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* ) پژوهشي–علمي ( سرودنامة سغدي هويدگمان
 

  
           دكترعباس آذرانداز

  مدرس دانشگاه شهيد باهنركرمان

             دكترمعصومه باقري

  انشگاه شهيد باهنركرماناستاديار د

  چكيده

برجاي مانده است،  هاي ايراني ميانهترين آثاري كه از زبان از خالقانه

اي قالب شعري است كه در زبان فارسي با عنوان سرودنامه شناخته  گونه

ها ،اشعار روايي بلندي با مضمون عرفاني هستند كه در سرودنامه. شودمي

بت جان و رهايي و بازگشت او را به آنها، شاعران مانوي سرگذشت غر

هاست  هويدگمان يكي از اين سرودنامه. اندمنشأ اصلي به تصوير كشيده

ترين     را به زبان پارتي سروده است و از مهم كه شاعري مانوي، آن

هاي  نوشتهاز ميان دست. رودهاي شعر پيش از اسالم به شمار مينمونه

دنامه به زبان سغدي نيز پيدا شده مانوي، ترجمة دو بخش از اين سرو

 سغدي، يكي از كليدي ترين ءبه نظر مي رسد كه دو بخش سرودنامه. است

او در دنياي پليد اهريمني، ءلحظات سرگذشت جان را در سفر پرمخاطره

گيري از صنايع بديع، به زيبايي  با استفاده از عنصر خيال و عاطفه و با بهره

، اين قطعات، آوانويسي و به فارسي ترجمه در مقالة حاضر. روايت مي كند

هاي اين اثر سغدي از لحاظ زباني، فكري و ادبي مورد شده و ويژگي

  .بررسي قرار گرفته است
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   .زبان سغدي، ادبيات مانوي، سرودنامه، هويدگمان: هاي كليديواژه

  مقدمه -1

) تركستان(كيانگ هاي مانوي كه در ناحية تورفان، در ايالت سيننوشته  از ميان دست   
هاي ايراني، از جمله زبان بخش قابل توجهي به زبان چين، در اوايل قرن بيستم كشف شد، 

آثاري كه از ماني و پيروانش در اين ناحيه پيدا شد، به هفده زبان . سغدي نوشته شده بود
 بود كه آثار ايراني آن با تنوع انواع ادبي خود، در نشر و گسترش مانويت نقشي ويژه

گفت و آثار النهرين زاده شده بود و به زبان آرامي سخن ميماني گرچه در بين. داشتند
، در زمان آخرين پادشاه پارتي 1نوشت، تبار او از ايرانيان پارت بود خود را به اين زبان مي

هاي آن بود، زاده شد و در آغاز امپراتوري ساساني كه آسورستان، زادگاه ماني، از استان
زبان رسمي اين امپراتوري بود،  فرا  او زبان فارسي ميانه را كه. ود را اعالم كردرسالت خ

آثار . گرفت و كتاب شاپورگان خود را به اين زبان نوشت و به شاپور ساساني هديه كرد
دهد آنان هاي پارتي و فارسي ميانه از مانويان برجاي مانده است كه نشان ميبسياري از زبان

ها، به خوبي آگاهي داشته و توانسته بودند با استفاده از و فرهنگي اين زباناز اهميت سياسي 
اصطالحات و واژگان قومي و زباني، در دل مردمان اين مرز و بوم نفوذ كنند و همين امر، 

  .موجبات نگراني موبدان زردشتي را فراهم كرد و سرانجام، به سركوبي مانويان انجاميد

 به قتل رسيد و مانويان مورد اذيت و آزار قرار گرفتند،  آنان بعدها      هرچند ماني در ايران
هاي خود توانستند دامنة نفوذ خود را گسترش دهند و ماوراالنهر را مركزي براي فعاليت

زبانان حاصل آمد ؛ آنان موفق شدند زبان سغدي را  اين مهم، به دست سغدي. قرار دهند
احتمال   ) sundermann(زوندرمان . اي ميانه كنندتبديل به زبان ادبي مانويان در آسي

، از رهبران )mār shād ormazd(دهد كه اين موفقيت، مرهون تالش مارشاد اورمزد مي
گيرد كه در اين صورت، منشأ ادبيات  ميالدي باشد و نتيجه مي600بزرگ مانوي در 

 در شرق دور سغدي مانوي در سغديانه بوده است،  نه در تورفان يا ناحية ديگري
در قرن هشتم ميالدي ، سغديان مهاجر،  اين توفيق را نيز به دست ). 261: 2009زوندرمان، (

آوردند كه حكمران اويغوري، بوگوخان را به دين مانوي درآورند و بدين ترتيب، مانويت 
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اين دوره، در ) 61: 2009كالرك، . (تبديل به دين رسمي سلسلة ترك نژاد اويغور گرديد
شود كه حاصل زحمات سغديان بافرهنگي است  عصر نهايي ادبيات مانوي قلمداد ميواقع

  .ها ، واسطة انتقال فرهنگ بين شرق و غرب بودكه زبانشان در طول سده

        تعداد زياد متون سغدي مسيحي، متون سغدي بودايي و آثار سغدي مانوي، بر غناي 
توانست مفاهيم مختلف اين اديان را در ي كه مياكند، به گونهفرهنگي اين زبان داللت مي

- بينيم زبان سغدي در پذيرفتن انواع و قالب از اين روست كه مي. خود بپذيرد و انتقال دهد

ترجمة . هاي ديگر نيز اين قابليت را به خوبي از خود نشان داده استهاي ادبي زبان
از . د شاهدي بر اين ادعاستسرودهايي كه از اصل پارتي به زبان سغدي موجود است،  خو

هايي از آن هاي شعري كه تنها در ادبيات پارتي سابقه دارد و ترجمه بخشترين قالبموفق
هايي است كه عموماً مضمون عرفاني دارند  و به زبان سغدي به دست آمده، سرودنامه

يدگمان هاي هوسرودنامه. كنندسرگذشت رنجبار جان از اصل خود دورافتاده را روايت مي
)huyadagmān (و انگدروشنان)Angad rošnān( دو نمونه از اين قالب ادبي است ،

ها، با وزن اين سرودنامه. روندتوان گفت  از شاهكارهاي ادبيات پارتي به شمار ميكه مي
 گفته 2)هندام(اند كه در پارتي به آن بخشهاي مختلفي تشكيل شدهخاص خود، از بخش

 چند بند و هر بند، شامل دو بيت است و  هر بيت، از دو مصراع شود؛ هربخش، شاملمي
از مترجم سغدي سرودنامة هويدگمان . اندتشكيل شده كه با يك نقطه از يكديگر جدا شده

دهد كه  هرچند در ترجمه دانيم اما ترجمه و مقايسة آن با اصل پارتي نشان ميچيزي نمي
 است، به هر دو زبان تسلط داشته و به خوبي به اطناب گرايش داشته، مترجم قابلي بوده

 نشان از ظرفيت زياد توانسته است از عهدة ترجمه برآيد؛ عالوه بر آن، وجود اين ترجمه،
هاي مختلف اصطالحي، ادبي و فكري ديدگاه عرفاني مانوي زبان سغدي در حمل جنبه

 .دارد

  بيان مسئله -1-1

فرهنگي و ادبي داشته و از لحاظ اجتماعي و      زبان سغدي در دورة ايراني ميانه،  اهميت 
افزون بر آن، آيين ماني از طريق پيروان . تجاري، از جايگاه بلندي برخوردار بوده است
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ها برقرار بماند؛ از اين رو، آشنايي با زبان خود بود كه توانست گسترش يابد و تا سده سغدي
هاي زباني و ادبي ايران، بايسته و الزم آثار بازمانده از اين زبان، به عنوان يكي از يادمان

اند، از زيباترين آثار ها كه در اصل به زبان فارسي ميانه و پارتي سروده شدهسرودنامه. است
زبانان به سغدي ترجمه شده است؛ از دو بند اند كه توسط سغديخّلاقة شاعران مانوي

دي در دست است ؛ اين چند اي به سغها، ترجمههويدگمان پارتي، يكي از اين سرودنامه
بيت، از معدود اشعار مانوي به جاي مانده از زبان سغدي است و به همين سبب، شايسته 
است بدانيم كه چگونه شعري است، چه اهميتي در تاريخ ادبيات ايران دارد و داراي چه 

  هايي از لحاظ زباني، فكري و ادبي است؟ويژگي
  ضرورت و اهميت تحقيق -1-2

اي از ادبيات غني و پردامنة ادبيات پيش از اسالم ايران را هاي مانوي ،گوشه    سرودنامه
آشنايان با . زبانان، اهميت بسياري دارد دهد؛ از اين رو، معرفي آنها به فارسينشان مي

هاي پارتي، از جمله هويدگمان، كم وبيش آشنا ادبيات ايران پيش از اسالم، با سرودنامه
دهد، ي آنها به سغدي كه اساساً حجم زيادي را هم تشكيل نميهستند اما از ترجمه ها

ترجمة فارسي ابياتي كه از هويدگمان سغدي بازمانده ، براي نخستين بار .  كم استآگاهي
در اين مقاله ارائه شده و محتواي آن از لحاظ سبكي و زبان شناختي مورد بررسي و تحقيق 

 .     قرار گرفته است

                    پيشينة تحقيق      -1-3

هاي مانوي به      مولر، ايران شناس آلماني، نخستين كسي بود كه ابياتي را از سرودنامه
اي را در بارة خط او ابياتي را از بخش ششم انگدروشنان نمونه آورد تا نكته. چاپ رساند

پس از آن، بيتي را از بند هفتم همان سرودنامه، براي توضيح ). 1904 (3مانوي توضيح دهد
مولر هيچ اظهار نظري در بارة خود متون نكرد اما ). 1905(يك عبارت شاهد مثال آورد 

 داد تا آنها را دركتاب خود  كه )Reisenshtein(يادداشت هاي خود را به رايزنشتاين 
دارتر را در تحقيقات دامنه). 1921 (4در بارة آثار بازيافتة مانوي بود، مورد استفاده قرار دهد

، او با 1943در سال . انجام داد) Henning(ت سرودهاي مانوي، هنينگ زمينة شناخ
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هاي فارسي هايي كه در بارة ترجمة چيني هويدگمان نوشت، نشان داد كه در زبانيادداشت
ميانه و پارتي، چهار سرودنامة مجزا وجود دارد كه ساختار و قالب آنها همانند يكديگر 

هاي پارتي هويدگمان و انگدروشنان  سرودنامهآنچه كه از.(Boyce, 1954: 1-7)است 
او در اين كتاب، با استفاده از . به جاي مانده ، توسط مري بويس در كتابي فراهم آمد

نويسي و ترجمه كرد و هاي استاد خود هنينگ، دو سرود يادشده را تصحيح، حرفپژوهش
     ).1954(با يادداشت هاي بسيار سودمند به چاپ رساند 

ما در بارة سرودنامة هويدگمان به زبان سغدي بايد يادآوري كرد كه ابتدا، هنينگ بود       ا
هاي سغدي، از  به طور كلي از سرودنامه.كه ابياتي را از آن بازسازي كرد و به چاپ رساند
مانده، مكنزي دو  كه از اين ابيات باقي5جمله هويدگمان، ابيات زيادي برجاي نمانده است

شود، عالوه بر ترجمة آنچه در اين مقاله عرضه مي. 6ازي و ترجمه كرده استقطعه را بازس
گيرد، از لحاظ سبكي نيز به نكاتي اشاره فارسي هويدگمان كه براي نخستين بار صورت مي

  .شود كه تا كنون در تحقيقات مربوط به اين اثر، جايي نداشته استمي
  بحث        -2
    ديقطعات بازمانده از هويدگمان سغ .2-1
  :قطعة نخست 

هاي ايراني در واحة تورفان، در پايتخت قديمي خوچو، در      بيشتر متون مانوي به زبان
قطعاتي از . هاي بزقليق و تويوق كه در شمال غربي چين قرار دارند، پيدا شده استصومعه

بخش . شودترجمة سغدي هويدگمان پارتي به جاي مانده كه در موزة برلين نگهداري مي
 داشته اما TIIk 178آيد، قبالً شناسة نخست كه آوانويسي و ترجمة آن در زير مي

    )421: 1985مكنزي، .(گذاري شده است  شماره14، 615با  اكنون هم

hUyadagmAN 

1-  …TaNpArmE(N)cT 

… wIDED caNdar eskawaNd 

… xacI TI 

… yU AqarTE7 
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5-  … xUrT AxAr awE 

…NEsT NA TI mas  

xA wIspU xUrT caCaNd 
ekE TI oDEzaNd8 

βar-βozaNd eku p(e)sAk ezpArT 

10-  NoCakyA TI (e)ZwANdE 

osaQdE CICkI wECaN  

qriwTI pUrNU xaNd 
reTI saqdmAN par Ew mAN Ew 

awU DβITYU qowaNd TI par (e)ZwANdakU 

15-  AfriwaN AfriNaNd AykUN 

AfriTEt UβaNd 

paTyamTE paNcmE aNdamE 
reTI azU mAN… 
paTfrAw TI parU… 

qNAβDAram cANU-TI mE kE 

20-  caNN sAT wIZpyA TI 

reT-mE (e)kE sENE kIwED 

CATUx efcaNpaD 
βAT CATUxyA(k) DaN 

maqoNU saqdmAN (e)skwENdi 

25-  paTyamTE paNcmE aNdamE AqAm kE βozA 

AqaCT UxUCmik aNdamE OM ’’wDyN 

reTI wITur maNd parU mUNakU  
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wAf qNAβU reTI awU ackwA parU  

zAy pACENcU reTI Nukar paTiqoCU 

30-  azU waNxar awEN CIrAkTE exCEwaNE 

 هويدگمان

  جسماني] امور... [

    آنجا اندراند... 

  و... است... 

  )؟(شكوهمند ... 

  خوراك نيست   5

  نه هر خوراك و نوشيدني  

  كه خفه كنند

  ها بساك خوشبوي آن

  و زنده]  است[اك جاودان پ

  سرشك پاك،]از[و 

  هاشان پر استتن  

  و همه به يك انديشه

  بستايند يكدگر را و آفرين كنند

  هاي زنده، آنانبا ستايش   15

  جاودان ستوده بوند

  پايان يافت اندام پنجم

  انديشه] به[و من 

  به ياد آوردم و ناليدم
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  ؟]وحشت[م از هر ترس و ]برهاند[چه كسي   20

  ز برَدم به آنچه كسي فرا

  ]تا[جهان شاد 

  شاد باشم با

  ؟)ساكنان(با همة آن مانندگان 

  »يا كه نجاتم دهد«پايان يافت اندام پنجم؛   25

  آغاز شد اندام ششم

  در حالي كه من با اين

  ناليدم و سخنان مي

  ريختم بر زمين، آنك شنيدم اشك مي  30

  گر رامن بانگ شهريار كرفه  

  :قطعة دوم .2-2

  :شوددر موزة برلين نگهداري مي T II D / 14, 445 با شناسة قطعة دوم كه

hUyadagmAN AqAm kE 
1- ekE AT-Im βoZE9 caN sAT 

… wImAT cANUTI kE par 

cUpar sAr opaTaNd parU qrAN 

… parTraxsaNd10 

5-  ekE eT-Im kUNE Dur cIwECNU cANUTI 

parwECAN NA NaqrUβsaN11 TI NA 

βrpaTaN opaTaN TI paCayAN12 
awE sAT TarxE Tamya 
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pArUTI ekE opaTaNd wIDED caNdar 

10-  reTI AykUN NIZAy NA βiraNd 

NA TI mas parzqAM awE wECaN 

ADE DasTANE-AsAk13 βoT 
 
cImaNd sAT yIkAN TI parTraNk 

ekE TI eT-IM zrENcE caN wECNU 

15-  TI caN AykUNcik  

(e)pCaNa… 

 
TI paNcmE aNdamE 
reTI caN maqoN wImaNdTI 
cakNAcU TI MI TI rwAN  

reT-mI TI mAN CaxU wIDAy14 

20-  caN sAT wECAN eskwENET 

reTmI ekE sENE  eku frIyAwE 

efcaNpaD ekE aNqaTE pUrNi 

CATUxyAk reTI-war TI 

TaNs caNdar pAr NEsT 

25-  pArUTI-war wIspU kE wIDED eskawaNd 

wIxaCaNd par NoCcU CATUxyAk 

reTI exCEwaNEmEc DiDEm 
parU xEpD sarU DAraNd 

reTI maqoN par Ew mAN awU 
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30-  peTari qoβaNd awE paTqUsTE 

rexUCNyAki sar{aNgU awE qoβc 

efcanpaDE exCEwaNE 

 »يا چه كسي«اندام پنجم هويدگمان؛ 

  گران... و با ... افتند مي  بود گويي كه ...  كه برهاندم از هر

  شوندخسته مي

  چه كسي دور كندم از آنان، كه   5

  فشرده نشوم و نلغزم

  به هر دوزخ تلخ  و پرتاب نشوم 

  نان كه در آن فرو افتندچه آ

  هرگز راه برون شدن نيابند   10

  و ديگر نه كسي آنان را 

  از همة اين تباهي و ستم  دستگير باشد

  چه كسي برهاندم از آنها

  و از دام جاودان   15

  و اندام پنجم

  آنجا كه روان من  و از همة مرزها
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  ...و انديشة من سخت 

  از همة ساكنان  20

  آن چه كسي فراز برَدم به 

  شادماني و آنجا  سرزمين عشق كه پر است از

  دلتنگي اندر نيست

  چه همة آنان كه آنجا هستند   - 25

  اند به شادي انوشه خوش

  
     بر سر خويش دارند  و ديهيم شهرياري

  و همه به يك انديشه

  بستايند پدر را    - 30

  سردار روشنايي نهان را  

  و شهريار سرزمين ستوده را
  هاي آن   و ويژگينكاتي در بارة اثر  .2-3

اي كه در بارة اين اثر الزم است گفته شود، خوانش دوگانة نام آن به صورت      اولين نكته
huwīdagmān  وhuyadagmaānو نيز نام سرايندة اصل سرود به زبان پارتي است    .

هاي هنينگ در شناخت هرچند پژوهش.  هنينگ پيشنهاد كردرا huwīdagmānقرائت 
اي مانوي بسيار عالمانه و دقيق بود، در اين باره  دچار اشتباه شده بود كه البته با هسرودنامه

) Mary Boyce(مري بويس. هاي بعد اين اشتباه مرتفع گرديدتحقيقات مانوي ، در سال
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هاي موجود پارتيِ انگدروشنان و هويدگمان با ترين بررسي را دربارة سرودنامهكامل  كه
حات، ارائه داد، در تلفظ نام سرودنامة هويدگمان از استاد خود تصحيح، ترجمه و توضي

شناختي   هنينگ در قرائت خود از اين واژه، افزون بر داليل ريشه. 15،هنينگ، پيروي كرد
خود، به شاهدي از فرهنگ جهانگيري و نقل آن در برهان قاطع متكي بود كه در آن، 

زپيشوايان ملحد، اين بيت خاقاني را نيز را ذكر كرده و به عنوان يكي ا» هويدگ«سرواژة 
  :براي شاهد مثال آن آورده بودند

  باشد به مثابت هويدگ او كيست كه با روان تاريك

  )2401: 1362خلف تبريزي،                                                         (

او با نسبت . دشناختي هنينگ را نادرست تشخيص دا، شواهد ريشه)Mackenzie( مكنزي
در » بخت، اقبال« ، jadag و -yataka*دادن اين واژه به صورت فرضي ايراني باستان 

؛  نظر )421: 1985مكنزي، ( آوانويسي كرد huyadagmānپهلوي، آن را به صورت 
  .مكنزي مورد پذيرش همگان قرار گرفت

، حواري بزرگ )mār Ammo(هنينگ نام او را نيز مارامو:     اما در بارة سرايندة اين اثر
در واقع، در ترجمة چيني هويدگمان كه بدان اشاره شد، در عنوان آن،  . ماني ذكر كرده بود

نامي به چيني ذكر شده بود كه او، با تغييراتي بر پاية ابدال در يكي دو واج، آن را مارامو 
ن پارتي، نام اما زوندرمان در يكي از نسخ هويدگمان به زبا) 7: 1954بويس، (خواند 

 ispasag mār(سرايندة اثر را در ابتداي آن يافت كه اسپسگ مار خورشيدوهمن

xwaršēd wahman ( شده بود) ،زوندرمان البته بعدها، نظر خود .  )9: 1990زوندرمان
اي بوده است كنندة سرودنامهرا كمي تعديل كرد و احتمال داد كه خورشيد وهمن، تكميل

گذار يك سنت ادبي جديد در زبان پارتي، سروده ن را مارامو، پايهكه حداقل بند نخست آ
  )   243: 2009زوندرمان، (بود 
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هاي پارتي هويدگمان و انگدروشنان، نه تنها هاي مربوط به سرودنامه     در تاريخ پژوهش
دو داوري در بارة ساختار بيروني،  عناصر واژگاني و نام سراينده تغيير كرده، بلكه محتواي 

  .اثر نيز با اصالحات و تجديد نظر در عقايد پيشين همراه بوده است

-هاي بلند، از جمله هويدگمان، سرگذشت جان يا انسان را در مفهوم عرفاني     سرودنامه

هاي جان، به صيغة متكلم، شرايط تلخ و دشوار خود را با تمثيل. كننداش روايت مي
خواهد بخش ميخروشد و از نجاتدهد، ميسر مينالد، گريه دهد، ميگوناگون شرح مي

كند و آرزوي رسيدن به آن را هايش را توصيف مياش كند؛ بهشت و زيباييكه ياري
اوج سرودنامه، زماني است كه جان، خود را گرفتار و محبوس در سياهچال،  زندان،  . دارد

 كه به تنهايي، امكان كندهاي ترسناك و خيالي تصوير ميدرياي طوفاني،  دوزخ،  مكان
؛ سرانجام، »چه كسي نجاتم دهد؟«: آوردرهايي از آن را ندارد، پس خروش برمي

كند و با دعوت او به شكيبايي، مژدة رهايي، درخواست او را اجابت مي، بخش رهايي
  .دهدرسيدن به شادي و آزادي جاودان را مي

هاي هاي پارتي، آنها را به آيينه     مري بويس در نخستين پژوهش خود در بارة سرودنام
مرگ و مراسم تدفين ارتباط داد و البته متذكر شد كه اين ديدگاه را نخست نه خود او   

ها با ديگر آثار مانوي مربوط بويس، با مقايسة سرودنامه. بلكه رايزنشتاين مطرح كرده است
 اين سرودها و سرودهاي هايي كه بينبه مراسم خاكسپاري، از جمله مزامير ماني، و شباهت

مندائيان وجود داشت، مهر تأييد بر نظرية رايزنشتاين زد و به اين نتيجه رسيد كه اين 
سرودها مربوط به روحي است كه پس از مرگ،  از تن جدا شده و در تنهايي و ترس منتظر 

  )  10: 1954بويس، . (بخش است،  تا او را به بهشت هدايت كندنجات

هاي هويدگمان، بهشت  نيز به استناد اينكه در يكي از بخش) Asmussen(     آسموسن 
، مضاميني آمده است، »مجازات گناهكاران«شود و در بخشي ديگر با عنوان توصيف مي

معتقد است با توجه به آثار موجود، چگونگي استفاده آييني از اين متون دشوار است  اما 
  ) 79: 1975آسموسن، .(ربوط بوده استاي مگونه احتماالً با مراسم مرگ، به
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     مري بويس بعداً در اين مورد تغيير عقيده داد ؛ او به اين نتيجه رسيد كه اگر اين 
 تعبيري  رغم شواهد موجود، مرتبط كنيم،ها را به مراسم مرگ برگزيدگان، عليسرودنامه

ها،  ماالً كاركرد سرودنامهبرپاية ديدگاه جديد او، احت. ايمبسيار محدودكننده به دست داده
تر از آن بوده است كه آنها را به آيين تدفين نسبت دهيم؛ در واقع، دامنة آنها بسي گسترده

،  تا زماني كه به )جان گرفتار در زندان تن(مضمون كلي نور گمشده را در اين جهان 
   )163: 1975بويس، . (گيردرسد،  در برميرهايي فرجامين مي

ها در بارة جان با تصويرهاي گوناگون ارائه شده است، براي ر اين سرودنامه     آنچه د
آيد كه  بويس در خوانندة اشعار عرفاني، مفاهيم و تعبيراتي آشناست ؛ بنابراين، بنظر مي

شعر عرفاني فارسي، پر است از اين تشبيهات و .تفسير اين اشعار به راه خطا نرفته است
ها نيز با همين گستردگي خيال شاعرانه نمود داشته در اين سرودنامهها و تعابيري كه استعاره

هاي عرفاني، چه از لحاظ تاريخي و چه از لحاظ مايهاست؛ بنابراين، به دليل اشتراكات بن
بهره گرفت و اند،  توان از اشعار فارسي دري كه با مضامين عرفاني سروده شدهمكاني، مي

هاي مانوي كه حاصل پراكندگي، خرابي و ناقص بودن نوشتهاز روي بسياري ابهامات دست
  . است، پرده برداشت

هاي عرفاني مانوي، چون هويدگمان و اشعار      از جمله تصويرهاي مشترك بين سرودنامه
: شاره كردتوان به موارد زير اكنند، ميعرفاني فارسي كه سرگذشت جان را روايت مي

اي كه در اي كه گرفتار طوفĤنهايل و سهمگين شده است، سرگشته و آوارهشكستهكشتي
اي كه در سياهچال پر از پناه طعمة فريب گرديده است، زندانيآب و علف، بيبيابان بي

غل و زنجير به زندان افتاده است،كسي كه غريب است، يتيم است و از وطن خود به شهري 
پر از ستم تبعيد شده است، تحمل اين شرايط برايش دشوار است و در اشتياق دورافتاده و 

آيد وچون  دهد، به خروش در ميسوزد، ناله سرميرهايي و بازگشت به خانة اصلي مي
  .آيدشود، در طلب پير و مرشد برميداند كه  طي اين طريق به صد اهتمام هم ميسر نميمي

ميرد و به تسب كردن اين تعابير عرفاني به زماني كه فرد ميبينيم، منگونه كه مي      همان
اي كنندههيچ روي توجيه قانع اي كه دارند، بههاي خاكسپاري با محتواي گستردهآيين
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ندارد؛ بنابراين، بويس حق داشت كه آن تفسير را كه سرودها را به مراسم خاكسپاري 
  .كرد، محدود كننده بداندمرتبط مي

 ءگفته ار بازماندة سغدي اندك است، در همين ميزان اندك نيز  مضامين پيش  هر چند اشع
از جمله در ابيات زير كه آن جهان را  . توان ديدمشترك با شعر عرفاني فارسي را مي

كند كه زنداني تن پس از رهايي، به ساكنان آن كه ديهيم جهاني شاد توصيف مي
  :شهرياري بر سر دارند، مي پيوندد

  فراز برَدم به آن چه كسي 

  سرزمين عشق كه پر است از

  شادماني و آنجا

  دلتنگي اندر نيست

  چه همة آنان كه آنجا هستند

  اند به شادي انوشهخوش

  
  و ديهيم شهرياري

  

  )قطعة دوم. نك( بر سر خويش دارند 

  :     همين مضمون و معني را سنايي اين چنين بيان كرده است

  بِ اين و آن بيني  يكي زين چاهِ ظلماني برون شو، تا جهان بينيتا كي درين زندان، فري! دال

  جهاني، كاندرو، هر دل كه يابي، پادشا يابي   جهاني كاندرو، هر جان كه بيني، شادمان بيني

  )229: 1372سنايي،                                                                  (

ناختي و ادبيِ اين ابيات سغدي، نيز استفادة آن در بازسازي گذشته از اهميت زبان ش      
اي از ترجمة  وجود اين متن، از لحاظ آشنايي با نمونه16هاي اصل متن پارتي،برخي افتادگي

در واقع، شكوفايي ادبيات سغدي، در زماني اتفاق افتاد . شعر در آن دوره، بسيار مهم است
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ادبي آفرينش سرودهاي فارسي ميانه و پارتي مانوي كه جريان ) قرن هفتم و هشتم ميالدي(
  ترجمة اين اشعار (Sundermann, 2009: 260-261). تقريباً رو به افول گذاشته بود

  . بخشيدهاي ادبي را در ادبيات ايراني تداوم ميبه زبان سغدي، به نوعي حضور اين قالب

ترين لحظات سرگذشت جان را در      ابيات به جاي مانده، از حسن اتفاق، يكي از كليدي
چنان كه گفته شد، بخش قابل . كندسفر پر مخاطرة او در دنياي پليد اهريمني روايت مي

هاي پارتي و ترجمة آنها به زبان سغدي، دربارة توجهي از سرودهاي مانوي، بويژه سرودنامه
ن زندان ماده جان يا روح است كه گرفتار زندان ماده شده است؛ او در اين دنيا كه هما

. رهاندآيد و او را از مهلكه ميبخش ميخروشد و سرانجام نجاتبرد، مياست، رنج مي
هايي كه گاه ماني  اين ماجراي جدايي انسان از اصل خود را به صورت داستان و اسطوره

ها و تركيباتي كه دراين سرود برخي از واژه. نمايد، بازگو كرده استعجيب و غريب مي
ه كاررفته، از اين نظر بسيار پر معنايند و دنيايي از  مفاهيم عرفاني و اساطيري سغدي ب

؛ از اين نظر ) قطعة نخست31سطر (» گربانگ كرفه«مانويت را در خود نهفته دارند، مانند 
ترين مفاهيم بنيادين مانوي، عنصري آگاهنده با كاركرد از مهم» خروش«يا » بانگ«كه 

ن آغاز داستان آفرينش ماني، نقش خود را در ماجراي اولين انسان عرفاني است كه از هما
كند، در ماجراي رنج كشيدن انسان ايفا مي)ايزد خروش(به صورت يك ايزد ) هرمزدبغ(

دهد و در پايان جهان، ها به تصوير كشيده شده است، آن را ادامه ميكه در همين سرودنامه
رساند يا به پايان مي) خرديشهر يزد(بخش خويشكاري خود را در شخصيت واپسين رهايي

كه مي توان گفت در متون ) بهشت روشني(خواندن اصل و منشأ نور » سرزمين عشق«
سطر (سابقه است ايراني مانوي،  و به طور كلي،  در متون پيش از اسالم، چنين تعبيري بي

كه معموالً در » يشاد«و » زنده«هاي يا واژه» با يك انديشه ستودن«يا ).  قطعة دوم22
شود و پرداختن به آنها در اسطورة مانوي، نيازمند مجالي سرودهاي مانوي زياد تكرار مي

  .بيشتر است

هويدگمان از جملة سرودهاي .      نكتة آخر در بارة اهميت اين قطعه، از لحاظ ادبي است
 برخالف ، است و)grīw zīndag(»گريو زنده«يا در اصطالح مانوي، » جان«مربوط به 

كند، بيشترين واسطه با انسان ارتباط پيدا ميديگر اشعار مانوي،به سبب آنكه موضوع آن بي
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موضوع . امكان را در استفاده از عنصر خيال و عاطفه در اختيار گوينده قرار داده است
، هاها  و ويژگي روايي آنها،مجال كافي را براي بروز انواع تشبيهات،تمثيلعارفانة سرودنامه

هاي شاعرانة خود، به ها و كنايات فراهم كرده و مترجم سغدي نيز در تصويرسازياستعاره
زبان سغدي با توجه به اين كه  نكتة شايان ذكر اينكه. خوبي از عهدة اين كار برآمده است

ها، يك زبان فرهنگي و زبان ميانگان در ارتباط بين شرق و غرب آسيا بوده در طول سده
افي را در پذيرش و برگردان همة آنچه از نظر ادبي و بالغي در زبان غني است، ظرفيت ك

، ) قطعة دوم15سطر (» دام جاودان«تشبيه جهان و تن انسان به . پارتي تجربه شده بود، داشت
هاي آشنا در اشعار عرفاني، استفاده از عناصري چون شهرياري و ساالري براي تصويرسازي

، ساكنان بهشت روشني را از طريق )رگ ايزدستان مانويخداي بز(توصيف خداي بزرگي 
دو بند آخر قطعة (استعاره به صورت شاهي توصيف كردن كه ديهيم پادشاهي بر سر دارند 

 ءتر از همه، واژهجالب. خوردهايي است كه در اين متن سغدي به چشم مي، نمونه)دوم
taxrē tam»  است كه  عالو)  قطعة دوم8سطر (» دوزخ تلخآميزي، يكي بودن  ه بر حس

واج نخست دو واژه، نوعي هماهنگي صوتي در اين مصرع ايجاد كرده است كه در حوزة 
  .اي قابل توجه استبديع لفظي، نكته

  نتيجه گيري -3

اي براي ادبيات هاي مانويان در اوايل قرن بيستم، رخداد خجستهنوشته     كشف دست
اي تورفان بيرون كشيده شد، هرچند پاره، ناقص و هر اثري كه از دل شنزاره. ايران بود

در محاق  باخته، پرتوي بر انديشه، هنر و ادبيات مردمي افكند كه خود و دينشانرنگ
شان در نويسندگان و هنرمندان خاموشي رفته اند، اما نگاه عارفانه و شيوة هنري و بالغي
و بويژه بالغت صوفيه، از نو به اعصار بعد به يادگار ماند و در درخت تنومند شعر فارسي 

اي از يك نوشتة سغدي به جاي مانده است كه ترجمهدو قطعه از يك دست. بار نشست
انديشيده به اي از پيشسرودنامة پارتي است كه در آن، يك مضمون عرفاني در قالب ادبي

  :اهميت اين اثر منظوم به چند دليل است. تصوير كشيده شده است
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از دو زبان كهن است؛ اثري ترجمه شده است كه زبان  مه، بازمانده اي نخست اينكه ترج
مبدأ آن پارتي است، زبان ديني و ادبي بخش بزرگي از مانويان و ايرانيان، و زبان مقصد، 

اين اتفاق . روداي از لحاظ تجاري دارد و زبان ميانجي به شمار ميسغدي كه جايگاه ويژه
هاي پويا و داراي حيثيت علمي و ادبي عصر نشان را بين زباندر واقع، تبادل انديشه و هنر 

  . دهدمي

ديگر آنكه مترجم، سرودي را برگزيده است كه ساختار مشخص دارد و در ادب پارتي 
اين گونه سرودها عموماً سرگذشت جدايي روح را از . هاي مشابه بسيار استداراي نمونه

دهد كه اين قالب شعري براي مانويان شان مياين امر ن. كننداصل و منشأ خود روايت مي
هاي مختلف ايراني،كامالً شناخته شده بوده است و مبتكر آن مارامو يا هر شاعر عارفي زبان

كه باشد، قالبي را ابداع كرده است كه چون مثنوي در شعر فارسي، قادر بوده است مفاهيم 
  . ستعاره ،آزادانه و به خوبي به تصوير بكشدرازآميز عرفاني را  با استفاده از تمثيل، تشبيه و ا

هاي سازي شاعرانه نداشته و به صرف زيبايي از جلوهبديهي است سراينده، قصد مضمون
بياني و صناعات ادبي استفاده نكرده است، هرچند مانند هر شاعر عارفي، اين فايده نيز از 

زباني از دورة ميانة ايران، گفتني است كه اين اثر به عنوان يك سند . آن حاصل شده است
  .حاوي نكات زبان شناختي، ادبي و فكري گوناگوني است كه مختصراً بدان اشاره شد

شود كه عبارت است ترين هدف مترجم از  ترجمه محسوب مي   محتواي اثر، درواقع مهم
، زبان؛ به همين سبب، او در ترجمهاز انتقال يك انديشة عرفاني به جماعت مانويان سغدي

گرايش به اطناب داشته، به شكلي كه گاه به جاي يك واژة پارتي، دو يا سه واژة سغدي 
هاي دقيق داده   اما در مواردي نيز تمايل عرفاني آورده است؛ البته در بسياري مواقع، معادل

 -zirdاو منجر به دخل و تصرفاتي در گزينش واژه شده است؛مثالً به جاي واژة پارتي 

كه علت آن، تعريفي است ) 19سطر (گذارد  مي» انديشه «mānمة خود واژة ، در ترج»دل«
كنند و مانويان نيز با بينش عرفاني خود، خرد را  نه با مي» خرد«يا » انديشه«كه عرفا از 

دهند و مفهوم استداللي و منطقي  بلكه با معناي اشراقي و شهودي، به جان و دل پيوند مي
 .  17دانندبلكه دل ميجايگاه انديشه را نه مغز 
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                      ها يادداشت 

پتِگ، اصالً از همدان بوده و به نام پدر او، . ميالدي در بابِل متولد شد217ماني در سال  -١
برزام و بن ابيابن نديم، پدر ماني را فتق بابك. بابل رفته و در تيسفون ساكن شده است
ه قولي ،مرمريم از فرزندان اشكانيان ذكر مي كند مادرش راميس و به قولي، اوتاخيم و ب

  )15: 1379ابن نديم، (

٢- Handāmندام«اي است و هر بخش هاي جداگانه هر سرودنامه داراي بخشاندام، (» ه
  .شودناميده مي) عضو

3- F. W. K. Muller, Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift 

aus Turfan, Chinesisch- Turkistan, ii (Abh. P.A.W., 1904, 

Anh.), P. 6. 

4- Das mandӓische Buch des Hettn der Grӧsse (Sb. Heidelberger 

A.W., 1919), P. 88. 


پور آنها را به زوندرمان نيز قطعاتي از يك سرودنامة سغدي منتشر كرد كه دكتر اسماعيل -
. نايي، صصپور، سرودهاي روشابوالقاسم اسماعيل. نك.( فارسي ترجمه كرده است

387-393.( 

نويسي و ترجمه كرده است، منبع ما در هاي سغدي هويدگمان را مكنزي حرفبخش -�
اين مقاله در بررسي و آوانويسي قطعات و برخي مالحظات زبان شناختي كه در 

.  نك(Machenzie, 1985)ها آمده است، پژوهش مكنزي بوده است  يادداشت
 .كتابنامه

٧- ʾʾγrt’k اين واژه به واژة مانوي هنينگ برآن است ‘‘γrty[str» حاصلخيزترين «
گويد در اين معني بايد شك كرد   اما ميHenning, Sogdica, 29f. (6))ماند مي

هم ندارد ،ارتباط آن با واژة » حاصلخيز «n/zγ’rtk‘و اين كه ربطي به واژة بودايي 
كند، ترجمه مي» وهباشك«سيمز ويليامز آن را . نيز محل بحث است γrtq(y’)‘مسيحي 

   اما شوارتز در رسالة منتشر نشدة خود، در اين معني ترديد zhywtمعادل واژة سرياني 
  . (Idem: 424)كند را پيشنهاد مي» تازگي«كند و بر پاية اشتقاق واژه، مي
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٨-  ‘wδ’yz-nt  اين قرائت كه به جاي صورت نامعلوم*’wδ’βz- استفاده شده و 
از » خفه كردن «-wδ’yz‘. ليامز به مكنزي پيشنهاد كرده استترجمة بيت را سيمز وي

 . مشتق شده است-awa-darzaya*صورت فرضي 

٩- βwc’k  14، و در سطر zr’ync’k5هاي ديگر در سطر  در كنار صورت kwn’y ، 
 ’kym kr كه ترجمة پارتي  tm kwn’y δwr‘ [ky‘] 5 و سطر syn’y 21سطر 

dwr امي سوم شخص مفردتد كه به صورت آينده معني  است ، همه، افعال وجه التز
 نشانة وجه وصفي فاعلي يا اسم فاعل است كه امالي آن در k/’y’-هاي گونه. شوندمي

اللفطي عبارت را چنين بايد تحت. رود معموالً بدون فعل معين به كار ميy(y)–مانوي 
توان شمرد كه ميآن را تمنايي نيز »)خواهد بود(بخش من چه كسي نجات«: معني كرد

 .اين امال  به صورت نادري براي اين نوع فعل نيز به كار رفته است

١٠-  prtrxs- هايي است كه در پارتي عضو جديدي از خانوادة ستاكtryxs-»  مورد ستم
 -ntr’xs‘، سغدي بودايي »تحمل كردن «-drxs، »فشرده شدن «-ndrxs‘، »قرار گرفتن

هاي كه در آن ريشه» ستم كردن «-βtryncا ، صورت گذر»مورد ستم قرار گرفتن«

trenk )  اوستاييϑraxta- (  وdhrengh)  اوستاييdrang ( ادغام شده است .
ستم،  «βtrnng.  قس. شود ديده مي13 در سطر prtr’nkصورت اسمي مربوط به آن 

  .-fra است نه  -pari پيشوند فعلي آن احتماالً .»آزار

١١-  nγrwβs-  اين واژه تا كنون . در يك متن بودايي به كار رفته استتنها يك بار ديگر
zγrwβs-» شده كه با معادل پارتي آن خوانده مي» بلند شدن‘zgrysp- از *uz-

grfsa-تواند به هر حال، حرف نخست نمي.  گرفته شده استz باشد، چنان كه در اين 
يگر اين د. شودهرگز به حرف بعدي متصل نمي) Zنه حرف (نويس اين حرف دست

از .  استng[2-3?]’n (Boyce, 1954: 88, n. 9)كه اين واژه ترجمة واژة پارتي 
 ،معادل پارتي -nγrwβsرسد كه در اينجا، فعل سغدي اين رو تقريباً مسلم بنظر مي

*ngrysp» به كار رفته است» فشرده شدن. 

١٢- pš(y)’’nn  .و ‘نويس اغلب تمايز در اين دست n اهي اوقات،   روشن نيست،  اما گ
.  متمايز كرده است‘دار پشت  آن را از خميدگي نقطهnچنان كه در اينجا، ضخامت سر 

دهد و نه  كه زوندرمان احتمال ميpšn’’’n باشد نه pšn’’nnبنابراين، اين واژه بايد 
 . n‘ همه با امالي سطر پركن شناسة فعلي -  pš’n’’nقرائت ترديد آميز سيمز ويليامز 

biy باشد كه با واژة شغني  p(a)šan*دهد حتمال ميزوندرمان ا ́ēn-»  زير و رو
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 با واژة سغدي مسيحي f(a)šan* مرتبط است  يا -apa-šānaya*، مشتق از »كردن
fšn-» باب مجهول واژة نخست بايد از ). نظر سيمز ويليامز(» لرزيدن، ترسيدن*apa-

šānaya-» مشتق شده باشد، كه صورت » زير و رو شدن*pšyn-    از آن به دست 
پيشنهاد دوم هم با .  باشد بسيار كم استnآيد  اما احتمال اين كه حرف چهارم مي

هاي سغدي نسبت به اصل داراي اطناب بيشتري گرچه ترجمه. خواندمضمون متن نمي
كنند  و در اينجا ، در اصل پارتي آن آمده است و معموالً مفاهيم جديدي را عرضه مي

. »)؟(و من پرتاب نشوم و نيفتم «wd ny frbd’n ‘(w)[d] (k)[f?](‘)n(‘)است 
 بايد ’wptn ZY pš‘ پارتي به شمار آوريم، frbd’n سغدي را ترجمة βrpt’nاگر 

كه به رغم عدم اطمينان از ميزان افتادگي متن، اين نتيجه ( آمده باشد kf’nبه جاي 
 kfynd سغدي wpt’nt‘وجود  پارتي نيز بايد به دليل 20aشود كه در بيت حاصل مي
 ). بوده باشد

قطع نظر از نادرستي خوانش فوق، پيشنهاد سيمز ويليامز نيز با همان داليل پذيرفتني 
 در -pšen*با صورت مضارع مجهول » به دام افتم «pšyn’’n‘نيست؛ يعني خوانش 

» مدا «pšn‘رغم وجود صورت اسمي ، علي»به دام انداختن «-pšēn*كنار واداري آن 
 .16در سطر 

 -y– را با افزونة pš(y)’’nمكنزي با رد پيشنهادهاي زوندرمان و سيمز ويليامز، خوانش 
 -pšyاز ستاك مجهول  ) nyz- ، 29 ‘yw ، 32 ‘xšywn’k 10چنان كه در سطر (

 .دهندبر آن گواهي مي» انداختن «-pš’yكند كه واژه سغدي مسيحي و مانوي مطرح مي

١٣- δst’ny-’s’k لفظي يعني دستگير، مركب از التحتδst- و سغدي مانوي ny’s- ، 
قس پهلوي ( پارتي dstgyrw*، احتماالً ترجمة  »گرفتن« -ny’s(‘)سغدي بودايي 

dstgyl بي ترديد در مصرع پارتي  . بوده است كه از متن افتاده است) دستگير فارسي
20b بايد bw(y)» به جاي خود را ) كه بويس تصحيح كرده است(» بويbw(y)[d]  
كند اما پذيرفتن آن دشوار است، بازسازي ديگر كه با خوانش بويس تطبيق مي. بدهد

تواند درست باشد؛ پس  در اين مصرع نمي(k)وجود  . c[…](g)[4-5](k)اين است 
 :احتماالً متن چنين بوده است

 [ny ms dstgyrw] 
 ‘w hwyn bw(y)[d ‘yw](g) [ky]c. 
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١�- wyδ’(y)[5] .  آن راwyδ’(r)هاي شناخته شدة كدام از فعلهيچ. توان خواند هم مي
، سغدي مسيحي »مرتب كردن «-w(y)δ’yr، »ناپديدشدن «-wyδ(‘)yسغدي بودايي 

wdrz- بودايي wyr’rz-» با اصل پارتي آن » لرزيدنʾz(gr)[ysp’d]خواند نمي .
 . استگذاشته » انديشه «m’n، » دل «zyrdمترجم سغدي به جاي واژة پارتي 

١
 . در فهرست منابع(Boyce, 1954). نك -

هاي متن گيرد كه او اين فرصت را داشت كه يكي از افتادگيمكنزي بر بويس خرده مي -�١
پارتي هويدگمان را با استفاده از متن سغدي هنينگ پر كند اما او تنها در يك بيت در  

(MHC:94,fn.1)ترجمة سغدي را به كار گرفت ،(Mackenzie, 1985: 421) 

عباس . (دربارة اين كه ماني و مانويان در بارة انديشه و خرد چه ديدگاهي داشتند، نك -١٧
 .در فهرست منابع)  1392آذرانداز، 
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