عليه پسر انسان توطئه كردند. 

شان پليد بود.  كنند. كليمكايت: تدبير پليد كردند. مورانو: توطئه آميز مي آسموسن: آنها تدبير گناه - 10
  س و هنينگ است.ترجمه منطبق با نظر آندريا

آورند. كليمكايت: گواهان دروغ پيش آورند. مورانو: بـا   آسموسن: با دروغ گواهان ناراست مي - 11
  دروغ گواهاني جمع كردند.

آندرياس و هنينگ: اسخريوطي ... را خائن كرد. عزيزترين (= عيسـي) در بـارة هـر روانگـان      - 12
امـا   انـد).  تصحيح كـرده  ʼngʼn[hwr]به صورترا  ʼbjyrwʼngʼnاندوهگين شد. ( اين دو دانشمند 

) 1يادداشت 142بر گرداند. هنينگ (همان:  ʼbjyrwʼngʼn) آنرا به 6يادداشت  143: 1944هنينگ (
بخش نخست جمله را چنين ترجمه كرده است: شـيطان اسـخريوطي را مركـب خـويش كـرد.      

ين (= عيسي) به شـاگردان  كليمكايت: او اسخريوطي خائن (؟) را مركب كرد هنگامي كه عزيزتر
اعتماد كرد. آسموسن: اسخريوطي خائن را مركب خويش كرد. او ادامة جمله را ترجمـه نكـرده   

) او اسـخريوطي بـدبخت را مركـب    4يادداشـت  217: 2011؛ 137، 135: 1998است. مورانـو ( 
): او 217: 2011خويش كرد، [او را] عزيزترين، معتقدترين در ميان شاگردانـ[ـش كـرد]. همـو (  
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اسخريوطي را مركب بدبخت خويش كرد (او را كه) عزيزترين، معتقـدترين در ميـان شـاگردان    
  [بود].

13 - Apollinare Nuovo 

14 - Siena 

15 - Church of All Nations 

) قايل بـه وجـود دو   198- 197ستون  1904) بر خالف نظر بارتلومه (15- 14چونگ (همان:  - 16
  است.» بوييدن«و » كردناحساس «با معناي  baudريشة 

آسموسن جملة نخست را بدون ترجمه رها و ادامه را همانند امكان دوم ترجمه كـرده اسـت.    - 17
كليمكايت: او به راستي خيانت كرد. به خاطر پاداشي كه يهوديان دادند سرور و آموزگار خويش 

اسـتي مرتـد شـد، سـرور و     اي كه يهوديان [به او] دادند از ر را نذر كرد. مورانو : به خاطر رشوه
انكـار  «را به معناي  -ʼbystʼw) 17: 2004مايسترارنست (- آموزگار خويش را قرباني كرد. دوركين

  دانسته است.» ، تكذيب كردن، مرتد شدنكردن
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  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي
  

Andreas, F. C. & W. Henning, (1934). Mitteliranische Manichaica aus Chinesisch-Turkestan, 

Berlin, Verlag der Akademie der Wissenschaften. 

Asmussen, Jes P., (1975). Manichaean Literature, Delmar, New York, Scholars’ Facimiles & 

Reprints. 

Bartholomae, Ch., (1904). Altiranisches Wörterbuch, Strassburg, Verlag von Karl J. Trübner. 

Boyce, M., (1975,). A Reader in Manichaean Middle Persain and Parthian, Texts with Notes 

(ActaIranica 9), Téhéran-Liège, Bibliothèque Pahlavi. 

-------------, (1977). A Word-List of Manichaean Middle Pesian and Parthian (Acta Iranica 9a), 

Téhéran-Liège, Bibliothèque Pahlavi. 

Brunner, Ch., (1977). A Syntax of  Western Middle Iranian, Delmar, New York, Caravan Books. 

Cheung, J., (2007). Etymological Dictionary of the Iranian Verb, Leiden. Boston, Brill. 

Durkin-Meisterernst, D., (2004). Dictionary of Manichaean Middle Persain and Parthian 

(Dictionary of Manichaean Texts vol. III, Part 1), Turnhout, Brepols. 

Frisk, H., (1960). Griechisches Etymologisches Wörterbuch, 2 Band, Heidelberg, Carl Winter 

.Universitätsverlag. 
Gradner, L., (1995). The Kephalaia of the Teacher, The Edited Coptic Manichaean Texts in 

Translation with Commentary, Leiden, New York, Köln, E.J. Brill. 

Gershevitch, I. (1954) A Grammar of  Manichean Sogdian, Oxford, Basil Blackwell. 

Henning, W. B., (1937). Ein Manichäisches Bet-und Beichtbuch, Berlin, Verlag der Akademie der 

Wissenschaften. 

--------------------, (1944). “The Murder of the Magi”, Journal of the Royal Asiatic Society, pp. 133-

144 (= Acta Iranica 15, pp. 139-150). 
The Holy Bible, Revised Standard Version Containing the Old and New Testaments, ed. by 

Herbert G. May & Bruce Metzger, New York, Oxford University Press, 1973. 

Hübschmann, H., (1895). Persische Studien, Strassburg, Verlag von Karl J. Trübner. 

---------------------, (1897). Armenische Etymologie, Leipzig, Verlag von Breitkopf & Härtel. 

Klimkeit, H., (1993). Gnosis on the Silk Road, New York, Harpersanfransisco. 



 37   محمدحسن جالليان چالشتري

Morano, E., (1998> “My Kingdom is not of This World. Revisiting the Great Parthian Crucifixion 

Hymn”, in Sims-Williams (ed.), Proceeding of the Third European Conference of Iranian 

Studies Held in Cambridge, 11th to 15th September 1995, Part 1. Old and Middle Iranian 

Studies, Wiesbaden, 131-145. 

----------------, (2011). “Judas’ Token to the Enemies in the Manichaean Account of Jesus 

Betrayal”, in C. Lippolis et S. de Martino (ed.s), Un Impaziente Desiderio di Scorrere il 

Mondo, Firrenze, pp. 237-240. 
The New Testament, A Literal Translation from the Syraic Peshito Version, by James Murdock, 

New York, Stanford and Swords, 1851. 

Pokorny, J., (1959). Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Berlin und München, Francke 

Verlag. 

Polotsky, H. J. & A. Böhlig, (1940) Kephalaia (Manichäische Handschriften der Staatlichen 

Museen Berlin), Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag. 

Sims-Williams, N., (1985). The Christian Sogdian Manuscript C2 (Schiften zur Geschichte und 

Kultur des Alten Orients, Berliner Turfantexte XII), Berlin, Akademie-Verlag. 

-----------------------, & D. Durkin-Meisterernst, (2012). Dictionary of Manichaean Sogdian and 

Bactrian (Dictionary of Manichaean Texts, vol.III, part 2), Turnhout, Brepols. 

Skjaervø, P.O., (2009). " Middle West Iranian", in G. Windfuhr (ed.), The Iranian Languages, 

London & New York, Routledge. 

Sundermann, W., (1968). ‘Christliche Evangelientexte in der Überlieferung der Iranisch-

manichäische Literature”, Mitteilung des Instituts für Orientforschung 14/iii, pp. 386-405. 

-----------------------, (1973). Mittelpersische und Parthische Kosmogonische und Parabeltexte der 

Manichäir (Berliner Turfantexte 4), Berlin, Akademie-Verlag. 

-----------------------, (1981). Mitteliranische Manichäische Texte Kirchengeschichtlichen Inhalts, 

(Berliner Turfantexte XI), Berlin, Akademie-Verlag. 

Yakubovich, I., (2004). “Nugae Sogdicae 2” in D. Durkin-Meisterernst, S. Raschmann, J. Wilkens, 

M. Yaldiz, P. Zieme (eds.), Turfan Revisited- The First Century of Research into the Arts and 

Cultures of Silk Road, Berlin, pp. 393-397. 


