
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،شناخت زبان
    57  -     45   صص    ،    1392                بهار و تابستان   ،   اول      شمارة    ، م    چهار    سال 

  ة آموزشي از مجموعه نام دستچند به اصطالح 
 1برلين در         ِ        هاي مانوي  تورفان  نويس دست

  *محمد شكري فومشي

  چكيده
         ِ     هـاي مـانوي     نويس دست منتشرنشده از مجموعه چهار قطعة تاكنون ،در اين مقاله

ــة    ــا شناس ــان ب ــه از تورف ــه در  M1571aو  ،M409b ،M1206 ،M7380بازيافت ك
و تفسـير   ،شود قرائت، ترجمه مينگهداري ) برلين(براندنبورگ  فرهنگستان علوم

، در واقـع  اند ابجديكه مشتمل بر الفباي مانوي با ترتيب  ،اين قطعات. شده است
، نـوعي     ِ                     دار  پارتي تصـنيف كننـد   بيت          ِ داشتند شعر  كه قصد ، براي نوآموزان سغدي

هـاي   به نظـام ابجـدي مـتن    ،            ِ     ً   در اين پژوهش  كامال  نو. اند ة آموزشي بودهنام دست
علت وجود حـرف   ويژه بهابجدي،  غيرهاي  مانوي و علت وجود برخي از نويسه

<n> )بـراي   انفنون كاتبـ  ه وهاي الفبايي پرداخته شد در فهرست ،)پس از قرشت
          ِ     نـويس مـانوي     در پيوسـت، دسـت  . اسـت  شدهوزش شاگردان تجزيه و تحليل آم

، هاي آموزشـي بـود   هنامـ  دسـت كه همانند قطعـات تورفـان    ،اي از نيشابور نويافته
  .استشده بررسي 
 /شـعر پـارتي   ،نظـام ابجـدي   /ة آموزشـي نامـ  دسـت  ،متـون مـانوي   :هـا  كليدواژه

  .آموزش ،ورقطعة نيشاب /فهرست الفبا، هاي تورفان نويس دست
  

 مقدمه. 1

هاي ايراني به خط مانوي از مجموعـة   نويس دستوارة  فهرست«مري بويس در  چه آن بنا بر
                                                                                                 

دانشجوي ترم آخر دكتري ايرانشناسي، مطالعات مانوي، دانشگاه آزاد برلين، انسـتيتو ايرانشناسـي، و مربـي       *
  mshokrif@aol.de  قم دانشگاه اديان و مذاهب،

  20/2/1392: ، تاريخ پذيرش10/12/1391: تاريخ دريافت
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هـاي   نـويس  دسـت ، در ميان مجموعـه  است منتشر كرده) Boyce, 1960( »تورفان در برلين
ب سه قطعه وجود دارد كه به آموزش الفباي مـانوي و ترتيـ   ،تورفان ة     ِ                مانوي  بازيافته از واح

 بويس. هستند M7380و  ،M409b ،M1206 قطعات منتشرنشدة ها اين. شود ميمربوط  ها آن
-M1571a/A قطعـة  به طـرز عجيبـي از  ) دفتر مشق و الفبا §37(               ِ         در نماية موضوعي  اين اثر 

side/    يـاد نكـرده اسـت )ibid: 148b, §37 ←( .در مـتن كتـاب هـم، ذيـل ايـن شناسـه       او 
)signature(،  را جزء  نويس دستاين       هايي قرار داده كه قـرار بـود توسـط خـود او در      برگ

 The Parthian Versions of Mani’s( »         ِ            هاي پارتي  مزامير ماني روايت«عنوان  بااثري  آينده در

Psalms( منتشر شود )ibid: 73, cf. xxxvi, s.v. Boyce, 2nd case(كه ظاهرا  مرگ او مـانع از   ؛                  ً        
فقـط و   نـويس  دسـت     خود   كه آشكارا معلوم است، اما، همچنان. اتمام كار و انتشار آن شد

ايـن قطعـه را    تنها به اين دليل          ًاو احتماال . فقط فهرست الفباي مانوي با ترتيب ابجدي است
هاي مانوي ترتيـب ابجـدي دارنـد،     سرودهجاي داده بود كه بسياري از » سروده«در رديف 

ة آموزشـي  نامـ  دسـت توانست  مي اش يهمچنان كه در حقيقت اين فهرست با ترتيب ابجد
 ).ادامة مقاله(   ِ                  دار  پارتي تصنيف كنند  بيت                                            ِ مناسبي براي نوآموزاني باشد كه قصد داشتند شعر  

در كنـار   ،توانم توجيه كنم كه او چرا ميسختي  نظر قرين صحت باشد، به اما، اگر اين اظهار
ايـن كتـاب، از ايـن     ةمايـ اش و نـه در ن  واره االشـاره، نـه در مـتن فهرسـت     فـوق  ةسه قطع
اي ياد نكرده است كه مشتمل بر الفباي مانوي با ترتيـب ابجـدي    قطعهدر مقام  نويس دست
 ةدر مقايسه با سه قطع ،كنم كه ميمنتشر  ابتدا همين قطعه را جا اينمن در  به هر حال،. است
  .تر است سالم ،الذكر فوق

  
  M 1571a   ة   قطع  .  2

پشـت بـرگ بـه    (ي مانوي بر اساس ترتيب ابجدي است فهرست الفبا نويس دستمتن اين 
                              ابجـد، هـوز، ح طـي، كلمـن،     «: حروف الفبا باقي مانـده اسـت   ةهم جا ايندر ). چيني است

هاي يك كتاب  تر از برگ كمي كوچك يعني x 25.9 cm 12.8 برگ ةانداز. »سعفص، قرشت
بـين   ةفاصـل . كه حروف آن از راه نه چنـدان دور قابـل مشـاهده اسـت     رحلي است، چنان

كه از تصوير معلـوم اسـت، بـرگ بـدون حاشـيه       همچنان ،است و cm3  حدود رد سطرها
قلم بسيار  ةانداز. نويس است برگ دست ةبه اندار 2»چهارچوب متن«يا » جدول متن« .است

در ايـن نـوع   . نويسـانه اسـت   درشت و در عين حال بسيار نازك و سبك آن بسيار خـوش 
هـاي   نقطهشوند و  مي        ً                   ها معموال  درشت و بزرگ نوشته »عنوان«نند ها هما نويسهها،  فهرست
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بـه   نـويس  دستنوشت اين  حرف. آيند به حساب نمي ،<r> مانند نقطة ،دار نقطههاي  نويسه
  :قرار زير است

 
M1571a/A-side/ 

© Depositum der BBAW in der SBB–Preußischer Kulturbesitz, Orientabteilung 

M1571a/A-side/{B-side Chinese} 

/1/ (’)b(γ)da hwzj 

/2/ (hṭ)yxk  l  mns 

/3/ ‘pf(c)q r’št’’n 

a : جا به جاي  رفت در اين ميانتظار<γ> ةنويس <g> دهد كه بـاالترين   مياما بررسي اصل دستنويس نشان . آمد مي
را متوجه اين نكته محبوبه خدايي نويسنده  خانم پيش از ديدن اصل قطعه،. باقي است <γ>بخش حلقة نويسة 

  .)مقاله ةادام ←( كرده بود

اين فهرست الفبا با ترتيب ابجدي به احتمال قوي بـا هـدف آمـوزش الفبـاي مـانوي و      
بايد متأخر باشد، چراكه  نويس دست .ها به نوآموزان سغدي بوده است چگونگي ترتيب بيت

) يقت، بيست و سه گانـة در حق(گانة  الفباي بيست و دو       كه جزء  ،هاي ابداعي متأخر نويسه
بـازنگري اصـل   . شـوند  مـي مشـاهده   فهرسـت در ايـن   ،نيسـتند  )مقالـه  ةادامـ  ←(مانوي 
 اي كه بدون حلقه اش نويسهـ <γ>دهد كه باالترين بخش حلقة نويسة مينشان  نويس دست
<g>  كه  همچنان( شود ميمحسوب<γ>  از روي<g> در . انـدكي پيداسـت   ـ) ساخته شده

اي كه به جاي  نويسه، جاي دارد نويس دستاين حلقه در بخش افتادگي                ِواقع، بخش اصلي 
بـاقي  » ابجد«) ادامه مقاله ←(تورفاني ديگر  نويس دستدر سه . آمد مي <g>بايد       ًقاعدتا  آن

تـر نشـان    را دقيـق » ابجد«در <g> به جاي  <γ>كار رفتن  بهنمانده است تا بتوان شاهدي از 
پيوسـت ايـن مقالـه منتشـر     بـه       ً                        اخيرا  بازيافته از نيشابور كه     ِدار  نويس مسئله داد، مگر دست
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ماننـد   ،هاي الفبـا  و نه در فهرست(        ً                                اما كامال  روشن است كه در خود  اشعار ابجدي ، شود مي
شـروع   <g>، بيت سوم با نويسة آغازين )شود ميهاي اين مقاله ديده  نويس دستدر  چه آن
كمـي بـيش از حـد طبيعـي      <f>و  <x>دو نويسـة  باال، نقطـة  ة در قطع .<γ>شود نه با  مي

ـ كه بعدها با افزودن يك نقطه بر فـراز   <f>      ِمتأخر  ةطبيعي بود كه نويس جا ايندر . باالست
و  <x>بيايد، اتفاقي كه در مورد ترتيب  <p>پديد آمده ـ در اين ترتيب پس از   <p>ة نويس
<k>  به عبارت ديگر، ابتدا بايد (نيفتاد<k> عد آمد ب مي<x>.(  

نـد، بـه   ا ي كه مشتمل بر فهرست الفبـاي مـانوي  نويس دستدر چند  ،بسيار جالب است
                       ِ                        هـاي ابجـدي بـه واژة ابجـدي  پـيش از خـود        واژه، نخستين حـرف ديگـر   »ابجد« ياستثنا
؛ »     ح طـي « hṭyيعني  ،شا قبلي ةبه واژ» كلمن« klmn از <k>چسبد، مانند چسبيدن حرف  مي

 ،متعلـق بـه واژة قبـل   » كلمـن « klmnان سطر دوم و چسـبيده بـه   در پاي <s>      ً     يا مثال  حرف 
شــواهد ديگــر در . اســت كــه در ابتــداي ســطر ســوم آمــده اســت» ســعفص« s‘pcيعنــي
علـت وجـود ايـن    . يك قاعده بوده اسـت  ند كه اين امرا هاي ديگر حاكي از آن نويس دست

 .سبك حداقل بر من نامعلوم است

 qrštدر رديـف ابجـدي    r’št’’n        ِدر پايان  >n<و ) ارسه ب( >’<اضافة الفهاي  اما نويسه
اي كـه در   نكتـه اند،  شدهاضافه » قرشت«ها به چه علت به واژة ابجدي  نويسهچيست و اين 

دن سطر و تنظـيم  كر    ً                       اصوال  دبيران مانوي براي تراز. نظري نشده است باب آن تاكنون اظهار
 ،»نويسـي  افـزوده «اين تمهيدات، فن يكي از . بردند ميستون متن تمهيدات خاصي را به كار 

و نه در يك فهرسـت  (در يك متن 3.بدون ارزش آوايي به واژه بودهاي  افزودن نويسه يعني
نــويس  ماننــد دســت. افتــد مــي               ً                     ايــن اتفــاق معمــوال  در آخــر واژه ) هماننــد فهرســت بــاال

M5751/A/i/9/  بـه آخـر واژة    >’<كه در آن دو الفšhry’r’n’’ » شـده   اضـافه » شـهرياران
تا در حقيقـت سـطر بـه     است هافزوده شد qrštبه  >’<سه الف  نويس باال، در دست .است

بخشـي از جـدول مـتن خـالي      گرنهپايان برسد و سطر هماهنگ با ستون متن تراز شود، و
تكـرار  (» بسامدنويسـي «قاعـدة  . نويس منافات داشـت  با زيباسازي دست ماند و اين امر مي

) <’>     ً         معمـوال  الـف    ،، در هر سه جايگاه آغازي، مياني يـا پايـاني  }بار يا بيشتر يك{نويسه 
  .نقشي ايفا كرده باشد جا اينتوانست در  نمي

پس از آن فهرست بايست در  ميساخته شده و بنابراين  <k>از روي نويسة  <x>نويسة 
 hṭyني ش يعا بايست به واژة قبلي مي، طبق قاعده، klmn از واژة <k>جا كه  اما از آن. آمد مي

باشد و  <k>واسطة  بي ةادام» كلمن«در  <l>تا  هآمد <x>، ابتدا )باال ←(چسبيد  مي»    ح طي«
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اين پاسخي است به ايـن  . اي پيش نيايد فاصله» كلمن«و »    ح طي«بدين ترتيب ميان دو واژة 
  .<f>گاه  و آن هآمد <p>درستي ابتدا  به» سعفص«پرسش كه چرا در واژة 

  
             هاي الفبايي                   هاي ابجدي و فهرست          در سروده   >n <             و كاركرد بيت    >j <           جايگاه بيت   .  3

در ايـن   >j< ةعلت وجود نويس: جاست اين سؤال. اند ماندهپاسخ  بيمهم هنوز  هاي پرسش
در  :طـور  آيد، چيست؟ همين ميو بالفاصله پس از آن » هوز« wzjh كه در رديف ،فهرست

وجـود داشـته اسـت، چـرا در ايـن       klmnدر الفباي اصلي در رديف  >n< ةحالي كه نويس
بخشي از پاسخ به ايـن   آورده است؟ qrštرا در پايان  >n< ، كاتب ما نويسة اضافةفهرست
قابل قبول  ي           ً    اشعار معموال  نظم اين گونه .                ِ      ِ                ها در نظام ابجدي  اشعار  مانوي نهفته است پرسش
ه تمهيدات خـاص  شناخت اين دسته از متون را دارد، توجه ب اما براي كسي كه قصد ،دارند

 <j>حرف . كند، ضروري است مينزدن اين نظم استفاده  برهمبراي  ،از آن ،كه ،شاعر مانوي
يكـي   اين حرف ،جا كه پس از ابداع خط مانوي از آن ،اما ؛           ِ          سيستم ابجدي  قديم نيست    جزء 

              بيـت  پـس از                                                ِ                       از حروف اصلي الفباي مانوي شد، در اشعار ابجدي  مانوي نيز به طور طبيعي
<z> ) هوز«در« ( با<j>  شود  ميشروع) يكي از صدها مثال درM92/R/7a/(  ؛ و اين چيـزي

اما كاتبان مـانوي در مـوارد متعـدد، بـا      .شود مينويس ما در باال نيز ديده  است كه در دست
كه از روي حـروف اصـلي    ،                             ِ                    همان هدف باال، به جاي حرف اصلي  ابجدي از حروفي ديگر

هستند كه به  <k>و  <              <z     ترين اين حروف  اصلي رايج. كردند مياده نيز استف ،اند شدهساخته 
 <x>نويسـة  ( <k>به جـاي   <x>      ً؛ مثال رفت مينيز به كار  <x>و  <j> به ترتيب ها آنجاي 

ــافه دارد    ــود اض ــراز خ ــر ف ــه ب ــك نقط ــاي   <j>و  ؛/M279/R/ii/5در ) ي ــه ج در  <z>ب
M2000/V/ii/4/.(  اي ديگر سـاخته   نويسهاي از روي  نويسهاگر  ها، فهرستدر واقع، در اين

آيـد و   مـي اصيل و قديمي  ة، ابتدا نويس)     ً                               معموال  با افزودن يك يا دو نقطه بر باال(شده باشد 
 را بالفاصـله پـس از نويسـة    <f> كاتب ما در اين قطعه نويسـة . ابداعي و جديد ةبعد نويس

<p> اي بـراي  نويسهپيش از ابداع . آورده است <f> از ،<p>  م بـراي واج هـ <p>   اسـتفاده
الفبـاي سـرياني نبـود كـه الفبـاي                 در اصل جزء  <j>اما نويسة . <f> شد و هم براي واج مي

، )سـرياني (با افزودن اين نويسه به سيستم الفبـاي الگـو    .مانوي بر اساس آن ابداع شده بود
ي يك نويسـه از  رسيد؛ به عبارت ديگر، الفباي مانو 23واقع به  شمار الفباي اولية مانوي در

به  <z>توانست به جاي  مي <j>كه در خط مانوي  جا از آن. سيستم ابجدي آرامي بيشتر دارد
  .قرار گرفت <z>كار رود، جايگاه آن نيز در ترتيب ابجدي بالفاصله پس از 
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     ً                      اساسـا  چيسـت و بـه چـه     ) qrštبعـد از  ( <n>كه نويسة  سؤالپردازيم به اين  مياكنون 
پـس از آخـرين بيـت يـك رديـف       ،جا كه در اشعار ابجـدي مـانوي   ز آنا. معنا بوده است

شـروع   <n> ةآيد كه با نويس مي، بيتي اضافه <              <t                 يعني پس از بيت  با نويسة آغازين  ،ابجدي
ايـن  . شـده اسـت   مـي اي براي پايان سروده محسوب  نشانهاين بيت  رود گمان مي شود، مي

 ،بيـت  22(بـوده   24مل بر ابياتي بـيش از شـمار   اگر شعر مشت ،          ً                نكته ظاهرا  واقعيت دارد اما
كه از همان ابتدا به { <j>الفباي سرياني، به اضافة يك بيت براي نويسه  ةنويس 22مطابق با 

 <n> ةبيت اضافي با نويسـ  در وسط ترتيب ابجدي، و نيز يك }خط مانوي افزوده شده بود
ـ  ، يك<           <t ، پس از بيت  )در پايان ترتيب ابجدي شـده و بـا    مـي شـروع  » ابجـد «ا بار ديگر ب

، يك )از قرشت( <         <t پس از بيت   ،دوم نيز ةدر اين مرحل. رسيده است ميبه پايان » قرشت«
ايـن  ذكـر   جـا  ايـن در  .شده است ميبه شعر افزوده  <n>بيت اضافي ديگر با حرف آغازين 

ه جـا كـ   نكته مهم است كه ادبيات منظوم مانوي در داشـتن ايـن يـك بيـت اضـافي، تـا آن      
 ,Durkin-Meisterernst( سـهيم اسـت  ) و تنهـا بـا ايـن ادبيـات    (دانيم، با ادبيات مندايي  مي

گونـه   هاي مربوط به ايـن  نويس دست ةدر حاشي <p> ةگونه كه نويس اما همان). 68 :2007
 »پاسـخ « padwāg ةنوشـت واژ  كوته            ً آيد و احتماال   ميابيات يكي در ميان  ةاشعار و در حاشي

رود كـه در واقـع چنـين     ميتصور  اي است؟ واژهنوشت  كوته جا ايننيز در  <n>آيا  4است،
ند كه شـايد ايـن   ا حاكي از آن )Durkin-Meisterernst, 2011: 34( نظرها برخي اظهار. است

) Cf. DMMPP 242b( »نماز، تكريم، تعظيم، سجده« /nm’c/namāžنوشت واژة  كوتهنويسه 
چندان مناسبتي با ايـن نـوع    واژه در پايان ابيات ابجدي رسد وجود اين مياما به نظر  ،باشد

كه هـر بـار ترتيـب ابجـدي پايـان       آننوشت، پس از  كوتهكه اين  آنويژه  بهاز ادبيات ندارد، 
، در <      <n   با بيـت    جا اينما در . شود ميپذيرد، دوباره در پايان ترتيب ابجدي بعدي ظاهر  مي

كـنم   به اين دليل، من تصور مـي . مواجه هستيم» ردانبندبرگ«يا »          بند  گردان«حقيقت، با يك 
 /-nhynj- /nehinǰ          ِ     صـفت مفعـولي     /nhxt /nihaxtنوشـت واژة   كوتـه اين واژه ممكن اسـت  

    ً   كـامال   . باشـد  )DMMPP 242a( »كـردن  حفـظ داشـتن،   نگـه كردن،  خودداريكشيدن،  عقب«
مجموعه ابيات ابجـدي  دارندة  نگهدهنده و  اتصالتوانست بيت  ميآشكار است كه اين بيت 

، با نگـاه بـه   <                  <n به عبارت ديگر، بيت  . باشد) الخ(» پارة سوم«و » پارة دوم« ،»پارة نخست«
             كـه ابيـات    گردانـد، چنـان   ش برمـي ا عقب، ترتيـب ابجـدي را دوبـاره بـه حالـت آغـازين      

را  <                    <n   ست كه تمايل دارم بيـت   ا از اين رو. بعدي دوباره با ابجد شروع شوند» )هاي(پاره«
بسـيار مهـم    ةنكت. يا هر واژة ديگري» نماز«در نظر بگيرم تا »                      بند  گردان، بندبرگردان«نوعي 
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از شـعري ابجـدي   » پـاره «حـاكي از پايـان يـك     nhxtبه لحاظ انـدازه،   ،ديگر اين است كه
نشـانة پايـان   ) هاي منثور نيـز  صرف نظر از وجود آن در متن(» پايان يافت«به معني  hnjfṭو

 h’š’  b  ’wnglywnyg ṭhnjf بهترين شاهد ما براي اين استدالل وجود عبارت. ودكل شعر ب
متعـدد  هـاي   »پـاره «در ميان . است /M1313/R/5 نويس دستدر  »پايان يافت سرود انجيل«

متأسفانه از ايـن  (آمده باشد  <n>                   ِ بيت با نويسة آغازين   ممكن بود چند) سروده(» باشاه«اين 
 ).چيزي باقي نمانده است نويس جز اين عبارت دست

اي بوده است براي شاگرداني كه قصد داشتند الفباي  هنام دستباال  نويس دستبنابراين، 
  .هيچ ترديدي، ترتيب ابيات شعر را نيز بياموزند بيمانوي و در پي آن، 

  
  M 409b   ة   قطع  .  4

كـه در   ،را هـا  آنمـن سـه قطعـه از    . بـود  مي           ً        بايست نسبتا  فراوان  ميها  هنام دستتعداد اين 
نخسـت  . كـنم  ميمنتشر  جا اينياد كردم، در  ها آنبرلين محفوظ است و در باال از  ةمجموع
  :كه روي آن دو سطر دارد و پشت آن نانوشته و سفيد است M409b نويس دست

 

M409b/recto/ 

© Depositum der BBAW in der SBB – Preußischer Kulturbesitz, Orientabteilung 

M409b/Recto/{Verso blank}( Boyce 1960, 27) 

/1/(hṭ)y(xk)a (l)mns 
/2/   ‘pf(c)q   (r’)št’n 

a :ياستثناه ب <y>  ها افتاده است نويسه                 ِ ، لبة بااليي مابقي.  

 ←( M1571a ةنام دستتر و نسبت به  درشت M409aاندازة قلم متن تنها اندكي از قلم 
نويسـانه   اخيـر خـوش   نـويس  دسـت ه همچون تر است، اگرچ حداقل سه برابر كوچك) باال

حلقـة زيـرين    ،واقـع  شـود، در  مـي ديده  <y> اي كه پيش از نويسة حلقه. نوشته شده است
اگرچه لبة فوقـاني نويسـة   . است <y>تر از  اين حلقه آشكارا كمي درشت. است <ṭ> نويسة
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<x>  يان رفته اسـت،  قرار دارد و بنابراين نقطة اين نويسه از م نويس دستدر بخش افتادگي
، اولـي  <                                  <y        توانيم تصور كنيم كه دو نويسة مشابه  بعد از  مي M1571a نويس دستاز طريق 

<x>  و دومي<k> حلقة زيرين نويسة . است>c<    به طرز جالبي همانند خط  بلنـد  نويسـة                                      
<k>  صاف و كشيده است، اما لبة انتهايي آن پس از نويسة<q>  در حقيقـت،  . شود ميديده

). <cy>قـس  (را درون اين حلقة زيرين جاي داده است  <q>نويس ما نويسة  وشكاتب خ
آن از نـوع   <n>هاسـت كـه نويسـة     هنامـ  دسـت تنها قطعه از اين مجموعه  نويس دستاين 

اسـت، در حـالي كـه ايـن نويسـه در بقيـة       ) و به سبك قلم مـتن » كوچك«با قلم (» پاياني«
جـا   در ايـن . نوشته شده اسـت » آغازين و مياني«و از نوع » درشت« ةاندازها در  نويس دست
 .دار است نقطهتيتر، به صورت فرم اصلي،  /همانند فرم آن در متن، و نه در عنوان <r> ةنويس

  .)در باال M1571a تفسير قطعة ← ها واژهبراي تفسير (
  
  M 1206   ة   قطع  .  5

يكـي بـه    :دو متن وجـود دارد  ،»الف ةصفح«در . است M1206 ةديگر قطع نويس دست
رنـگ و                                     ً                                      خط سغدي پيوسته با قلم كوچك و نسبتا  ريـز در شـش سـطر كـه بسـيار كـم      

در شـش   ؛ و ديگري بخشي از الفباي مانوي با ترتيب ابجدي، اين هـم است ديده آسيب
 نـويس  الفبـا درشـت و سـبك آن نيـز ـ همچـون دسـت           ِ            قلم  اين فهرسـت   ةانداز. سطر

M1571a )كامال  معلوم است كه اين فهرست، كار يك . نويسانه است ـ بسيار خوش) باال                                ً    
  .نويس است كاتب خوش

 

M1206/A-side/ 

© Depositum der BBAW in der SBB – Preußischer Kulturbesitz, Orientabteilung 
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M1206 [= T I α](Boyce 1960, 68) 

A-side 
/1/  [   ](•šnn)nq[   ] 

/2/  [   ](•)nn  m[   ] 

/3/  [   ](h)  wzjj(h)[a   ] 

/4/  [   ](•m)  m(n) {blank}[  ] 

/5/  [   ](m)bnns(n)[   ] 

/6/  [   ](mn)[•](•ps)[c   ] 
a : 1960: 68(قرائت بويس ,Boyce  .(ةبه دليل وجود نويس >h<  رود واژة  ميدر پايان سطر، انتظارwzjh  بـار   يـك

  .ديگر در همين سطر تكرار شده باشد
b:  رسد  ميبه نظر<š> دباش.  
c: ةدرست در جايي كه نويس ،نويس دست <p> بنابراين، ممكن اسـت ايـن نويسـه در    . جاي گرفته، افتادگي دارد

  .باقي مانده است ها آنفوقاني  ةفقط لب ،اين سطرهاي  از تمام نويسه. باشد <s>حقيقت 

ـ  در در اين صفحه، خصوصـي وجـود    هآن بخشي كه به خط مانوي نگاشته شده، متن ب
در » كلمـن « klmnو شايد هـم  ( 3در سطر » هوز« wzjh تنها رديف ابجدي جا اينر د. ندارد
هـاي   و نيز به طـور پراكنـده برخـي از نويسـه    ) 6در سطر » سعفص« s‘pcو 6و  5، 4سطر 

براي بـار   هكوشيد <j>جا كه كاتب پس از نگارش دو نويسة  از آن. مانوي نوشته شده است
 >h<شايد هم بخش راست نويسـة  ( هكاره آن را رها كرد مهنياما  ،سوم اين نويسه را بنگارد

را  >h<گاه در كنار آن بالفاصله نويسة  ، و آن)باشد؛ چيزي كه براي استدالل ما تفاوتي ندارد
كـنم ايـن قطعـه بخشـي از يـك       مـي ، تصـور  هديگر تكرار كـرد  >h<درست بر باالي يك 

اين نظر به ايـن دليـل   . د بوده استكاتب براي آموزش الفباي مانوي به يك شاگر مشق سياه
انـد   شدههدف پشت سر هم تكرار  بي نويس دستهاي  نويسهشود كه بسياري از  ميتقويت 

» ب ةصـفح «مـتن   .شـود  نمـي اي مستفاد  واژههيچ  ها آن، از 3در سطر » هوز«و، به استثناي 
خـط آن  . برگي از دفتر مشق او بوده است نويس دستسغدي و اين  يكار شاگرد ترديد بي

  .به طرز جالبي ابتدايي، خرچنگ قورباغه و متن آن درهم و برهم است
  
  M 7380   ة   قطع  .  6

يـك روي  . اسـت  M7380ها، قطعة بسـيار كوچـك    نويس دستآخرين قطعة اين گروه از 
نويسـانه   تنها چند نويسة درشت و خـوش  ،بر روي ديگر آن ،برگ، سفيد و نانوشته است و

  .باقي است
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M7380/A-side/(ms. inverted) 

© Depositum der BBAW in der SBB – Preußischer Kulturbesitz, Orientabteilung 

M7380/A-side/(Boyce 1960, 131) 

/1/ {reverse and inverse} [‘pf](c)[q]    (r’)[št’{’}n]  

/2/ {reverse and inverse} [‘pf](c)qa  r’(š)[t’{’}n] 

a:  نويسة<q>  قرائت بويس)Boyce, 1960: 131.(  

با شود، اما خوشبختانه  نميرسد از اين قطعة بندانگشتي چيزي حاصل  ميدر ابتدا به نظر 
و  آوردمنـدي بـه دسـت     از اين چند نويسه، بازسازي رضـايت  توان، دقت و كنجكاوي مي

» سعفص«در واقع دو واژة ابجدي  جا ايندر . در اصل چه بوده است نويس دست كردمعلوم 
 ةواژنخسـتين نويسـة    .تكرار شـده اسـت   مانده باقي                      ِ نوشته شده كه در دو سطر  » قرشت«و 
بـه  البتـه  (» كلمـن « klmnبه آخر واژة قبل يعني         ً                ، دقيقا  مطابق با قاعده،<s>يعني  ،»سعفص«

جاي داشته  نويس دستدر بخش افتادگي » كلمن«واژة (چسبيده بوده است  )    lmns صورت  
). در بـاال  M409bو  M1571aهـاي   نـويس  دستقس . شود نمييده د جا اينرو در  اينو از 

  .در باال M1571a ةها، بنگريد به تفسير قطع واژهبراي تفسير 
استمرار يافت و  ،هاي بعد نيز اين سنت آموزشي كه خود ريشه در تاريخ داشت، تا قرن

حتـي تـا   پاييـد و  » ممالـك محروسـه  «به طرز عجيبي تا اواخر دوران قاجار در چهارسوي 
  .                                            ً          كه آموزش نوين جاي تعليمات سنتي را گرفت، كامال  رواج داشت ،چندي پيش

  
  پيوست

  نيشابور ةقطع
آن  ،بهرام برومند امين م،كه دوست ممانوي مواجه شد نويس دستبا يك برگ  1391در سال 

را از فردي اهل نيشـابور خريـده    نويس دستبرومند، به قول خود، . نشان داده بودمن را به 
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سفيد است، چنان نازك است كه ) چرم(                    ، كه جنس آن از پوست  نويس دستورق اين . بود
            ً                   سوي برگ كامال  شفاف قابل قرائـت   مركب سياه از آن با        ً                 هاي كامال  سالم و زيباي آن  نويسه
و  بررسـي        ً   را شخصـا    نويس دستصاحب اين قلم . پشت برگ سفيد و نانوشته است. است
  :خوانيم ميرا  نويس دستابتدا . ا قرائت كرده استهاي زير لبة برگشته ر نويسه

 

Neyšābūr-fragment (no signature) 
Hdl. {red} ’bγd 

/1/ ’bγd  hwzj 

/2/ hṭyxk  lmn 

/3/ s‘pfcq 
/4/ r’št’’’n 

 مل وجود داردأقابل ت ةچند نكت. اصالت آن استتعيين  نويس دستاين  ةترين مسئل مهم
 نـويس  دسـت كـه   ايـن نخست . نويس باشند دستاين  ننداشت تند دليلي بر اصالنتوا كه مي

كه اين  ايندوم  ةنكت. ديدگي قابل مالحظه است آسيب                 ً     ً            بسيار روشن، ظاهرا  كامال  نو، و بدون 
كـه در سـطر سـوم،     ايـن سوم . دارد» عنوان«هاي ديگر،  نويس دستخالف ه ، بنويس دست
عـده، بـه آخـر واژة قبـل يعنـي      بايست، طبـق قا  مي» سعفص«از رديف ابجدي  <s> ةنويس

  .چنين نيست جا اينچسبيد كه در  مي» كلمن«
از طرف ديگر، براي  ،اما. ببرد سؤالرا زير  نويس دستتواند اصالت اين  مياين داليل 

 نويس دستخط . نكات ديگري نيز قابل تأمل است» نيشابور نويس دست«              دفاع از اصالت  
 ؛هاي مـانوي اسـت   نويس دست ً               ال  مطابق با ديگر نويسانه و به لحاظ شكل كام بسيار خوش
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نيز ميان اين ورق و قطعـات تورفـان شـباهت     نويس دستكه در اندازة برگ  اينافزون بر 
ـ كه طبـق قاعـدة ايـن    » سعفص«از واژة  <s> ةكه چرا نويس اين. شود ميگيري ديده  چشم
ابتـداي  در خالف قاعده چسبيد ـ   مي» كلمن«بايست به آخر واژة قبل يعني  ميها  هنام دست

خواسـته بـه هـيچ     نمـي آمده، ممكن است به اين دليل بوده كه كاتب » سعفص«خود واژة 
 نـويس  دسـت شود،  ميهمچنان كه آشكارا ديده . گريز زند» تراز ستون متن«وجه از قاعدة 

به اين قاعـده بايـد    نويس دستي كاتب اين بند پايدر . نيز هست» خط تراز ستون«داراي 
مدنويسـي، فقـط چهـار بـار     ابا استفاده از تكنيك بس ،نزدن اين نظم برهمه او براي گفت ك

                  ِ    ِ             افزوده است تا ستون  مـتن  او تـراز   » قرشت«را بدون ارزش آوايي به واژة  <’>نويسة الف 
كار رفتن پنج الـف   بهشود، مانند  ميهاي مانوي بسيار ديده  نويس دستكاري كه در (باشد 

تواند حتـي امتيـازي    مياين نكته ). /M4a/I/R/12 نويس دستدر  kwm’’’’’nدر واژة  <’>
ها و دفترهاي مشق كـه   از اين گذشته، از سياه مشق. قلمداد شود نويس دستبراي اصالت 

دهنـد گريـز از قاعـدة كتابـت در      مـي بگذريم، شواهد محكمي در اختيار داريم كه نشـان  
جا كه اين  اما از آن. ندرت اتفاق افتد بههاي مانوي امر غريبي نيست، حتي اگر  نويس دست

هـاي الزم   شخصي تعلق دارد نه به يك موزه يا كتابخانه تا آزمـايش  ةبرگ به يك مجموع
توان در ايـن زمينـه    ميسختي  به                     ّ                          ً براي اصالت برگ يا مرك ب روي آن صورت گيرد، عجالتا  

ال نيـز وجـود دارد   رسد، اين احتم ميجا كه اين ورق نو و تميز به نظر  از آن. سخن گفت
كه در مكان و فضايي غير از تركستان كشف شده، نسـبت بـه قطعـات تورفـان      ،اين برگ

  .بسيار متأخرتر و جديدتر باشد
 

 

   نوشت پي
                         ِ       ويـژه از دكتـر كريسـتيانه ر ك    و بـه    )BBAW (         ـ برلين                                      نويسنده از فرهنگستان علوم براندنبورگ   .1

)Chr. Reck(، ها    آن            ها و انتشار       نويس                         كه براي بازبيني اصل دست فرهنگستان، اين ةبرجست محقق    
بـراي   ،امين و محبوبه خدايي از بهرام برومند       و نيز   ،   اند       داشته                همكاري را مبذول        نهايت    جا     اين   در 

  .كند گزاري مي ، سپاسمهم و سازنده ةاشاره به چند نكت
را تشكيل  نويس دستنويس است كه فقط متن  چهارچوب متن يا جدول متن آن بخش از دست. 2

يـا  » چهـارچوب مـتن  «. شود مينده خوا» برگ ةحاشي«متن،  جدولبيرون از چهارسوي . دهد مي
  .به كار رفته است Schriftspiegel                  ِ به جاي واژة آلماني  » جدول متن«

نويسي،  فشردهنويسي،  افزودهنويسي، بسامدنويسي،  نوشت كوتههاي تكنيكي  واژهصاحب اين قلم . 3
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كاتبان مانوي  ةبرد كه مورد استفاد ميرا براي فنون مختلفي به كار  نويسي گشودهنويسي، و  كشيده
  .بوده است

       ـ              مخـالف س را، سـرود     «گـر   كه اين نويسه نمايان اينمبني بر  را، )F. W. K. Müller(تفسير مولر . 4
      بيـت   . )cited by Boyce, 1952: 435( انـد  است، اكثر دانشـمندان پذيرفتـه  ) antiphon(» برگردان

حضـار   ،پاسخ بيت قبلـي  منزلة هب ،بيتي است يكي در ميان كه» سرود برگردان«يا »          مخالف س را«
  .خواندند ميدر كليسا 
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