
 1 

 
 خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی )آمیزه یی( پارسی دری

  ج.۲ – بخش دوازدهم

 

 یادمان های نوشتاری

 به زبان های توده های ایرانی آسیای میانه پیش از اسالم 

 )تا سده هشتم میالدی(

 

 یادمان های زبان سُغدی
 

 عزیز آریانفر نویسنده:

 تارنمای خراسان زمین ناشر:
www.khorasanzameen.net 

 ۱۳۹۵( نیحمل )فرورد ۳۰

 

 یادداشت:

تدوین شده از سوی  ،«تاریخ خلق تاجیک»یکم کتاب در این جا ترجمه فصل یازدهم جلد 

( زیر نظر 523-492پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم تاجیکستان )برگ های 

را که مربوط به زبان های ایرانی باستان و میانه  1999 ،اکادمیسین لیتوینسکی و اکادمیسین رانوا

شایان یادآوری است که  .کنیم)در دو بخش( خدمت پیشکش می  ،از دو سوی پشته ایران اند

این کتاب به زبان روسی به کمک وزارت فرهنگ تاجیکستان به یاری استاد داکتر علی اصغر 

    .شعردوست در تهران چاپ شده است

 

بایسته  Bدر باره بخش  .پیشکش حضور دوستان گردید  B1و  Aچندی پیش بخش های 

 است نکاتی را به عرض برسانیم:
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باری متن و پیچیدگی آن که نیازمند دادن توضیحات ضروری در هر مورد و نیز با توجه به گران

مقایسه آن با آن چه که در زمینه در آثار چاپ شده به زبان پارسی دری در دست است و نیز با 

مکتوب را جداگانه به های یادمان گروه بایسته دیدیم هر  ،توجه به دشواری پژوهش در زمینه

  .دست نشر بسپاریم

 

در  ،ما نیز در این جا بر روال گذشته ،چون در کتاب نخست به معرفی اوستا پرداخته شده است

 ،آن چه را که در باره اوستا در ویکی پیدیا به زبان پارسی دری آمده است  B1آغاز در بخش

همچنین ترجمه بخش هایی از اوستا از ویکی پیدیا به زبان روسی با چند جدول را هم  .آوریم

 نوشته« افسانه های کهن در اوستا» یک نوشته پژوهشی زیر نام ،در پی آن .افزودیمبه آن 

 .یکی از پژوهشگران ایرانی را خدمت پیشکش کردیم

 

تا خوانندگان گرامی بتوانند با  ردیمرا تقدیم ک ترجمه متن روسی B2در بخش دوازدهم  سپس

 .به برداشت های بهتری دست یابند ،مقایسه چهار متن

 

یادمان های زبان سغدی در زبان سغدی و نخست آن چه را که در باره     B3ن در ادامه دراکنو

در پی آن ترجمه نوشته یی در باره   .می آوریمبه زبان پارسی دری آمده است، ویکی پیدیا 

سپس یک زبان سغدی از زبان روسی را که در همین ویکی پیدیا آمده، پیشکش می کنیم. 

نوشته پروفیسور « جایگاه و برنامه های پژوهش های تورفانی ،پیشینه»زیر نام  نوشته بسیار ارزنده

 خدمت ،ترجمه آرمان بختیاری که در سایت تحقیقات ایران شناسی آمده ،ورنر زوندرمان

و مقاله   پیشکش می کنیم رامتن روسی یادمان های سغدی ترجمه  فرجام و در تقدیم می کنیم

 .آوریم یوی در پیوست این نوشته میی را هم در باره آیین مان

 

 زبان سغدی:

 )برگرفته از ویکی پیدیا با اندکی ویرایش و فشرده سازی(

واقع در  ،شاخه شمال شرقی و زبان ناحیه حاصلخیز سغد ی ایرانین هاازب از زبان سُغدی 

و نواحی  زرافشان زبان سغدی در آغاز در دره رودخانه .استبوده سیردریا و آمودریا میان

رواج  جاده ابریشم در بخش بزرگی از زبان میانجی به عنوان سپسرایج بود و  ،پیرامون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85


 3 

مهم ترین زبان ایرانی در  ،های دوم تا دوازدهم میالدیسده ،این زبان در طول ده قرن [۱].یافت

زبان تجاری جاده ابریشم و از دیرزمان ابزار ارتباط و پیوند بخشی  ،فرارود وترکستان امروزی 

زبان سغدی به عنوان زبان گفتاری و  .استهای شرقی و غربی آسیا بودههای سرزمیناز فرهنگ

  [۲].استآغاز گردیدهیازدهم ری تا سده نهم میالدی فعال بوده و زوال آن پس از سده نوشتا

 

که برخوردار از پشتیبانی دولت ساسانی  فارسی میانه زبان سغدی بر اثر نفوذ و توسعه تدریجی

از رواج افتاد و سیر نابودی آن از سده  ،زبانیبود و نیز زبان ترکی که ارمغان هجوم قبایل ترک

هجری به بعد همزمان با رواج زبان فارسی از یک سو و نفوذ زبان عربی و ترکی از سوی پنجم 

است  یغنابی زبان ،غدیهای سامروزه تنها زبان بازمانده از گویش [۳].دیگر شتاب بیشتری یافت

 [۱].شودصحبت می انتاجیکست که در کوهستانی در

 

است و متون  زبان ایرانی شرقی ترینمهم ،هاها و نگاشتهاز نظر تنوّع و حجم نوشته ،زبان سغدی

های نوشتهکه در سنگبا وجود آن [۴].شوددینی بخش بزرگی از این مواد نوشتاری را شامل می

تر قدیمیآثاری از شکل  ،های خود یاد شدهی با ویژگیی پارسی باستان از سغد به عنوان منطقه

زبان سغدی نسبت به فارسی میانه )پهلوی(  .استباقی نمانده« سغدی باستان»زبان سغدی یعنی 

 .استی ایرانی را حفظ کردهن هااتر زببیشتر حالت کهن

 

 :کشف دوباره

 ،در اوایل سده بیستم میالدی ،ترکستان چین در 1ورفان(زبان سغدی پیش از کشف گنجینه ت

 ،نخستین کسانی که پرده از راز زبان خاموش سغدی برگرفتند .استزبانی تقریبا ناشناخته بوده

                                                 

در پی کاوش های  از متون دست نویسی است که و گرانبها  . گنجینه تورفان، مجموعه یی بس بزرگ1 

بیشتر به  ،در مجامع و محافل اکادمیکاین متون باستانشناسان از واحه تورفان )توریان( به دست آمده است. 

در این نبشته در همه جا از آن ها به نام فراگمنت ها نام برده هم ما  فراگمنت )قطعات( تورفان شهرت دارد.

 کاوش های تورفانی بس جالب است:ایم. تاریخچه 

کتر اجا حفریات علمی کرد و سه سال د در آن ۱۸۹۵تا  ۱۸۹۳ربورگ از سال تپ کتناانجمن جغرافیایی س»

 کلمنتز فرستاده فرهنگستان علوم روسیه دنباله کار را گرفت و سپس چند تن دیگر از دانشمندان روسی در آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-autogenerated1-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-autogenerated2-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-autogenerated1-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.D8.8C_.D8.B2.D9.87.D8.B1.D9.87-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86
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متن مکشوف های آغازین سده بیستم با مطالعه یک محققان آلمانی بودند که در سال

در حدود  ابوریحان بیرونی گرچه .این زبانِ تا آن زمان ناشناخته را سغدی نامیدند تورفان از

های سغدی تلویحاً به این زبان اشاره کرده ها و جشنهزار و اندی سال پیش با ذکر روزها و ماه

 [۵].یابداما در آغاز قرن بیستم است که زبان سغدی تولدی دوباره می ،بود

 

آثار مکتوب این زبان به صورت  ،های اکتشافی متعددطی یکصد سال گذشته با پوشش هیأت

و از  ،های داخلی دیوار بزرگ چینتا یکی از برج سمرقند پراکنده از نواحی نزدیک شهر

با انتقال این اسناد به  .کشف شدند ،مغولستان شمالی تا دره علیای رود سند در شمال پاکستان

یی به مطالعه این مریکاادانشمندان اروپایی و  ،پتربورگ کتنالندن و س ،پاریس ،های برلینموزه

                                                                                                                                                             

در گذشته به گاه شهریست که در شمال تورفان یعنی در جای ،جا کار کردند. جایی که در آن حفریات کردند

 گفتند. می «کائو چانگ»و مردم چین به آن  «خوچو »به آن بومی گفتند و مردم کوشان میآن 

 

تی اهی ۱۹۰۲جا فرستاد. در  ی از دانشمندان خود را سه بار پی در پی به آنی دولت آلمان دسته ،پس از چندی

ت دیگری به ریاست فن لوکوک به اهی،  ۱۹۰۴در سال  ،به ریاست  گرونودل با اعانه فرهنگستان علوم مونیخ

جا  ت سومی به ریاست گرونودل و عضویت فن لوکوک به آناهی ۱۹۰۵ن و در یسرپرستی فرهنگستان برل

 رفتند. 

 

دست آمد. ه مهمتری بدستاورهای ت دیگری از فرانسه به ریاست پول پلیو مأمور این کار شد و اسرانجام هی

کشف کردند و طومارهای خطی بسیار گرانبها در آن را هوانگ جایگاه پنهانی -ی در توناز آن جمله در غار

تعدادی متون مانوی است  ،دست آمدهه جا یافتند که اکنون در کتابخانه پاریس است. در میان اسنادی که ب

ها  ایرانی آن هایروسی و ف. و. ک. مولر دانشمند آلمانی متون زباننام آشنای دانشمند  -مانئکه کارل زال

 اند. را با رنج فراوان خوانده

 

دولت چین  ؛اند با خود ببرندنتوانسته اناند و اروپاییدست آوردهه در میان طومارهایی که در توئن هوانگ ب

طومار بزرگی  ،گذارده است ،اند ها را به پکن برده و در کتابخانه مخصوصی که در آنجا ترتیب داده آن

اند که ل است و چیزی از آن از میان نرفته است. شاوان و پلیو دانشمندان فرانسوی پی بردهاست که تقریباً کام

اند. اسناد در مجله آسیایی پاریس منتشر کردهرا ها  است و تفسیر آن مانوی های این طومار یکی از کتاب

 «.است هم چینی و سغدی و پارسی میانه دیگری به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 .ی گوناگون اروپایی ترجمه شدن هااها به زبهای کهن پرداختند و بسیاری از این متننوشته

 زبان سغدی را مشخص کردند و حقایق بسیاری را در نحوی های صرفی وویژگی ،شناسانزبان

 [۶].اره این زبان آشکار ساختندب

 

 :ادبیات سغدی

های نوشته .استسمرقند اهمیت زیادی در جاده ابریشم شاهراه میان چین و دنیای غرب داشته

های سغدیانِ می حکایت از مهاجرت سغدیان پیش از اسالم و فعالیتاسال تاریخ نویسان

اهمیت یافتن زبان سغدی به صورت  ،نتیجه بارز این امر .پیشه در طول این جاده داردتجارت

در پرتو همین نقش زبان سغدی است که بیشتر  .زبان میانجی در جاده ابریشم بود

 .استتورفان به دست آمدهپیرامون نواحی های آن در این ناحیه به خصوص در نویسدست

 

یان چین و ایران و هند و روم م هنر و فرهنگ که واسطه انتقال کاال و ،پیشهسغدیان تجارت

مواد نوشتاری سغدی  ،از این رو .های بودایی و مانوی و مسیحی نیز پرداختندبه تبلیغ دین ،بودند

 ،به سه گروه متون سغدی بودایی ،به همین اعتبار ،است وبیشتر دینی و متأثر از سه دین نام برده

 .شودو سغدی مسیحی بخش می ،سغدی مانوی

 

هایی که زبان متن .اندمهارت نویسندگی داشتند و هم مترجمان بسیار زبردستی بوده مانویان هم

اند روان و زیبا و کامالً متمایز از ترجمه الکن و پیچیده و ناقص آنان به سغدی برگردانده

های سغدی بودایی و مسیحی صرفاً از نظر متن .زبان استمسیحی و بودایی سغدی انترجمان

باید به مطالعه  ،برای بررسی صرفی و نحوی زبان سغدی ،اما .ندباارزش واژگان عفراوانی و تنوّ

 [۴].پرداخت ،ی آنن هااویژه داستبه ،های سغدی مانویمتن

 

آن که تاریخ برخی از -های گوناگون سکه ،های متعددآثار غیر دینی سغدی در برگیرنده کتیبه

 ،هاسفالینه -های زبان سغدی استترین نوشتهرسد و در زمره کهنیبه سده دوم میالدی م ها

 .تعدادی داستان و چند متن طبی است ،اسناد و مدارک ،های باستانینامه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.D8.8C_.D8.B2.D9.87.D8.B1.D9.87-4


 6 

 

 :ادبیات بودایی

این آثار  .به زبان سغدی است ادبیات بودایی آثار بازمانده ،در حقیقت ،های سغدی بوداییمتن

از اصل چینی و  آسیای میانه هایترین آثار ادبی زبان سغدی باشد که در صومعهشاید پرحجم

بودایی سرچشمه  مهایانه از مکتب آن هااند و محتوای هندی به زبان سغدی ترجمه شده

ی و آکنده از اصطالحات فلسفی و ی ادبیات سغدی بودایی نوعی ادبیات ترجمه .استگرفته

از آن بیشتر احکام آیین بودا است و بخش اعظم آن نمودار ادبیات بودایی چینی است که 

 [۷].استترجمه شده

 

های چینی آثار نوشتاری آیین بودایند تا بازتاب نسخه ،های بودایی شناخته سغدیبسیاری از متن

در ترجمه  آشکاراای چینی هشناختی و اصطالحی و سبکی نسخههای واژهبدان جا که ویژگی

است واژه یا عبارتی سغدی برای هرگاه که نتوانسته ،مترجم سغدی .سغدی نمایان است

در  ،حتی .استواژه آن پرداختهبهبه ترجمه واژه ،برگرداندن تعبیر یا اصطالحی خاص بیابد

رو از این[۷].استهای مبهم چینی به خط سغدی بسنده کردهواژه آوانویسی تنها به ،برخی موارد

اغلب دشوار و گاه  ،آن هابدون مراجعه به اصل چینی یا هندی  ،هادرک و فهم این متن

های در اثر تغییرات ناشی از نقش ،هاصورت سغدی واژه ،در برخی موارد نیز .غیرممکن است

 [۷].انددور شده سانسکریت هایاز صورت ،دستوری

 

 ۷۲۸تاریخ ترجمه ) ،در یک مورد ،تنها .روشن نیستتاریخ ترجمه متون سغدی بودایی 

ی متعلق ی رود که بخش بزرگی از این متونِ ترجمهاحتمال می ،میالدی( مشخص است؛ بنابراین

در آسیای میانه )نیمه دوم سده هفتم و نیمه یکم سده  گدودمان تان به دوره اصلی پادشاهی

 [۷].هشتم میالدی( باشد

 

 :ادبیات مانوی

بخشی از این  .در خور توجه و حایز اهمیت بسیار است ،شناختیمتون سغدی مانوی از نظر زبان

از اصل  مانوی های دینیِهای مربوط به کتابمتون در برگیرنده ترجمه سغدیِ سرودها و متن

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3-7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3-7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3-7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3-7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
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 .اندفارسیِ میانه و پارتی و بخش دیگر شامل آثاری است که اصالً به زبان سغدی نوشته شده

ها هایی که در این متناز جمله موضوع .استتکّه شده و آسیب زیادی دیدهبیشتر این متون تکّه

اسطوره  ،هاتقویم ،شناسیکیهان ،کلیسا و فعالیت مبلّغانِ مانویاست تاریخچه عرضه شده

 .ستن هااها و داستیلفهرست واژگان و تمث ،اعترافات ،هانیایش ،هاخطابه ،آفرینش مانوی

مطالب فلسفی و بنیادی آیین مانی اغلب با بیانی آمیخته به تمثیل و  ،هادر این متن ،طور کلیبه

 [۴].گرددداستان مطرح می

نقش  ،در انتقال افسانه و داستان از شرق به غرب و از غرب به شرق ،مانویانِ سغدی زبان نیز

 [۴].اندمهمی داشته

 

 :ادبیات مسیحی

یی از زندگی ن هاای و حاوی داستی نوعی متون ترجمه ،در واقع ،متون سغدی مسیحی نیز

ی هایحکایت ،چندین موعظه ،هایی از انجیلقطعات و روایت ،و قدیسان مسیحی ندایشه

کلمات  ،آراء بزرگان کلیسا ،سرودهای نیایش ،داستان پیامبران ،کتاب مزامیر ،آباء کلیسا از

از  ،است وبه سغدی برگردانده شده ها از اصل سریانیاین متن .قصار و عبارات پندآمیز است

که مترجمان مسیحی سغدی زبان به ترجمه واژه به واژه متن سریانی به سغدی و نحوه بیان  ییجا

 [۴].های آنان خالی از ابتکار و تقریباً فاقد ارزش ادبی استترجمه ،اندبند بودهآن پای

 

  :خارابسغدی در 

 .زبان سغدی بود ،از رواج فارسی در این شهر پیش بخارا زبان اصلی شهر

سغدیان را نیز »است: زبان سغدی چنین آورده باره( در ۴۹۱.)ص التقاسیماحسن در مقدسی

را  آن هااست که همگی باشد و چند گونهزبانی جدا است که نزدیک به روستائیان بخارا می

 .رانددان بسیار سخن میرا دیدم که ب ابوبکر محمد بن فضل بزرگوارمن پیشوای  .فهمندمی

 «.شود که روستایش زبان جداگانه نداشته باشدیافت می ،که یاد کردم آن هاکمتر شهری از 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.D8.8C_.D8.B2.D9.87.D8.B1.D9.87-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.D8.8C_.D8.B2.D9.87.D8.B1.D9.87-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.D8.8C_.D8.B2.D9.87.D8.B1.D9.87-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84&action=edit&redlink=1
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میالدی( و سده پس از آن  ۶۷۵هجری ) ۵۶به سال  سعید بن عثمان در زمان فتح بخارا از سوی

 [۲].استنیز زبان بخارا و پیرامون آن سغدی بوده

 

  :در فارسی تاثیر

 فغ ،ملخ [۸] ،های آغازتوان به واژههای سغدی در فارسی میاز وامواژه

آسیمه )در  گ.[،-]زیور اژه هایی چونوو نیز  الئیدن ،جغد[۱۰][۹] ،خاتون ،(فغفور )در

  [۱۲].اشاره کرد [۱۱]راغ ،سنگسار ،بساک ،سرآسیمه(

 

سغدی به  نیز واژه ،شودهای ایرانی دیده میجاینامنامجاها یا کَند که در بسیاری از -پسوند 

 هاییدی آباو  شهرها های ن پسوند را در نامای [۱۳].معنی دهکده و شهر است

کند به همین معنی  -پسوند  .بینیممی ...و چیمکنت و کندتازه ،یارکند ،سمرقند ،تاشکند مانند

 )که به شکل کنت به کار برده می شود(. استی ترکی نیز وارد شدهن هاابه زب

 

 :منابع

 ،تهران ،ترجمه دکتر علی اشرف صادقی ،«ی ایرانین هاازب» ،.یوسیف م ،اُرانسکی .1

 .۱۳۷۸ ،انتشارات سخن

 ،دادخدا )رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات فرهنگستان علوم تاجیکستان( ،افالدینسیم .2

 .۲۰۰۴ ،اوت ۲۶ ،پنجشنبه ،سی فارسیبیبی ،«ی از سرود اهل بخارای خوانش تازه»

 ،زهره ،زرشناس؛ ۲۰۰۹ جنوری ۳ ،الینجدید آن در ،بدر سغدیانه»زهره  ،زرشناس .3

 ۹۸)از ص  ،۱۱شماره  ،۱۳۷۶پاییز  ،«نامه فرهنگستان»در:  «عناصری از یک قصه سغدی مانوی»

 .(۱۱۲تا 

 ۲۰۰۹ جنوری ۳ ،الینجدید آن در ،«بدر سغدیانه»زهره  ،زرشناس  .4

 ۲۰۰۹ جنوری ۳ ،الینجدید آن در ،«بدر سغدیانه» ،زهره ،زرشناس  .5

 .(۵۱تا  ۴۲از  -صفحه  ۱۰) «واژه اهریمن در ادبیات سغدی بودایی» ،زهره ،زرشناس   .6

 .۱۶شماره  - ۱۳۷۹زمستان  ،«نامه فرهنگستان»در: 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B7%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-autogenerated2-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-12
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-13
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_ref-autogenerated1_1-1
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2004/08/040826_mj-taj-bukhara-oldpoem.shtml
http://www.jadidonline.com/story/01032009/soghdian
http://www.jadidonline.com/story/01032009/soghdian
http://www.jadidonline.com/story/01032009/soghdian
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زبان سغدی یک زبان مرده است که دیرین ترین یادمان های نوشتاری آن مربوط سده یازدهم 

  2می گردد.

این زبان یکی از زبان های ایرانی خاوری می باشد که با آن در سرزمین سغد در وادی رود 

کنونی ازبیکستان و تاجیکستان  و نیز در کولونی های فزونشمار زرافشان در گستره کشورهای 

سغدی در مسیر جاده ابریشم سخن می گفته اند. بیشترینه یادمان ها به این زبان در تورفان، در 

سینکیانگ چین، در دون هوانگ چین در استان گانسو و در دژ موگ )مغ( در تاجیکستان یافت 

 شده اند. 

 

(، از شاخه زبان و... هم یاد شده است sγwδy’n’k, sγwδy’wم های  زبان سغدی )که به نا

های ایرانی خاوری است. زبان های خوارزمی، ساکی، اوستی، پشتو و...هم از زبان های ایرانی 

زبان زنده یغنابی که باشندگان دره رود یغناب تاجیکستان به آن سخن می  خاوری به شمار اند.

زدیک با زبان سغدی است، بر می گردد که گاه به گونه نه گویند، هم به گویشی که بس ن

 هم یاد می گردد.  « سغدی نو»چندان موجه به نام زبان 

 

 تاریخ:

 مقاله اصلی: سغدیانا

 

                                                 

)مولف کتاب بی  گرشویچاستاد اَشِم وُهو، به پنداشت  -ی مناجات ارجمند برای زرتشتیانتنها متن نیایش. 2 

نشناسیک تاریخی که تا های زبابدیل دستور زبان سغدی مانوی، تنها دستور زبان سغدی معتبر در پژوهش

 یش،غدی باستان است. گرشویج برای به کرسی نشاندن ادعاهمین اکنون هم جایگزینی ندارد( به زبان س

 .آورده استآوندهای زبان شناسانه یی هم 

میالدی هفدهم  -شانزدهمزبان سغدی تا سده های  ،از سوی دیگر، بر پایه بررسی های انجام شده در شوروی

  گ.[. .میالدی، در روستاهای پیرامون بخارا زنده بوده استسده شانزدهم  تاا بی چون و چرو 
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 یک دست نوشته مانوی به زبان سغدی

 

زدهم از روی برای نخستین بار زبان سغدی از سوی کارل فریدریش آندریاس در پایان قرن ن

زبان سغدی با دیگر زبان های ایرانی شمال  .آثار مانوی یافت شده در واحه تورفان شناسایی شد

و زبان های دیگر همریشه  ی، باختری، خوارزمtumshukskiخاوری چون ختنی، تُمُشقی 

 است و نیای مشترکی دارند.

 

پس  ،مهاجرت نموده بودند شاندر نیمه دوم و اوایل هزاره یکم پ. م. به دره زرافکه سغدیان 

جاگزین شدن، در سده سوم میالدی آغاز به گستره جویی صلح آمیز در منطقه می نمایند و  از

رگانی زروستاها و شهرک هایی در واحه های چین غربی و مغولستان در طول مسیرهای با

ه، در واحه کاروانی می سازند. سر از سده پنجم میالدی گویشوران زبان سغدی در دره فرغان

 چاچ )تاشکنت کنونی( و در سمی ریچیا )هفترود( مسکن گزین می شوند.

 

پیش از فتوحات عرب، در گستره پهناوری از وادی زرافشان گرفته تا دریاچه ایسیک کول به 

زبان سغدی سخن گفته می شد. بازرگانان و فروشندگان سغدی به طور مداوم در چین و 

 linguaارت پرتکاپوی سغدیان دلیل آن بود تا زبان سغدی هفترود زندگی می کردند و تج

franca .[1] یا زبان میانجی )زبان مشترک سراسری( منطقه آسیای مرکزی گردد  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sogdian_text_Manichaean_letter.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#cite_note-1
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همین گونه، ادبیات و متون مذهبی آیین های مختلف مانند مانوی، بودایی و مسیحی فعاالنه در 

ه در زبان سغدی در خاقانات اویغور پیش از آن ک .سغد پخش و به زبان سغدی ترجمه می شد

گستره آن رسم الخط ویژه اویغوری به میان بیاید، همچون زبان ادبی به کار می رفت. سر از 

پس از فتوحات اعراب، فرهنگ سغدی رو به افت می گذارد و زبان پارسی جای  سده هشتم،

زبان سغدی را می گیرد. در سده نهم بخش بزرگی از باشندگان سغد به زبان پارسی سخن می 

ین هم مقدسی در سده دهم بر موجودیت گویش های سغدی در وادی رود زرافشان گفتند. با ا

 گواهی می دهد.

 

 -در گستره قرقیزستان، کتیبه هایی به زبان سغدی یافت شده است که مربوط سده های دهم

یازدهم اند. در فرجام، زبان های ترکی در سده دوازدهم جاگزین زبان سغدی گردیدند. زبان 

 -«نامه های قدیمی»سمی سغدیانا )کشور سغد( بود. دست نوشته های نامنهاد سغدی، زبان ر

یافت شده در دژ    Devashtich مجموعه یی از اسناد و نامه های رسمی پادشاه دیواشتیچ

)دادار آیینه؟( در استان سغد « دار دار آیینه»موگ )مغ؟(، واقع در پنج کیلومتری روستای 

 می دهند. تاجیکستان بر این امر گواهی

از بهر گیری برای نخستین بار پروفسیور هنینگ وامواژه های زبان سغدی را در زبان فارسی با ]»

 گ.[ -«.های مورد نیاز خود را از این کتاب برگزیداسدی شناسایی و مثال «لغت فرس»کتاب 

 

 نوشتار:

 :دبیره )رسم الخط، الفبای( سغدی

 consonant ا نویسه های  بی صدا یا همخوانبرای نوشتن متون سغدی دبیره  ویژه یی ب

alphabet .که بر شالوده خط آرامی ساخته شده بود، کار گرفته می شد  

 

متون مسیحی بیشتر با دبیره سُریانی )سُوری یا سوریه یی( سازگارا یا سازگار شده باآواهای 

که همچنین به نمونه  سغدی، و متون مانوی با گزینه )نسخه( به روز شده نویسه های پالمیرایی،

مانند بسیاری  .کهن دبیره آرامی بر می گشتند، و یا هم با خود اسکریپت سغدی نوشته می شدند

دیگر زبان های ایرانی میانه، زبان سغدی برای  نوشتن از دبیره یی کار می گرفت که از خط 



 13 

به پیمانه گسترده  در زبان سغدی درست همانند دبیره پهلوی نزدیک به آن، .آرامی برخاسته بود

ها کار گرفته می شد. در این خط آشکارا نویسه ها  )حروف(   geterogramm از 

صدادار وجود نداشت. از همین رو، متون را معموال  همچون دنباله یی از حروف صامت در نظر 

برای نمونه: نام بانویی در نکاحنامه یی یافت شده در موگ )مغ؟( در غرب  :می گیرند

این گونه، را چنین پذیرفته شده است که دگوگونچ بخوانند.  δγwtγnchان، تاجیکست

ها   glossesبازسازی آوایی ظاهر کلمات سغدی، بسیار دشوار است و در بسیاری از موارد، 

)بیشتر نام های کسان( از منابع عربی، چینی و ...، و همچنین مواد زبان یغنابی و دیگر زبان های 

 .ک می کنندایرانی در زمینه کم

 

دبیره سغدی بیگمان الگوی گردید برای ساختن دبیره اویغوری که به نوبه خود دبیره مغولی از 

« مغولستان درونی»روی آن ساخته شد )دبیره یی که کماکان تا همین اکنون مغوالن باشنده در 

 3)منطقه خودگرانی در چین( آن را به کار می برند( و در نهایت دبیره مانچوری.

 

 capital letters های آرامی با نویسه های بزرگ geterogramm مونه زبان سغدی )ن

 در ترجمه(:

MN sγwδy-k MLK’ δy-w’šty-c ’t x’xsrc xwβw ’pšwnw δrwth γ-rβ 
nm’cyw 

دیواشتیچ به تو پادشاه خزر افشین دوردهای  -سغدی (ملک)ترجمه تحت اللفظی:  من پادشاه 

 .بسیار می فرستم

 

 غدی:دبیره س

ریانی سُ :ه شده استشتدبیره )رسم الخط، الفبا(( نو) پتیاسکر سه نوعبا  یمتون سغدبیشتر 

 بایتقر شده(، یبه روز رسانمدرنیزه شده ) یکم)خاوری(، مانوی و سغدی. با دبیره سوریانی 

                                                 

شایان یادآوری است که دبیره تورکی باستان را هم سغدیان ساخته بودند. کما این که دبیره عربی را . 3 

 گ.-پارسیان از روی دبیره کوفی برای اعراب ساخته بودند
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ی با دبیره نامنهاد مانو ،حفظ شده یاز متون مانو یمیاز ن شیبی را نوشته اند. حیمتون مسهمه 

و  یمانو آثاراز  یاریبسی و بخش متون زرتشت ،یی، بودامتون غبر مذهبی همهنوشته شده است. 

دبیره مانند همه دبیره های ایرانی هر سه با دبیره ویژه سغدی نوشته شده است.  یحیمس متن چند

 میانه ریشه در دبیره سامی غربی دارند.

 

دبیره  و ی(اشکانارسی میانه ساسانی و پارتی )پ« غیر مانوی»دبیره های  ماننددبیره سغدی درست 

ویژگی دبیره هخامنشی دارند. « یپادشاه یآرام»ریشه در دبیره نانهاد ( یاز اسالم خوارزم شیپ

 ط مرتببضشود(  یم دهینام )صامت یا بی صدا( همخوان» ای «شبه الفبا» که)سامی غربی 

 .شود یداده نم شینما اصالت ها در آن مصوکه )بی صدا( است همخوان یا سازگار آواهای 

 نشانه ها یا عالمه ها بر روی یک  کاربرددادن حروف صدادار، آغاز به  نشان)در آینده برای 

 the glottal stop, so called)) (نامنهاد« الف» ،یصدا )توقف دهانه نا یحرف ب

Aleph)   صامت مهینحرف و دو— ў (/w/)  و й (/j/)سیرنویز و سیباالنو ، نشانه های )

superscript and subscript .نمودند 

 

ممیزه یا  حروفنشانه های  بیشتر با یحیاست که حروف صدادار در متون مسشایان یادآوری 

 .ه اندنشان داد diacritical marks تفکیک کننده 

 

شاید  «کیکالس»دوره  خط سغدی در آغاز از راست به چپ نگاشته می شد اما پسان ها خط

نوشتن یعنی مورب گردید: نگارش چشمگیر دگردیسی های دستخوش یر خط چینی زیر تاث

خالف عقربه ساعت رجه نود دتا سطرها  شد و یاجبارحروف در میان کلمه ها گسترش یافته، 

 .نوشته شد نییمتون از باال به پایعنی ، ندچرخانده شد

 

 :Transliteration یآوانگاریا  یگردان سهینو
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خط سغدی به گونه زیر بازسازی می شود )نگاه شود به  Consonantismکونسونانتیسم 

که آواهای مقتضی مصوت  نشانه هاپذیرفته شده  نیترجمه الت ،یبعدستون اول(. در سه ستون 

 .شود یده مدا ی  را باز می دهند،حیو مس یمانو ها را به خط سغدی، 

 

ه همان ترانسکریپسیون پذیرفته مورد استفاد (transcriptionیبردارترانسکریپسیون )نسخه 

در  ای یسغدخط که در هایی آورده شده  صامتها در پرانتز. IPA نه ،استاروپا شده در 

 . (allophones) معین پدید آمده اند طیمح کشده و یا هم در یکلمات قرض گرفته 

 

 

 )نِسطوریانی( مسیحی مانوی سغدی آوا

k k k, q q 

x x x x (= سریانی. k) 

(g) k g g 

γ γ γ γ (= سریانی. 'айн) 

č с с с (= تساده .سریانی) 

(с) ts, c c с 

(ĵ) с j c 

t t t, t t (سریانی. ţ) 
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θ δ δ θ (سریانی. t) 

(d) t d t, d 

δ δ δ d 

p p p p 

f p, β f f 

(b) p, β b b, p 

v β β b 

r r r r 

(l) δ, r l l 

y y y y 

w w w w 

s s s s 

š š š š 

z z z z 

ž z j ž 
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(h) x, 0 h h 

n n n n 

m m m m 

 

 : Arameogrammنویسه های آرامی 

یا  ideogramsکاربرد ایدوگرام ها  ،شالوده آرامیبر  یرانیانوشتار خص اش یها یژگیاز و

 tokensنشانه ها از برخی  یبرا :است arameogramm ی نامنهادهات مفهوم نگاش

ی آن خوانده می شد رانیمعادل اهمتاواژه یا ، اما نوشته می شدشده(  فیرتحبیشتر ) یکلمه آرام

برای نمونه، . ی(در اکد  shumerogrammsدر زبان جاپانی معاصر و kandzi  )مانند

می خواند. در این جا  maδuمی نوشت اما آن را   'xmrکاتب سغدی برای واژه باده )می( 

xmr'   بر گرفته ازḥamrā  .آرامی است 

 

 یبا حروف بزرگ ترجمه م یرانیا یها زبانچنین پذیرفته شده بود که ایدئوگرام ها را در 

 انهیم یارسپاستاندارد خط نادرتر از  اریبسایدئوگرام ها  ،«یمیقد یهاخط »در  احت .کردند

 کیاز  شیمنظم ب به گونه «کیکالس»ر متون دوره است، چه رسد به زبان پارتی. در حالی که د

 به کار برده می شود. arameogrammنیدوج

 

در دبیره سغدی مانوی هم ایدوئوگرام ها دیده نمی شوند. در متون مسیحی )نِسطوریانی( تنها 

در خط  ZYیک شبه  ایدئوگرام دیده می شود که رونوشتی است از شکل ظاهری ایدئوگرام 

 سغدی(  — ətə سغدی )مطابق

 

 یادمان ها:
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 یباستان یرکوتهای یادمان  ی،عربآثار  ،ینیدر متون چ یغدس واژگاناز  یتوجهبخش شایان 

وجود  یبراهم تیسانسکر-یسغددبیره دو زبانی  ازیی )فراگمنتی( حفظ شده است. قطعه 

مربوط به )احتماال واژه نامه است  یپزشک یداروهانام های شماری از در بر دارنده که دارد، 

 درس می خوانده اند( فاندر تور انیسغددر آن که  ،یمدرسه هندکدامین 

 

 (: Phonetics and phonologyآواشناسی و واجشناسی )

اطالعات در باره آواشناسی )فونتیک( زبان سغدی تنها به گونه تقریبی شناخته شده است، زیرا  

 4زبان سغدی از  زبان های مرده است.

                                                 

 ه دستور زبان سغدی، نکته هایی چند را بایسته یادآوری می دانم:در پیوند با ترجم یادداشت گزارنده:. 4 

دشوار و تخصصی که باید  ینخست این که ترجمه دستور زبان های ایرانی از زبان های اروپایی کاریست بس

از سوی کارشناسان رشته زبانشناسی انجام شود. با این هم، ما در این جا به رغم بی بضاعتی از سر ناچاری و 

مرده حتا در بهترین مورد  دستور زبان های یری دست به این کار یازیده و خطر کرده ایم. ترجمه هایناگز

در ترجمه دست داشته هایی از دید دستوری نارسایی . از این رو، اگر نمی تواند عاری از لغزش ها باشدهم 

 ید.    دیده شود، از پیش پوزش می خواهم و امیدوارم مرا به بزرگواری خودتان ببخش

در زمینه دستور زبان سغدی در جهان دو کتاب به زبان فرانسوی هست »به گفته بانو داکتر زهره زرشناس،  

روند. جلد اول این مجموعه را پروفسور گوتیو و جلد دوم را که در واقع دو جلد از یک کتاب به شمار می

پردازند و در زمانی منتشر شدند که هنوز می اند که بیشتر به زبان سغدی بوداییپروفسور بنونیست تهیه کرده

اعتبار علمی برخوردار کنون دیگر از مطالعات گسترده یی در این حوزه صورت نگرفته بود. این کتاب ها 

 .ها مراجعه نمودتوان برای بررسی تاریخ این زبان به آننیستند و تنها می

]G a u t h i o t  R., Essai de grammaire sogdienne, pt 1. Phonétique, P., 1914—23 

B e n v e n i s t e  E., Essai de grammaire sogdienne, pt 2. Morphologie, syntaxe et 

glossaire, P., 1929[ 

 -(Ilya Gershevitchایلیا ) گِرشِویچ:[ور گرشویچ )رساله دکتری وی( یکتاب دیگر، کتاب پروفس

های زبانکارشناس برجسته  میالدی( 2001 -1914انگلستان ) باشندهتبار ایرانشناس و زبانشناس روس

است که اگرچه در باره زبان سغدی مانوی نوشته شده است و  اختری[یالمی و بااوستایی، سُغدی، آسی، 

های بسیار دیگری نیز از نمونه های مورد استفاده در آن نیز بیشتر نمونه های سغدی مانوی هستند، اما نمونه
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 (Vocalism سخنگویی )

 (Vowelsحروف صدادار )

–وجود دارد  longitudeوزیسیون حروف صدادار در طول در زبان سغدی تعارض اپ

از هم تفکیک داده می شوند.  (а, е, u, o)و کوتاه (ā, ē, ü и ō) صدادارهای بلند 

کوتاهی یا درازی حرف صدادار ویژگی ریتمیک ریشه را تعیین می نماید  که به نوبه خود 

برای بازسازی وکالیسم چالش اصلی خصوصیات مورفولوژیک ریشه را تعیین می نماید. 

vocalism ( )سغدی، ال توجه به طبیعت صامت دبیره سغدی  سخنگویی یا آواز برآری

در نوشته های سغدی لزوما تنها حروف صدادار بلند دیده می شوند. حروف صدادار  :است

( و یا هم اصال بازتاب داده نمی irregular کوتاه گاه نشان داده می شوند )به گونه نامنظم 

 شوند.

 

                                                                                                                                                             

های مربوط به این اند و به همین دلیل در پژوهشمسیحی و بودایی ارائه شدهمتون دیگر مانند متون سغدی 

 ها نیز هنوز کاربرد داردو در این حوزه بسیار سودمند است.متن

G e r s h e v i t c h  I., A grammar of Manichean Sogdian, Oxf., 1954 (2 ed., Oxf., 

1961[ 

های دستور زبان نباید ترجمه عتقدم که کتاباست. میک نیاز نگارش یک دستور زبان سغدی به فارسی 

شوند بل که باید متناسب با نیاز گویشوران هر زبان از نو نوشته شوند. اجتناب از ترجمه این است که ترجمه 

شود. های دیگر باعث عدم انتقال صحیح و دقیق مفاهیم دستوری میهای مربوط به دستور زبان از زبانواژه

های هندو اروپایی هستند، اما اکثر اصطالحات دستور زبان فارسی از زبان از زبان زبان انگلیسی و فارسی

واژه مصدر در زبان عربی به معنی  برای مثال،های سامی تعلق دارد. عربی گرفته شده است که به خانواده زبان

زبان فرانسوی  در infinitifدر زبان انگلیسی و  infinitiveمحل صدور است و در فارسی به عنوان معادل 

در اصطالح سازی برای مفاهیم دستوری  ،نشود. بنابرایکه نشان دهنده زمان نا محدود است در نظر گرفته می

مشکالت و اختالفاتی از این دست وجود دارد. برای تبیین بسیاری از مفاهیم دستوری به ساخت اصطالحات 

 گ.-«نو نیاز است.
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 matres برای نشان دادن حروف صدادار، مانند زبان های سامی )عبری، آرامی، عربی( از 

lectionis حروف صامت در معنای حروف صدادار، آن هم در کل  -کار گرفته می شود

( و االف صدای  w)صدای (، واو التینیY ییود )صدایتنها از سه حرف کار گرفته می شود: 

 ین گونه، صداهای مختلف می تواند با عین نشانه ها ضبط می شود:ا را می کشد.   (')

نشان داده می شوند. چنانچه همین گونه همین i و   ē, e, ī، حروفyبرای مثال با نویسه 

 هم نشان داده می شوند. wنویسه حروف با 

 

 عقبی میانی جلویی یا قدامی ردیف

 بلند کوتاه بلند کوتاه بلند کوتاه دراز یا بلند

 )i ī 1)ɨ باالیی
 
u ū 

 )e ē 2)ə میانی
 
o ō 

 a پایینی
  

ā 
  

 

 positionمشخص می گردد(. این نشانه تنها در موقعیت « ع»)نویسه یا حرف    [Ɨ]با نشانه -1

 دیده می شود.   .[sn] ,[st] ,[sp]پیش از ترکیب های بی صدا یا صامت ها

)افت، کاسته شدن، فرونشستن( حروف صدادار  reductionها در اثر  seamرزها یا د -2

 .در موقعیت کشش )بدون تاکید( پدیدار می گردد   и [u] [e] ,[a]کوتاه

 

 :Diphthongsواکه های همبافته یا مرکب یا دیفتونگ ها 

 secondary در زبان سغدی واکه های مرکب بلند )دراز، طوالنی( دارای تشکل ثانوی

education [āi]  و[āu]  .وجود داشت 

 تبدیل می شدند.[ō] و   [ē]بهau* و ai*واکه های مرکب اصیل ایرانی 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_i
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_e
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
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 second memberمی توانست همچون سازه دوم nasal overtone [ṃ] لحن بینی

هم  [r] برخی از دانشمندان بر این باورند که در همان کیفیت می تواند .واکه مرکب عمل کند 

 .[ir] ,[ur] ,[ər]عمل کند، با ایجاد واکه های مرکب کوتاه

 

 :Consonant همخوان ها )بی صداها یا صامت ها( 

 

 
 labial لبی 

یا  دنتال

 دندانی

 یی حفره

Alv
eol
ar 

کامی 
palatal  

پرده یی یا 

غشایی 
velar 

Blastin
g / 
affricat

es 

1)b( p 

t

2)d( 

)ʦ( 
3 

 
ʧ45)ʤ(  

k

6)g(  

سایشی، 

 اصطکاکی

fricativ
e 

fβ  θδ  sz  ʂ78ʐ  xγ  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_d
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_d
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_ts
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_.CA.A4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_g
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_.CA.90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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Nasal m n 
   

روان، صاف، 

 هموار
w 

 
r9)l(  y 10)h( 

 
  positionalالفافون های پوزیسیونی)موضعی( -[g] ,[d] ,[b]آواهای   2 5 6  1

allophones  اند. آواهای[β], [δ], [ʧ]  و [γ] تنها در به تبعin the position 

after nasal  ( موضع پس از Nasal  ))بینی([n]  و [m].ظاهر می شوند 

 
دیده می   borrowed wordsاین آواها تنها در کلمه های مستعار یا عاریتی  9 10 3

 شوند. 

 
در ترانسکریپسیون های سنتی ایرانی به ترتیب همچون  ]ʐ], [ʂ], [ʤ], [ʧ[آواهای   5 7 8 4

[č], [ĵ], [š] и [ž] .مشخص می شوند 

 

 :Syllable هجاها 

 ساختار تیپیک هجاها:

CCVCCای مثال، ، برškwrΘ [škōrΘ] (трудный اما شمه های دیگر هم محتمل .)

 .(CVC, CV, VC, CCV, VCC, CCCV, VCCC)اند

متشکل از سه صامت )بی صدا( هم در آغاز و هم در  consonant clusterخوشه همخوان 

 مجاز شمرده می شود.     هجاها پایان

 

 : Supersegmentnyeپدیده های

 : accentلهجه 

( در زبان سغدی آزاد است، تنها با تعداد مصوت مرتبط است، و بر روی ، تکیهد )ضربهتاکی

هجای اول با یک مصوت بلند می افتد. هرگاه در ریشه کلمه مصوت های بلند موجود نباشد، 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_l
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_h
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_g
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_.CA.A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_d
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_ts
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_ts
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_h
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_l
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_.CA.A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_.CA.A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_.CA.82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_.CA.82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_.CA.A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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می شود. همه نتقل م  Flectionیا  flexionبر خمیدگی یا انحنا  )تکیه( آن گاه ضربه یا تاکید

 reduced to تخفیف )تقلیل( می یابند [ə]تا   [o]ه بدون  تاکید به استثنای مصوت های کوتا

[ə]. 

 

 : 5پایه های ثقیل و خفیف

ریشه های کلمه ها در زبان سغدی به دو کتگوری تقسیم می گردد: همه ریشه هایی که در 

ترکیب خود حتا یک حرف صامت بلند یا واکه ترکیبی )دیفتونگ( داشته باشند، تاکیدی 

)ثقیل( خوانده می شوند. ریشه هایی که تنها متشکل از یک « سنگین»مرده می شوند و ش

 )خفیف( یاد می شوند.   « سبک»مصوت کوتاه باشند، بدون تاکید بوده و به نام 

 

، «ثقیل»زیر تاثیر قاعده یا قانون نامنهاد ریتمیک قرار دارند. پایه های « ثقیل»و « خفیف»پایه های 

خود بار می کنند که به هیمن دلیل پایان های شان تقلیل )تخفیف( می یابد و  تاکیدها را بر

. روشن است چنین چیزی با پایه های خفیف اتفاق و تعدیل می شود شکل آن ها تغییر می کند

نمی افتد. از همین خاطر کلمه هایی با پایه های ثقیل و خفیف به گونه های متفاوت تصریف و 

                                                 

 5   .основы روسی، به انگلیسی basis  یاbases  همتاواژه هایی چون  -در زبان پارسی دری

ساقه، زیربنا )تهداب(، مسند، قاعده، بنیاد و... دارد. ما برای جلوگیری  بدنه، اساسات، پایه ها، شالوده، مبانی،

نوشته ایم. « پایه»، در همه جا و برای جلوگیری از لغزش های احتمالی از هر گونه سوء تفاهم و خلط مبحث

این واژه  در کانتکست های گوناگون در زبان پارسی دری به مفاهیم مختلف به کار برده می  هر چند

 از دید دستوری در پارسی دری هر جمله دارای دو بخش نهاد و گزاره می باشد. شوند.برای نمونه، 

 در ویکی پیدیا در زمینه چنین آمده است:   

داده  نهاد ( در دستور زبان پارسی خبری است که در باره Predicate انگلیسی بهمسند )نهاد( و گزاره )»

و گزاره تقسیم کرد. گزاره حداقل یک فعل دارد که هسته  نهاد توان به دو بخشِ شود. هر جمله را میمی

 باشد.جمله می

توانند یک کلمه یا گروهی از کلمات می هایی است کهفارسی، یکی از نقش دستور زبان در)نهاد(  مسند

فعل +فاعل + مسند»رود، چنین است: در جمله داشته باشند. ساخت جمله یی که مسند در آن به کار می

 .«ایگروه حرف اضافه یا گروه صفتی است یا گروه اسمی مسند همواره، یا. »ربطی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_(%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_(%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_(%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_(%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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می شوند: برای مثال، پایان های تقلیل    inflected and conjugatedبا هم مزدوج

را دیگر نمی توان تشخیص داد و این اسماء کال دارای « ثقیل»)تخفیف( یافته اسماء با پایه های 

 می باشند.  « خفیف»در کلمه های دارای پایه های « وند»به جای شش « وند»سه 

 

 مورفولوژی:

ط است که در آن نشانه های زبان های مصنوعی و ترکیبی  زبان سغدی از زبان هایی نوع مختل

synthetic and agglutinative .با هم آمیزش می یابند 

 

 اسما:

 صرف:

در زبان سغدی اسماء در آغاز دارای جنس های مذکر مونث و مخنث بود. مگر با سپری شدن 

 یا مونث را گرفتند.    زمان، مخنث از میان رفت و اسمای دارای این جنسیت به تدریج بار مذکر

دارای « خفیف»هرگاه پایه های  تصریف پایه های ثقیل و خفیف اصوال از هم  متفاوت اند.

 دارند. « وند»به دلیل تخفیف فلیکس های مصوت تنها سه « ثقیل»اند، مسندهای « وند»شش 

تا اندازه « خفیف»نبست به سایر پایه های    ya-و  u–متکی بر پایان های  « خفیف»پایه های 

در زبان « قانون ریتمیک»به رغم جاری بودن یی به گونه دیگر گردان )صرف( می شدند. 

« خفیف»سغدی، گرایش آراستن خمیدگی ها یا فیلکس های پایه های ثقیل همانند نمونه 

 موجود بود.     

 

یکسان  کتگوری اعداد در زبان سغدی به شکل جمع و مفرد بود. جمع همه جنسیت ها مانند هم

 تصریف می شدند.

 

 تصریف پایه های خفیف:
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یا  وندها

 حالت ها

 مذکر

بر 

 a پایه

 مخنث

بر 

 a پایه

 مونث

بر 

 ā پایه

  مذکر

بر پایه 
 u 

 مونث

بر 

 ū پایه

مذکر 

بر 

 ya پایه

بر  مونث

 yā پایه
  جمع

no

m. 
-
i 

-
u 

-
a
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-
e 

-a -a -i -yā 
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-
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-
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-
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-
u
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-
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-
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-
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-
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-
u
y
a 

-
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y)
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-
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-
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-
īštī, 

-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
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loc. 
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 پایه های ثقیل: Declination تصریف

 پایه های ثقیل با صرف اسمای مذکر و مخنث متمایز نمی شدند.

 

 جمع مونث مذکر و مخنث یا حالت وند

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
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 Ø -Ø -t- مستقیم

 Vocative -Ø, -a -e -teندایی 

 ī -ī -tī- یممستق غیر

 

 

 :Adjectivesصفت 

 č–صفت های مونث بیشتر با پسوند . در زبان سغدی صفت ها همانند اسماء صرف می شدند

بود،   .pətristē mascکه مذکر آن « مخلوط»- mixedپایان می یافتند. برای مثال، صفت 

 می شد.  fem.pətrisč -حالت مونث آن

 

-به کمک پسوندcomparative degree درجات قیاسی یا مقایسه یی )وراندازی(

(i)star   :ایجاد می شدند. برای مثالmurzək-star    کوتاهتر(، و یا(murzək )کوتاه( 

 

 suffix –tar« تر»سوپرالتیوها به کمک پسوند  Superlativeدرجات عالی یا تفضیلی 

 تشکیل می یافتند.

درجه مقایسه  comparative degreeدر متون بودایی، شکل تفضیلی با کمک صفت در 

  ew murzək-starبه عنوان مثال « کامال» āδparmیا « یک» ēw« یو»کلمه  +یی

 کوتاهترین شکل می گرفت.»

 

 ضمایر:

 ضمایر شخصی: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
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در زبان سغدی ضمایر شخصی تنها برای اول شخص و دوم شخص وجود داشتند. برای سوم 

از ضمایر اشاری )نمایشی( کار می شخص مانند زبان یونانی باستان و زبان های سالوی کهن 

 گرفتند. 

 

 sg 2 sg 1 pl 2 pl 1 )حالت ها(وندها 

 azu taγu مستقیم)حالت(  وند

māx(u) šmax(u) 

 maná tawa غیر مستقیم)حالت(  وند

 Colitisشکل کلیتیک 

form 

 مستقیم )حالت( وند

-m -f(i) 

man 

-fan 

 شکل کلیتیک 

 غیر مستقیم)حالت(  وند
-mi -t(i) -tan 

 

 

 :Demonstrative pronouns ضمایر اشاری یا نمایشی

ضمایر اشاری دارای دایکسس های  مایر اشاری وجود داشته است:در زبان سغدی دو گونه ض

deixis  قوی و ضعیف. دایکسیس های قوی همچون ضمایر اشاری سوم شخص و یا همچون

آرتیکل ها )جنس ها( و دایکسس های ضعیف همچون ضمایر اشاری به مفهوم عام کلمه کار 

 می روند.

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
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از فاصله متکلم تا اوبژکت )سوبژکت( تقسیم  زبان سغدی به سه طبقه در بستگی ضمایر اشاری

 :می شوند

پروکسیمال )فاصله نزدیک(، میدیال )فاصله متوسط( و دیستال یا مسافه یی )فاصله دور(، همانند 

 قاعده موجود در زبان های ارمنی و گرجی.  

 

 افعال:

ه، حال و در زبان سغدی درست همانند دیگر زبان های هند و آریایی، فعل دارای دو پایگا

گذشته است، پایگاه گذشته عبارت است از پایه زمان حال با اضافه کردن پشتوانه ) 

augment )کن« کردن/ انجام دادن»برای مثال، فعل . تقویت یا تزاید(kun- دارای پایه )

 kunam (azu)« از او کنم»مانند « من خواهم کرد»می باشد. این گونه،  ?-əktزمان ماضی 

به گوش می رسد. برخی از  əktu (azu)مانند « گ.[ می کنم-من ]حتمی»صدا می دهد و 

پایه های ریتمیک همانند پایه های اسماء افعال دارای پایه جداگانه امپرفکت )ناقص( می باشند.

به خفیف و ثقیل تقسیم می شوند. اشکال شخصی افعال دارای کتگوری های مفرد و جمع و 

 . اول شخص، دوم شخص و سوم شخص اند

 

 زمان:

 وجود دارد. perfectدر زبان سغدی زمان حال، گذشته و آینده و کامل 

 

 زمان حال:

inclination indicative  زمان حال با افزوده شدن پایان های شخصی زمان حال به پایه

اول شخص مفرد در  (-patγōš)زمان حال تشکیل می گردد. فعل گوش دادن یا شنیدن 

و مانند   patγōš–به شنیده می شود، در مفرد دوم شخص  patγōšamهنگام سخن گفتن 

 این.

 

 پایان های شخصی زمان حال:
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 «ثقیل»پایه  «خفیف»پایه  شخص

 ām -am- اول

 ē, (-Ø) -Ø, -ē- دوم

 ti -t- سوم

 ēm(an) -ēm(an)- اول

 θa, -ta -θ(a), -t(a)- دوم

 and -and- سوم

 

 

Imperfect: 

پایان های شخصی امپرفکت به پایه امپرفکت ساخته می شود. هرگاه  امپرفکت با افزوده شدن

فعل پایه امپرفکت نداشته باشد، آن گاه پایان به زمان حال افزوده می شود. این گونه، فعل 

 patγōšu امپرفکت imperfect اول شخص مفرد در (-patγōš)«شنیدن یا گوش دادن»

 ...و مانند این  patγōši می شود، دوم شخص مفرد

  

Personal end imperfect 

 پایان های شخصی امپرفکت:
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 «ثقیل»پایه  «خفیف»پایه  شخص

1 sg. -u -Ø, -u 

2 sg. -i -Ø, -i 

3 sg. -a -Ø 

1 pl. -ēm(u), -ēm(an) -ēm(u), -ēm(an) 

2 pl. -θa, -ta -θ(a), -t(a) 

3 pl. -and -and 

 

 

 گذشته )ماضی(:

 ه کمک پایه خالص زمان ماضی و فرم شخصی فعل کمکیزمان گذشته در زبان سغدی ب

auxiliaryبودن»برای افعال متعدی، فعل  .زمان حال تشکیل می شود » as- به کار می رود و

 .-δar« داشتن»برای افعال غیر متعدی فعل 

 

 

 
 viفعل غیر متعدی   vttransitiveفعل متعدی

 
 جمع مفرد جمع مفرد

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_vt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_vi
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1 
sg 

wēt-
δaram 

wēt-
δarēm 

murt-
im 

murt-
ēm 

2 
sg 

wēt-δarē wēt-δarθ 
murt-

iš 
murt-

asθ 

3 
sg 

wēt-δari 
wēt-

δarant 
murt-i 

murt-
ant 

 
vt   به کار می رود، پایه زمان حال« دیدن»فعلwēn پایه زمان گذشته ، wēt 

 
vi   میر  -به کار می رود، پایه زمان حال« مردن»فعلmirمرد )مرت(  -، پایه زمان ماضی 

murt 

 

 نوع )لنگویستسک یا فقه الغه یی(:

  perfect and imperfectدر زبان سغدی فعل دارای دو نوع است: کامل و ناقص

 

Inclination :میالن 

، وجه desirableب، مطلوindicativeنشان دهنده های Inclination در زبان سغدی،

 .وجود دارد possibleو ممکن  imperative، امپراتیو یا امریsubjunctiveشرطی

 

 

 اشکال غیر شخصی افعال: 

حالت استمراری زمان حال و  اشکال غیر شخصی )نامتناهی( افعال در زبان سغدی شامل:

 .و صفت کالمی یا لفظی می شود  gerundsگذشته، مصدرهای زمان حال و گذشته، 

participle present and past times, the infinitive present and 
past tenses, gerunds and verbal adjective. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_vt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_vt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_vi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_vi
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 افعال غیر متناهی:

زمان گذشته و زمان  اشکال غیر شخصی )نامتناهی( فعل در زبان سغدی شامل: حال استمراری و

 .سپری شده از مصدر و صفت کالمی اند

 

 زمان ماضی: infinitiveمصدر 

و یا هم  بدون پایان ساخته می شود. برای  e–پایان  +مصدر زمان ماضی از پایه زمان ماضی 

 )ستایش، تمجید، ستودنγōβāt ( و  -βaxš ، پایه زمان حال«دادن)»  βaγt-eمثال، 

complimentپایه زمان حال )γōβ-.) 

 

 

 مصدر زمان حال:

یانی و مانویه گونه های متفاوت ساخته می شود. برای مصدر زمان حال در متون بودایی، ِنسطور

 به کار برده می شود.wēn با پایه « دیدن»نمونه، فعل 

 

و یا هم  u-+ پایه زمان حال با پایان  par)حرف اضافه( prepositionدر متون نِسطوریانی 

 به کار می رود.  par wēn(u)بدون پایان: 

 .wēn(i) و یاهم بدون آن به کار می رفتند: i پایان های در متون مانوی پایه های زمان حال با 

 تخفیف می یافت. ē: wēn-ēافزایش می یافت که تا  aka-*در متون  بودایی پایه با پسوند 

 

Gerund: 

Gerund باافزوده شدن پایان-kya  یا-kī   :به پایه زمان حال ساخته می شدβar-kya  در(

offering  قربانی یا نذر کردن( وwāβ-ki   در(«speaking »)سحن گفتن 
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 منابع مواد زبانی:

 ادبیات سغدی:

به زبان سغدی انبوهی از متون به ما رسیده است که بیشتر مانوی اند. همچنین شماری آثار 

مسیحی )نِسطوریانی( و بودایی هم یافت شده است. در پهلوی متون مذهبی شمار اسناد اداری و 

 .[2]یاد می شوند.« نامه های یافت شده از کوه موگ» عادی یافت شده است که به نام

 

 مالحظات:

وره خاقات اول ترک بر پا نموده که آن را مغول ها در د ستون سنگی بوگوت برای مثال  .1

 [1]بودند، در بردارنده نوشته هایی به زبان سعدی هم است. نگاه شود به منبع  

با خوانش،  ،چاپ دوم، )اسناد حقوقی و نامه ها(اسناد سغدی یافت شده از کوه موگ )مغ؟(،  .2

 .1962ترجمه و تفسیر و. آ. لیفشینتس، مسکو، انتشارات ادبیات خاور، 

 منابع: 

 Harvad. 2007.. Manichaean Sogdian Primer Skjaervo, P. 

 زبان سغدی// زبان های جهان، زبان های ایرانی،وینوگرادوا س. پ ،. 

  ،2000همو، زبان های ایرانی خاوری، مسکو، انتشارات اندریک 

 Yoshida, Y. Sogdian//The Iranian Languages. Ed. by G. 
Windfuhr.L and NY:Routledge. 20 

 

 

 )آکادمی علوم براندنبورگ( 6ور ورنر زوندرمانیپروفس

 7(تیاری )دانشگاه مازندرانآرمان بخ :ترجمه 

 

                                                 
6. Sundermann Werner, „Geschichte, Stand und Aufgaben der 

Turfanforschung“, in Akademie Journal (Magazin der Union der deutschen 

Akademien der Wissenschaften), Themen-schwerpunk Zentralasien, 2/ 2000.  

 . برگرفته از سایت تحقیقات ایران شناسی، نامه فرهنگستان )با اندکی ویرایش(7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#cite_note-2
http://web.archive.org/web/20080919055526/http:/kronk.narod.ru/library/klashtorny-livshiz-1971.htm
http://www.fas.harvard.edu/~iranian/Sogdian/index.html
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 جایگاه و برنامه های پژوهش های تورفانی ،پیشینه
 

  

 :رهاورد کاوشگران تورفانی

 .نخستین سفر تورفان پژوهی خود را آغاز کرد ۱۹۰۲ت سال سوگا ۱۲در  8آلبرت گرون ودل

ندان دانشمنظر  ،دیدر پایان قرن نوزدهم میال ،ی در استان سینکیانگ چینیواحه  ،تـورفان

  ،(۱۸۹۸) 10کلمنتس  9(۱۸۷۹)للگجهانگردان روسی چون رِ .اروپایی را به خود جلب کرده بود

آثاری مدفون در شن و نگاره  ( از1900-1893) 11ن هدینسو ،یندیهمچنین جغرافیدان سو

گاه سر از چند از دست نوشته هایی که هربادرُفتی غارها و هایی کنده شده بر دیواره های 

در  .سخن می گفتند و ره آوردشان شاهد صادق سخنانشان بود ،ان بیرون می آوردندریگزار بیاب

یافته های باستانی به دست آمده  ،بیشتر از جاهای دیگر ،چون خوچو و قره شهر ،دیگر واحه ها

در امتداد راه باستانی  ،این مکان های باستانی همچون ایستگاه هایی به دنبال یکدیگر .بود

 (۱نگاره) 12.جای گرفته اند ،دور را به هند و باخترزمین پیوند می داد نی خاورکه زما ،ابریشم

 

تزاری بر  وریتکه سلطه امپرا ،گنج خفته در ریگزار چنان شکوهمند بود که دانشمندان روس 

دوستان آلمانی خود را به همکاری  ،بزرگی به شمار می آمد تشمال چین بر ایشان مزی

 .روسی انجامید -به تشکیل چهار گروه کاوشگری آلمانی ،رانجامس ،فراخواندند و همین امر

به کار خود  ،جهانی درست چند ماه پیش از آغاز نخستین جنگ ۱۹۱۴ها به سال  واپسین آن

 13.پایان داد

 

                                                 
8 Albert Grünwedel  
9  J. A. Regel  
10 D. A. Klements  
11 4) Sven Hedin 

ترکستان خاوری در اوایل عصر سده های میانه، اوچرک تاریخ، مسکو، ». س. ل. تیخوینسکی، و. آ. لیتوینسکی، 12 

 . 30 -17، ص. ص. 1988

 H. G. Franz, kunst und kultur der seidenstrasse, Graz 1986, pp. 43-53.  
13 .M. Boyce, A catalogue of the Iranian Manuscripts in Manichean Script in 

the German Turfan Collection, Berlin 1960, pp. x-xx. 
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از میان پژوهشگران  .گروه های کاوشگر توانسته بودند چشم به راهان را از نگرانی درآورند

آلمانی ها از  ،دستیابی بـه گنج باستانی تورفان سر از پا نمی شناختند اروپایی و آسیایی که برای

از  .ان بسی از همکاران و هماوردان روسی شان بیشتر بودندستاورد آ .همه کامیاب تر بودند

کامل  ،نیهمین روست کـه اینک گنجینه دستنوشته ها و یادمان های هنری واحه تورفان در برل

 .از نوع خود در جهان استترین و غنی ترین مجموعه 

 

 ،بریتیش میوزیوم لندن ،14چون مجموعه موزه و کتابخانه بریتانیا ،دیگر مجموعه های مهم

دانشگاه  و پتربورگانکت و آکادمی علوم س 17ارمیتاژ ،در پاریس 16و موزه گیمه15کتابخانه ملی

جنوبی راه و کناره های 20سرشار از یافته هایی هستند از دون هوانگ ،19در کیوتو18ریوکو

 .ابریشم

 

موقوفه قلمرو فرهنگی 21هم اینک در موزه هنری هند ،ن آورده شدهیگنجینه هنری که به برل

شده است که در  سپرده22دستنوشته ها نیز به آکادمی علوم برلین .پروس نگهداری می شود

کاری نیز هم ،موقوفه قلمرو فرهنگی پروس ،نیبرل 23یتلدوکتاب خانه  ،ها نگهداری و ارائه آن

صدمین سال روز آغاز تورفان پژوهی را  ،با برپایی نمایشگاه و همایش علمی ،این سه نهاد .دارد

  .جشن خواهند گرفت ۲۰۰۲در سال 

 

                                                 
14 British Museum and Library  
15 . Bibliothe¦ que Nationale  
16 Musée Guimer  
17. Ermitage 
18 Ryukoku 
19 Kyoto  
20. Dunhuang 
21. Museum für Indische Kunst  
22 . Berliner Akademie der Wissenschaften 
23 . Staatsbibliothek 
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آلبرت  ،برلین24به سرپرستی مدیر موزه مردمشناسی ،به نوبت ،گروه های تورفان پژوهی آلمان

هر دو دانشمند  .سپار بیابان شدندره (۲)نگاره  25آلبرت فون لوکوک ،و دستیارش دِلگرون وِ

دلبستگی فراوانی به یادمان های هنری داشتند و بر آن بودند که پژوهش های تورفانی نشانه های 

معرفی و توصیف در که گرون  ،معروف به هنر قندهار را ،تأثیر هنر هندی الگوگرفته از یونان

به سوی خاور « ردپای یونان به دنبال»در خاور دور بیابند یا به تعبیر لوکوک  ،آن کوشیده بود

 ،آنان را برای نخستین بار 26شاهزاده اوتانی ۱۹۰۲که در همان سال جاپانی پژوهشگران  .بشتابند

به آسیای میانه رهسپار  ،مأمور بودند که برای یافتن خاستگاه آیین بودایی ،به تورفان فرستاده بود

 .شوند

 

 .تورفان پژوهی آلمانی بی دلیل آماج انتقاد نشده استدر این جا باید گفت که کار گروه های  

از همین  .ی نبوده اندیسرپرست ها و دستیاران این گروه ها به هیچ رو باستانشناسانی حرفه 

روست که اقدام لوکوک در کندن زیباترین بخش های دیوار نگاره ها را می توان کاری 

قیصر خود در  به ویژه از زمانی که ،که این گروه هانباید از یاد برد  ،با این همه .نابخردانه دانست

به آنان  ،کامیابیعات پاسخ می دادند و نیل به به همه توقمی بایست  سیهیم شد، پیشبرد کار

  (3 آزادی عمل می داد. )نگاره

 

 ،مینیاتورها نگاره ها، دیوار ،ی هنگفت از اشیاء هنرییاین کامیابی تنها شامل دستیابی به بهره  

که آنان توانستند شمار فراوانی  بل (۴) نگاره 27ها نبود درفش ها و مانند آن ،جام ها ،یس هاتند

( دستنوشته پراکنده از بایگانی تاریخ بیرون آورند و این جمله ۴۰۰۰۰)می توان گفت بیش از 

   دستاورد آلمانی ها بود.

 

 :گواهی بر گوناگونی فرهنگی راه ابریشم ،یافته های تورفانی
                                                 
24 .Museum für Völkerkunde 
25 .Albert von Le Coq 
26 . Otani 

 :هرتل و م. یلدیز ملحظات خوبی در این باره داده اند. 27 
Along the Ancient silk Routes. Central Asian Art from the west  
Berlin state Museums, New York 1982. 
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خط ها و دین  ،نشانگر گوناگونی زبان ها ،بسی بیشتر از دیگر یافته ها ،وشته های بازیافتهدستن

با یکدیگر آشنا می شدند و این  ،در راه ابریشم ،دیهایی است که در نخستین قرن های میال

در تازه ترین  .بودند به دیدارگاه فرهنگ ها تبدیل کرده ،سال شاهراه را برای بیش از هزار

باید گفت که دستنوشته های پراکنده تورفان به  28چکیده از دستاوردهای لوکوکگزارش 

 ،پارتی، زبان های ایرانی فارسی میانه و نو ریانی؛نوشته شده است: سُ  ،به شرح زیر ،هفده زبان

اویغوری )باستان(؛ زبان های هندی سنسکریت و ترکی باستان یا  تُمشُق، سکایی ،بلخی ،سغدی

تنگوتی و  ،تبتی ،خاری؛ زبان های آسیای خاوری مغولیتُ ،ز زبان هندواروپاییپالی؛ دو گونه ا

این زبان ها به  .سطری به یونانی نوشته شده است ،حتی بر یکی از قطعه های سغدی .چینی

یونانی و خط همریشه با آن؛ هفتالی؛ گونه های نسطوری  .سیزده گروه خطی ِ نگارش یافته اند

ز خط پهلوی؛ خط مانوی؛ خط سغدی که خط های مغولی و اویغوری ریانی؛ دو گونه اخط سُ 

از آن ریشه می گیرد؛ خط های هندی براهمی و خروشتی؛ خط تبتی بوداییان و خط های چینی ِ 

 .همریشه با آن

 

نسطوری یا دین  ،بیشتر دست نوشته ها دارای درونمایه دینی است و از پیروان دین های بودایی

جای شگفتی هم نیست که آنان نوشته های  .ه مانوی بر جای مانده استفراگیر و فراموش شد

ها نشان از مراقبت  که چگونگی یافتن آن بل ،مقدس خود را در یک جا انبار و رها نکرده باشند

نوشته  ،نامه ها ،پیمان نامه ها ،سندهای تجاری با این همه .شان از یکدیگر است پیروان و جدایی

 ( ۵) نگاره  .و طلسم نیز در این میان به چشم می خورد 29ه هاواژه نام ،های پزشکی

 

ها  آن بودن شمارپر خطی و محتوایی دست نوشته های تورفانی بی نظیر و ،گوناگونی زبانی

گزافه نیست اگر گفته شود که ارزش زبانشناختی نوشته  .برای دانشمندان شوق برانگیز است

یگانه عیب  .ده از بحرالمیت را کمرنگ کرده استهای تورفانی اهمیت نوشته های به دست آم

هر چند  ،در میان این یافته ها .هاست برگ بودن یا پاره بودن آن دست نوشته های تورفانی تک

                                                 
28 .Choros Zaturpanskij [i.e. Albert von le coq], «Reisewege und Ergebnisse 

der deutschen Turfan-Expeditionen», in: orientalisches Archiv 3, 1913, p. 126  
دانشگاه علمه « پنجمین کنفرانس زبان شناسی»که در « فرهنگ نگاری در ایران باستان»مقاله . در 29 

 به این واژه نامه ها اشاره کرده ام. ،( ارائه شد۱۳۷۹اسفند  ۲۱-۲۳)طباطبائی
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هیچ اثر  ،دست نوشته های چندبرگی یا طومارهای درازتر از یک متر هم به ندرت دیده شده

ف آن چیزی است کـه در یافته های خالکاملی وجود ندارد و این ویژگی نوشته های تورفانی 

دست نوشته های تورفانی سبب شده است که با وجود پرشمار بودن  .دون هوانگ دیده می شود

 .ها کارنشده بماند هنوز هم بخش بزرگی از آن ،صد سال کار علمی

 

 :بررسی های زبان شناختی نوشته های تورفانی در دهه های نخستین 

هنری به دست آمده از تورفان در محل آغاز شد و بررسی های زبان  بررسی علمی یادمان های 

ن صورت گرفت و رمزگشایی یا به برله فاصله پس از رسیدن آنشناختی دست نوشته ها بال

یادی می کنم از  ،برای نمونه .های مهم و روشنگر در همان دهه های آغازین به انجام رسید

همان دست نوشته هایی که  -های هنری آشناترم ها از یادمان دست نـوشته هایی که با آن

ن عرضه یبرای بررسی به آکادمی علوم برل ۱۹۱۴در سال  ،وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش

باره پژوهش های تورفانی نام  ی که با مقاله های خود دریاز جمع دانشمندان برجسته  .داشت

(، ۱۹۳۰تا ۱۸۶۴زه مردمشناسی )سرپرست مو ،پیشگام تر و پرآوازه تر از همه، آور شده اند

برایش  ،جاپانیاز یونانی گرفته تا  ،کسی که هیچ زبانی است. 30فریدریش ویلهلم کارل مولر

 .ناآشنا نبود و از این رو برای بررسی نوشته های تورفانی بهترین فرد به شمار می آمد

 

مزگشایی خط با شناخت درست و ر ،توانست از شاهکاری علمی ۱۹۰۴در حدود سال  ،مولر 

می گرفت( گزارشی به  )خط مانوی که مانی برای نگارش آثارش به زبان های ایرانی به کار

گواهی زنده و گویایی از این دین فراگیر  ،و چنین شد که برای نخستین بار 31.دست دهد

 ( ۶)نگاره  .فراموش شده به دست توانای دانش افتاد

 

وی  .نیز بخواند و دریابد ،که بداند به چه زبانی استمولر توانست نوشته های پارتی را بی آن  

دانسته بود و  کلید درک یکی از زبان های مانوی را پیدا کرد که خود آن را گویشی از پهلوی

                                                 
30 . Friedrich Wilhelm Karl Müller. 
31 . F. W. K. Müller, «Handschriftenreste in Estrangelo-Schrift aus Turfan, 

Chinesisch-Turkistan», in: sitzungberichte der preuBischen Akademie der 

Wissenschaften 1904, pp. 348-352. 
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آسیای میانه  33زبان فرهنگی مشترک ،آن را سغدی 32کارل آندرئاس ،همکارش ،در عین حال

 34.تشریح کرده است را  به خط نسطوریخوانده بود. مولر خود جریان رمزگشایی متن سغدی 

 

یا خط  35همت شامپولیون انگیزتر از شرح رمزگشایی هیروگلیف به یشگفت ،آنچه او گفته است

  37نیست. 36فندمیخی فارسی باستان به همت گروت

 

یگانه کسی بود که توانست نوشته های بودایی به زبان  ،در میان دانشمندان زمان خودمولر،  

او این کار را با کامیابی بزرگی انجام داد و  .ها مقایسه کند نه را با اصل چینی آنهای آسیای میا

 .راه بررسی تاریخ ادبیات بودایی آسیای میانه را هموار کرد

 

 

خاری بی به نام تُ 38رمزگشایی مولر از یکی از زبان های خاموش هندواروپایی از شاخه کنتوم

  39نظیر است.

 

تصویر  ،یادی نکنیم ،زرگان زمان او که در کنار یا پس از وی کوشیدنداگر در این جا از دیگر ب

و 40بزرگی چون هاینریش لودرساز هندشناسان  -پیشینه تورفان پژوهی ناقص خواهد ماند

                                                 
32 . Karel Andreas 
33 . lingua franca 
34. F. W. K. Müller, «Neutestamentliche Bruchstücke in soghdischer sprache», 

in: sitzungberichte der preubichen Akademie der Wissenschaften, p. 261.  
35 . Champollion 
36. Grotefend 

 ،زبان های خاموش ،یوهانس ،فریدریش نگاه شود به:فارسی باستان برای شرح رمزگشایی هیروگلیف و .37 

 گزارنده. . ـ ۵۳-۶۲و ۲۰-۳۰ص ۱۳۶۵،تهران ،پژوهشگاه ،ثمره و بدر الزمان قریب ترجمه یداهلل

 38 .Kentum ،  به دو دسته تقسیم کرده اند: « صد»زبان های هندواروپایی را از دید چگونگی تلفظ واژه

 گزارنده –تبدیل کرده است.  s ی که آن را بهیاروپایی را نگه داشته؛ شاخه ی هندو k ی کهیشاخه 
39. F. W. K. Müller, «Beitrag zu genauen Bestimmung der unbekannten 

sprachen Mittelasiens», in: SPAW, phil-hist. kl. 1907, pp. 958-960. 33)  
. 
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و ایران  43و آنه ماری فون گاباین42نگترک شناسانی چون ویلی ب ،41ارنست والدشمیت

دست  ،در زمینه کاری خود ،که هر یک 45و مری بویس 44هنینگ شناسانی چون والتر برونو

  .نوشته ها را ویرایش و بررسی و رمزگشایی کرده اند

 

تنها به  ،ی ناهماهنگی در تورفان پژوهی روی دادیگونه  ،پس از کوشش های این بزرگان ،اگر

ایرانی و دیگر دست نوشته  ،ترکی ،هندی بررسی منظم نوشته های دلیل نبوده است که دلیلاین 

که کار بر روی این دست نوشته ها و دست که همچنین به این دلیل  بل ،ز به کار فنی داردها نیا

توجه به هدف و پیروی از روش های درخور خویش چون چینی و سریانی نوشته های دیگری 

نوشته های سریانی و چینی بیشتر قطعه های مسیحی و بودایی آثاری  ؛برای مثال را می طلبد.

عه دست نوشته های خاور و باخترزمین به گستردگی یافت می شوند یا هستند که در مجمو

وظیفه پژوهشگر آن است که نوشته های  ،مراحل ویرایش و بررسی را می گذرانند. بنابراین

 آن را فهرست کند.کلیت  و فات را بیابدالاخت ،تورفانی را با آثاری که بـه آن تعلق دارند بسنجد

 

ی با دست نوشته های سریانی و چینی یمی توان تا اندازه  ی را نیزمجموعه دست نوشته های هند

بخش بزرگی از کار بر روی نوشته های هندی جنبه آمادگی برای ، مقایسه کرد و در عمل نیز

شرایط ویژه  ،اما .ها را داشته است که هم اینک نیز پیگیرانه انجام می شود فهرست نویسی آن

آسیای میانه از دیگر دست نوشته های هندی و امکان تکمیل چون کهنتر بودن نوشته های  ،یی

 به نوشته های هندی آسیای میانه ارزش ،ها دست نوشته های محفوظ در هند با استفاده از آن

 46.یی می بخشد و ویرایش و بررسی های دیگری را خواستار استواال

                                                                                                                                                             
40. Heinrich Lüders 
41 . Ernest Waldschmidt 
42 .Willi Bang 
43 . Annemarie von Gabain 
44 .Walter Bruno Henning 
45 . Mary Boyce 
46  .E. waldschmidt, W. clawiter, L. Holzmann [L. sander], 

Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden 1, Wiesbaden 1965, pp. XI-

XXXV. 

 .وزآمد خواهند شدعات کتاب شناسی در مجموعه فهرست های مربوطه راطال
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از متن های بودایی سر  بیشتر با آن دسته ،روی نوشته های ترکی است کسی که سرگرم کار بر

این متن ها نیز به بررسی تطبیقی نیاز دارد و  .و کار دارد که بعضا از چینی ترجمه شده اند

ها پیکره  ویرایش منظم آن ،این بر بنا .حاصل آن تحریری از آثار شناخته شده است به زبانی نو

  .اهد دادادبیات بودایی و دانش ترکی باستان )اویغوری باستان( را افزایش خو

 

همه شمار بسیاری  با این .برای دست نوشته های فراوان سغدی بودایی و مسیحی نیز چنین است

دست نوشته های ایرانی مربوط به دین مانی است و گواهی زنده  -از دست نوشته های تورفانی

اشتباه را خطر زیرا  .سنجید نمی توان آن را با هیچ اثر دیگری ،از این رو .بر دینی از یاد رفته

اما ارزش شناختی نوشته ها را  .ها را باید تنها با خودشان سنجید و شناخت آن .می دهد افزایش

 ییانتشار با نخستین نوشته های انتشاریافته از قطعه ناشناخته  می برد تا جایی که هر نوشته نو باال

طابق موضوع است نحوه ویرایشِ آن هم درست م ،در این مورد .از متون مانوی هم ارزش است

ی برای یتا اندازه بسیار گسترده  ،راز نداردتی به نسخه های مادر یا همیو از آن جایی که اشاره 

بررسی های زبانی و محتوایی و ریشه شناختی و شناخت آموزه های آن سودمند است و به 

  .صورت توضیحات مشروح داده خواهد شد

 

ررسی و شناخت زبانی و محتوایی نوشته ها حایز ب ،تورفان پژوهیدر دهه های اول تا پنجم 

آثاری  .اهمیت خاصی بود که حاصل آن برای خاورشناسی و دین شناسی بسیار باارزش است

غربی  بی در زمینه ایران شناسی چون گویش شناسی متون تورفانی به زبان های ایرانیانقال

میانه و پارتی بررسی شده  که در آن تفاوت های آوایی فارسی 47تدسکو لاو( نوشته پ۱۹۲۱)

ستاک های سبک و  ( که در آن۱۹۲۶است یا اثر دیگر او صرف اسم در زبان ایرانی شرقی )

به  49اثر برجسته ایلیا گرشویچبا  48سنگین مؤثر در صرف اسم و فعل در سغدی دانسته شده است

 .گاشته شود( بدون شناخت متون ایرانی تورفان نمی توانست ن۱۹۵۴نام گرامر سغدی مانوی )

                                                 
47 . Paul Todesco. 

 ،، سال دهم،مجله زبان شناسی ،«نظام فعل در زبان سغدی» ،بدر الزمان ،قریبنگاه شود به:   در این باره. 48 

 گزارنده.ـ ،۱۳۷۲بهار و تابستان() شـماره اول
49. Ilya Gershevitch 
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 :برنامه های امروز و آینده 

می توان گفت همه چیز انجام گرفته است؟ آیا تنها فهرست کردن و  ،آیا با آنچه که گذشت 

رونوشت برداری از آنچه تاکنون کمتر مورد توجه بوده کافی است؟ از حجم گسترده دست 

نخستین  ۱۹۹۶گامی که به سال هن .ف این برمی آیدخال ،نوشته هایی که هنوز انتشار نیافته اند

آماری که برای قطعه های  ،آمارگیری وضعیت بررسی دست نوشته های ایرانی را انجام دادم

 چنین بوده است: ،نی تر )بیش از ده سطر( به دست آوردمطوال

 درصد؛۴۰ -یافته به طور کامل انتشار 

 .درصد ۶۰ -انتشار نیافته قسمتی انتشار یافته یا اصال 

آماری بهتر از این بـه دست  ،مثل دست نوشته های ترکی ،خش های دیگر مجموعهبرای ب 

  .نخواهد آمد

 

ش های دانشمندانی که بار گران کوشش این معنی است که تال ،آنچه کمتر به چشم می آید

به گستردگی کارهایی را میسر ساخته است که پیش تر تنها در  ،های امروزی را می کشند

سب می توانست انجام پذیردـ کارهایی چون بازسازی آثار ادبی یا بازسازی شرایطی خاص و منا

 .ها انتشار یافته است دست نوشته ها از قطعات فراوانی که انتشار نیافته اند یا تنها قسمتی از آن

یک چنین کارهایی پژوهش را بیشتر و بـیشتر متوجه وضعیت کتابخانه های صومعه ها و بایگانی 

بررسی دست  .می سازد ،زمانی که فرهنگ کهن واحه رو به خاموشی می رفت های تورفان در

 زبان شناسی تورفانیروشی که مایلم آن را  ،ی می طلبدینـوشته های تورفانی روش ویژه 

 50. شناخته شده زبان شناختی فرق دارد چرا که هر آینه با روش های ،بنامم

  

 :پیش فرض های این روش به شرح زیر است

دست نوشته ها تا حد زیادی امانتدارانه است؛ چنان که وقتی یک روایت در بیشتر  روایت  .1

 .ف چندانی به چشم نمی خورداختال ،از یک دست نوشته می آید

                                                 
50. W. sundermann, «Probleme der Edition iranish-manichäischer Texte», in: 

Ägypten vorderasian Turfan. probleme der Edition und Bearbeitung 

altorientalischer Handschriften , ed. H. Klengel, W. sundermann, Berlin 1991, 

pp. 106-112. 
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 .اشتباهات فاحش در دست نوشته های یکسان کم دیده می شود  .2

وناگون به انبوهی از متون با به هم چسباندن پاره ها یا سرهم بندی متن دست نوشته های گ  .3

هدف کار زبان شناختی نمی تواند تفکیک نوشته  ،به این دلیل ،( و ۷دست آمده اند )نگاره 

باید همه شواهد یافت شده را  ،بـرعکس ،که های پراکنده از نظر زمانی یا محتوایی باشد بل

  .متنی انتقادی به دست آید ،با روش سنجشی ،در متنی کامل گرد آورد تا از آن

 

سرودهای  ین شیوه بسیار نظرگیر است و برای مانی شناسی در آثاری چون مجموعهموقعیت ا

منوهمد اندرز »متن های پارتی و سغدی  ،)مری بویس( 52روشنانو اَنگد  51دگمانپارتی هویَ

، برای مثال، بوداشناسی را همراه داشته است. در 55ورنر زوندرمان 54«اندرز روان»و 53«روشن

پبش گفته و یا نسخه ترکی باستان 57اثر دِیتر شیلینگُف 56«ایییک کتاب یوگا آموزی بود»

)پ.  Altun Yaruq Sudur (Suvarnapra bha¦ sottamasu¦ tra)نخستین کتاب 

دست »مجموعه ( برای متون مسیحی نیز می توان ویرایش )تصحیحبه دست آمده است.  58سیمه(

  .برد را نام 59)نیکلس سیمز ویلیامز(« ـ C2نوشته های مسیحی سغدی

 

کار بر روی متن های تورفانی را موضوع فعالیت علمی کمیسیون  ۱۹۱۲ن به سال یآکادمی برل

نه تنها اعضای این کمیسیون ها متن ها را ویرایش کردند و شرح  .های خاورشناسی خود ساخت

ی برای کارهای موفق یزمینه  کار آنان در آکادمی ،که برای بسیاری از دانشجویان دادند بل

                                                 
51 .Huyadagman 
52 .Angad ro¦šna¦ n 

 53 .Nous-Sermon vom Licht 

شماره  ،سال دوم ،نامه فرهنگستان )بهمن روشن(،منوهمد روشن باره سخنی در» ،لزمانبدر ا ،قریبنگاه شود به:  

 مترجم. -. ۶-۱۶ص ،۱۳۷۵زمستان  ،چهارم
54 . Sermon von der seele. 
55 . Sundermann W. 
56 .Ein budhistisches Yogalehrbuch 
57 .Dieter Schlingloff  
58 . P. Zieme. 
59  .The Christian Sogdian Manuscript (N. Sims-Williams)  



 45 

بارها با خرسندی از آن یاد کرده  ن گابایناین مطلبی است که آنه ماری فُ  .نشگاهی گردیددا

  .است

 

تورفان  ،چند گاهی ،جنگ جهانی دوم و دوران پس از آن ،سیادت ناسیونال سوسیالیست ها

ادامه پژوهش ها در جاهای دیگر مدیون یاری  .ن متوقف ساختیپژوهی را در آکادمی برل

 هاینریش 60هاینریش لودرس، ،لیای کمیسیون خاورشناسی و انستیتو خاورپژوهیهوشمندانه او

 63ست.ا 62و هرمان گراپو 61ریچارد هارتمان

  

از پیشگامی  ،نیدر آکادمی برل ۱۹۶۷پژوهی به سال ان در راه اندازی دو پاره گروه تورف

علوم  که توانست کمیسیون های ذی ربط آکادمی نیز باید قدردانی کرد64هازایس گئورگ

را متقاعد  66رایزنی علمی جمهوری فدرال آلمان و کمیسیون ارزیابی کننده 65آلمان شرقی

هم اینک کارهای ویرایشی بر روی تورفان نوشته های ایرانی و ترکی با برنامه های  67سازد.

ها با همین برنامه در  و فهرست نویسی آن 68برلین بلندمدت در آکادمی علوم بر اندنبورگ

  .دنبال می شود 69م گوتینگنآکادمی علو

 

                                                 
60 . Heinrich Lüders. 
61 .Richard Hartmann 
62 . Hermann Grapow 
63 . H. Grapow, Die Begründung der Orientalischen Kommission von 1912. 

Deutsche Akademie der wissenschaften zu Berlin. vorträge und schriften Heft 

40, Berlin 1950. 
64 .Georg Hazais 
65 .Akademie der Wissenschaften der D.D.R 
66. Wissenschaftstrates der Bundesrepublik Deutschland  
67 . W. H. Krauth, «Asien-und Afrikawissenschaft», in: wissenschaft und 

wiedervereinigung. Disziplinen im umbruch , ed. J. kocka, R. Mayntz, Berlin 1998, 

pp. 21-28, bes. 28-30, 63, 72-73.  
68 . Berlin-Brandenburgischen Akademie 
69 .Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
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اتحادیه آکادمی ها کار برروی دست نوشته های تورفانی را به حق در برنامه بلندمدت این دو 

این که چنین تصمیمی تنها شامل دست نوشته های ترکی و ایرانی  آکادمی قرار داده است.

 ،از نظر اهمیت .دارند به خوبی نمودار آن است که این دو گروه زبانی به کار بیشتری نیاز ،است

به  آکادمی گوتینگندر  ،می توان نوشته های هندی را ذکر کرد که به همت هاینریش لودرس

بررسی هایی پیگیرانه قرار گرفته و موضوع  71رتشَبِر هاینس و 70سرپرستی ارنست والدشمیت

ر دو هم اینک در گروه های تورفان پژوهی ه .ن بررسی ها پیشرفت خوبی نیز داشته استیا

 :آکادمی ده دانشمند سرگرم کارند

 و پترسیمه؛ 72کهناینگرید وار ،ورنر زوندرمان (:ن )ویرایشیبرل در آکادمی 

 75نسینس ویلکِ ،74ککریستیانه رِ و  73سیمونه راشمان(: فهرست نویسی)در آکادمی گوتینگن  

ل و میخائ 78زیگلیند دیتس ،77)واژه نامه موضوعی(: جین ایل چونگ، 76ویله وسکالو 

  79شمیت

 

از نوشته های بودایی  .کار ویرایش و فهرست نویسی است مهادا ،مهم ترین برنامه های آینده

 می توان مواد زیر را نام برد: ،برای نمونه ،که در دست بازسازی است

 اویغوری عروفمتن م 

Vimalak¦ârtinirdes¨ asu¦ tra Kšanti qïlguluq nom bitig  
 

 و مجموع متن
Suvarn¤ aprabha¦ sottamasu¦ tra  

                                                 
70 . Ernst Waldschmidt. 
71 . Heinz Bechert  
72 . Ingrid Warnke 
73 .Simone Raschmann 
74 Christiane Reck 
75 . Jens Wilkens 
76 . Klaus Wille 
77 Jin-il Chung  
78 . Siglind Dietz 
79 .Michael Schmidt 



 47 

 نیز متن سغدی

Maha¦ parinirva¦ ¤nasutra 
 

و « سخن روح زنده»از آثار مانوی می توان بازیابی مجموعه سرودهای فارسی میانه و سغدی 

دست  انتشار مجموعه ،یکی از برنامه های مهم در زمینه متون مسیحی .را نام برد« مزامیر مانی»

 نایوحنو  80عه هایی از زندگی نامه سراپیون سیدونیتااست که قط C3نوشته های سغدی

 .را در بر دارد 81دیلومایا

 

 از دستاوردهای فهرست نویسی می توان فهرست همه قطعه های ترکی
 Altun yaruk sudur  

 

متن های ایرانی به خط سغدی و متن های ایرانی به خط نسطوری را در  ،متون مانوی ترکیهمه 

یکی دیگر از  .در حالی که فهرست نویسی متن های ایرانی رو به پایان است ،آینده انتظار داشت

 82،انجمن پژوهش های آلمان با یاری گسترده ،کارهای بلندمدتی که گروه های تورفان پژوهی

رایانیدن و به اینترنت فرستادن نگاره های رنگی همه دست نوشته های ترکی و  ،آغاز کرده اند

در رایانیدن  84و تاتسوشی تامایی 83ت که بر پایه الگوی یوشت گیپرتایرانی مجموعه تورفان اس

ـ اویغوری  نخست قطعه های دوزبانه چینی 85است. قطعه های تخاری چینی در شبکه انجام شده

متن های سکایی  ،متن های سغدی به خط نسطوری ،آن به شبکه فرستاده شده است و پس از

قه مند می توانند بی همه کارشناسان عال ،این رو از .وریاویغ و نوشته های مانوی به زبان تُمشُق

واسطه به متن های تورفانی دست یابند و این احتمال بررسی هایی کامل و سودمند را در آینده 

                                                 
80 . Serapion cidonita. 
81 Yo¦ hanna¦ n Dailoma¦ ya¦ 
82 . Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
83. Jost Gippert 
84 . Tatsuschi Tamai 

 انترنتی: شانین .85 
http: // titus. uni-frankfurt. de  
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قرار است که با روش های  .ارمغان خواهد آورد هرویارویی علمی ب ،ییی نزدیک به رایانه ی

 86.تورفانی بیش از پیش بهبود یابدنه های منحصر به فرد رایانه یی، رویارویی علمی با گنجی کار

 

می توان  ،با این همه .بدیهی است که کار بر روی متون تورفانی روزی به پایان خواهد رسید

مصر و دیگر جاها مجموعه را در چهارچوب  ،افغانستان ،ی در چینیپنداشت که یافته های تازه 

پس کار با گنج تورفانی هرگز فرجام  .ا بگشایدنوینی جای دهد و ناگشوده های بسیاری ر

  .نخواهد یافت

 

 : از آوردن نگاره ها به دالیل فنی پوزش می خواهیم.یادداشت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :یادمان های نوشتاری زبان سغدی
-در میان انبوهی از یافته های فزونشمار نخستین هیات اعزامی کاوشگری به تورفان ])توریان(

، فراگمنت هایی پیدا شدند از نسخه های دست نویس )دستنوشته ها( به 1902گ.[ به سال 

 دبیره مانوی، به یکی از زبان های گروه ایرانی که تا آن هنگام ناشناخته بود.

                                                 

 :ی در اینترنتالگویی از متن های تورفان. 86 
http: // www. bbaw. de/vh/turfan/beispiel. html  

 :متون تاکنون انتشاریافته با گذر واژه به نشانیو ِِ
 bbaw. de/vh/turfan/digital  

 .می دهد در اختیار قر ار AV گذر واژه ها را
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این فراگمنت های مانوی را به نشر سپرد و زبان  1904دانشمند آلمانی به سال  -ف. و. مولر

ی خواند. با این هم، او به نامی که به این دست دست نوشته ها را یکی از گویش های پهلو

یک زبان رایج « دیالکت»نوشته ها داده بود، پافشاری نداشت. از همین رو، پیشنهاد کرد که این 

جایی که به قول  -متعارف مانوی در تورفان بوده است و شاید هم زبان باشندگان خراسان

 آورده بودند. الندیم، مانویان رانده شده از مرکز ایران پناه 

 

دانشمند دیگر آلمانی، بر نزدیکی زبان این دست نوشت ها با  -در همان سال، ف. آندریاس

زبان های یغنابی و پامیری تاکید ورزید و آن را همچون یک زبان خاموش )زبان از میان رفته و 

ی زبان همین گونه، اکادمیسین زالئمان نیز بر خویشاوند (35) مرده سغدیان( ارزیابی کرد.

 سغدی با زبان یغنابی تاکید ورزید.    

 

ف. و. مولر فراگمنت های متون سغدی مسیحی را که دومین هیات اعزامی  1907به سال 

کاوشگران واحه تورفان به رهبری آ. فون کیلوک یافته بودند،  رمزگشایی و به چاپ رساند و 

ه در نسخه های چینی متعارف نیز خاستگاه سغدی واژه های گاهنامه یی )تقویمی( یی را ک

به مشاهده می رسیدند )و پیش از آن نادرست پارسی انگاشته می شدند(، « تریپیتاک»بودایی 

 تثبیت کرد. 

 

واژه های آمده  در یک سال بعد، همو مطابقت میان واژه های گاهنامه یی در متون سغدی و 

تعیین نماید که یکی از زبان های بیرونی را تثبیت کرد. افزون بر این، مولر توانست الآثار 

 1889سون در شمال مغولستان که پیش از این هنوز در سال اسنگنبشته یی سه زبانی در قرابلق

از سوی ن. م. یادرینتسیف کشف شده بود، به زبان سغدی بوده است. دو زبان دیگر این ترسایی 

 کتیبه ها ترکی باستان و چینی بود. 

 

گمنت هایی را که مولر نشر کرده بودند، سر از نو با ترانسکریپسیونی زالئمان فرا 1907به سال 

بر شالوده الفبای اروپایی نشر کرد و بر واژه های آن تحاشی و تعالیق و تفاسیری با بررسی های 

 دستوری نوشت.      
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سر آغاز گردآوری  ،کشف فراگمنت های دست نوشته های سغدی در گستره ترکستان خاوری

آغاز  ،تون سغدی در کشورهای مختلف جهان گردید. بر پایه مواد این فراگمنت هاکلکسیون م

 به انجام پژوهش هایی زبان سغدی و آثار سغدی نمودند.  

 

همه میراث دست نویس سغدی ها را که ما امروز در دسترس داریم، از روی محتوای آن  می 

 توان به دو گروه تقسیم کرد:

 آثار مذهبی: -1

 آثار بودایی -

 ثار مانویآ -

 آثار مسیحی -

 

 آثار دارای بار غیر مذهبی -2

 

مانوی و مسیحی به زبان سغدی، بیشتر -از آثار بوداییبودند آثار دارای بار مذهبی ترجمه هایی 

نهم میالدی. این آثار در روستاهای سغدی تورفان و دون هوان در ترکستان  -از سده های هفتم

 ذاهب گوناگون در آن برهه در این سرزمین  اند.خاوری پدیدآمدند و گواه بر رایج بودن م

 

آثار مذهبی سغدی، به گونه یی که یادآور شدیم، دارای بار ترجمه یی بودند، نه متون در کل 

اوریجینال و هر چند هم ترجمه ها از سوی شمار بسیار گزارندگان مجرب که زبان ها و 

ن هم، مواردی گنگ و نارسا در آن ها  محتوای متون را نیکو می دانستند، انجام می شد، با ای

فراوان دیده می شود. چون ترجمه ها تحت اللفظی و در برخی از جاها کلمه به کلمه انجام شده 

و گاه گاه هم واژه هایی که به گونه مصنوعی ساخته می شدند، در برابر واژه های زبان مبدا به 

بی سغدی به ویژه بودایی و مسیحی تاثیر کار برده می شد. همه این ها بر زبان و سبک آثار مذه

 می گذاشتند.
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در میان آثار ادبیات بودایی، جای شایان توجهی را فراگمنت های متون سغدی تدوین شده به 

های سنتی هندی در چهارچوب روایات بودایی دبستان ماهایانا مروج در 87«سوتره»سبک 

بخشی از همه آثار آفریده شده آسیای مرکزی داشت. روشن است فراگمنت های سغدی تنها 

از سوی دبستان ماهایانای هندی را بازتاب می دهند. بیشترینه متون سغدی از روی متون هندی و 

 بخشی هم از روی متون چینی ترجمه شده بودند. 

 

اوریجینال های  ه،همچنین از زبان های میانجی )دست دوم( رایج در ترکستان خاوری میان

چیینی و زبان سغدی هم ترجمه هایی می شد. در یکی از فراگمنت ها  سانسکریت و نسخه های

 تُخاری به سغدی ترجمه  شده است.  -آمده است که متن از زبان کوشانی

 

تاریخ های دقیق رونویسی های تقریبا همه دستنویس ها روشن نیستند. با این هم، از روی داده 

 ه یی بین سده های هفتم تا دهم دانست. های غیر مستقیم، می توان آن ها را متعلق به دور

 

                                                 

 :های راهنمارشته - sutrasهاسوتره . »87 

که از سانسکریت و چینی به  سغدی ترجمه  شده اند. از جمع آن ها  می شمار بسیار سوتره ها برجامانده است 

 توان به ویژه از سوتره های زیر نام برد:

احکام آیین بودا را به زبان سغدی ترجمه کردند و به خط سغدی نوشتند. احکام آیین  ،مذهبسغدیان بودایی

پس  .دادندها را در سبدهایی قرار میگشد و این رشته رشتة برنوشته می درخت خرماهای بودا روی برگ

طور گفتند و احکام آیین بودا را بهبر داشت. به این رشته ها سوتره می هر سبدی یک بخشی از احکام را در

  سوترة آیین بودا. -کلی سوتره می نامیدند

 

ها را با  کردند، آنمذهب ترجمه غدیان بوداییسُهنگامی سوترة چم و پادافراه کردار است. این سوتره ها را 

« خطی نوشتندکه نام آن را سوتره گذاشتند. سغدیان از این خط استفاده کردند و این خط ملی سغدیان شد.

 )برگرفته از کهکشان انترنی(

 

 تر جمه پارسی دری شماری از سوتره ها به زبان پارسی دری را می توان در انترنت مطالعه کرد، مانند:

تره طول عمر و منافع آن، سوتره باشکوه در ورود به شهر بزرگ وایسالی، سوتره سوتره قلب کمال خرد، سو

 گ.-سوتره برنده الماس و....، موجود مونث بزرگ
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( با دبیره سوتره یی که یکی از calligrapherکاتبان خوشنویس و خطاط )کالیگرافیست ها 

معمول در سغد بود، « (کیتالیکج )ا» -انواع دبیره های مورب یا آن گونه که شناخته می شود

و خوانا بودن حروف یا نویسه ها می نوشتند. از ویژگی هایی این دبیره، برجسته بودن و واضح 

 در مقایسه با دبیره مورب رایج در سغد بود که بیشتر در امور روزمره از آن کار گرفته می شد. 

 

امالی متون بودایی از دید تاریخی، بیشتر خطی را بازآفرینی می کرد که در هنوز در مرز عصر 

روش امال، ویژه همه متون نوشته شده با میالدی با دوره پ. م. در سغد جا افتاده بود. این گونه 

خود دبیره یا رسم الخط سغدی است. از دید نحوی در این متون، گاه ناسازگاری و بیقاعدگی 

به چشم می خورد و گاهی هم نقض موازین دستوری و لغزش های انشایی. در این باره می توان 

یحی و نیز نمونه های اندکشمار با ورانداز )مقایسه( متون بودایی سغدی با متون مانوی و مس

 ادبیات غیر مذهبی سغدی، اسناد کاری و نامه ها داوری کرد.  

 

رچه ابودایی بیشتر به روی کاغذ و گاهی هم به روی پوست و برگ و پ -دستنویس های سغدی

های ابریشمین نوشته می شدند. در بیشتر موارد تنها فراگمنت های نسخ دست نویس حفظ شده 

ل متون. بزرگترین متن از جمع متون سغدی بودایی که تقریبا به گونه کامل حفظ اند، نه ک

ترجمه شده از سانسکریت که در آن سخن از « ویسانتراجاتاک»گردیده است، اثری است به نام 

جوانمردی ها و سخاورزی های بی حد و مرز بودا )که در این جا در سیمای شهزاده سوداشان 

تون زبان پالی زیر نام ویسانترا شهرت دارد که عبارت است از یکی از تبارز می نماید و در م

 در تولد دوباره یا رستاخیز بودا(، در میان است. « جاتاک ها»پرآوازه ترین 

 

« سوتره علت و معلول کردار»همین گونه، متن دیگر بودایی که خوب حفظ گردیده است، 

ی را بر می شمارد که آدم ها در حیات آنجهانی است. در این سوتره، بودا پادافره ها یا سزاهای

اخروی آینده خود به خاطر گناهان، بزهکاری ها و رفتارها وکردارهای ناشایست خود در این 

 جهان خواهند دید.

 

شمار بسیار سوتره های گوناگون در دست است که از سانسکریت یا چینی به زبان سغدی 

 های زیر را یاد آور شد:ترجمه شده است. از جمله می توان سوتره 
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dirghanakha -    بخشی از متن، موعظه ها اند،«با ناخن های دراز اهبانیر»سوتره ، 

-  Mahaparinirvana  فراگمنت هایی که از روی متن اصلی چینی تهیه شده است. یکی

است در باره چهار نوع  bodhisattva Kasyapaاز فراگمنت ها در باره کنکاش بودا با 

 و پادافره های آن.« کار من» کردار

-   Lanka sutra  توضیح کوتاهی در باره منع باده پیمایی و میگساری و پرهیز از خوردن

 سیر و پیاز. در واقع، بخشی از یک اثر یزرگ در باره رعایت پرهیز در خوردن. 

   سوتره یی در باره منع نوشیدن نوشابه های مستی آور. -چشند پرخون پوستاک 88مستکار -

-  Suvarnabhumi  فراگمنت کوتاه که یکجا با نسخه های چینی و اویغوری آن آورده

)عرصه مذهب، کیهان و  Dharmadhatuشده است، و در بر دارنده داوری در باره سرشت

 جهان( است. 

 

چند فراگمنت به زبان ساکی ختنی هم در دست است. تصویر کاملی از آثار بودایی به زبان 

م. درزدن داده اند. به استثنای موارد انگشت شمار، آثار سغدی بودایی سغدی را هانیسن و 

دارای اهمیت ادبی چندان در خور ستایشی نیستند. اما تا اندازه یی برای بازسازی متون همانند 

موازی در دیگر زبان ها کاربرد دارند. با این هم، این آثار برای بررسی تاریخ ادیان توده های 

ی پژوهش های تاریخی و مقایسه یی در زمینه دستور زبان و واژگان زبان های ایرانی و نیز برا

 ایرانی مهم اند. 

 

متون مانوی که تا به امروز حفظ گردیده اند، به زبان های بسیاری نوشته شده اند: پارسی میانه 

)ساسانی(، پارتی، سغدی، پارسی، باختری )تنها یک فراگمنت(، اویغوری، قُبطی، چینی، 

که دوره یی بین سده های سوم تا دهم « تخاری ب»غوری، سوریانی، التین و نیز به زبان اوی

 میالدی را در بر می گیرند. 

                                                 

 باده پیما، میگسار، -. مستکار88 

 مستکاره،  -در آنندراج

 دهخدا آن را به معنای مستی آورنده و مسکر آورده است.

 در  منتخب التواریخ هم آمده است:  

 گ.-عیبم نبود اگر به جوشم. -باده مستکار هوشم من
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ادبیات سغدی مانوی تنها در فراگمنت ها حفظ گردیده اند. هیچ یک از آثار مانوی به ما به 

سغدی بر جا  صورت کامل نرسیده است. بخش اندکی از آموزه های دینی و نیایشی به زبان

آن ها را به زبان آرامی  89مانده است. آیین مانوی هفت کتاب مقدس داشت که پیامبر مانی

 90)زبان مادری اش( نوشته بود.

 

حفظ « غوالن»به زبان سغدی فراگمنت هایی از کتاب پنجم آموزه ها و نیایش های مانی به نام 

ده پیام ها و پیک ها اند )همچنین گردیده است. فراگمنت هایی از کتاب هفتم که در بر دارن

فراگمنت هایی به زبان های پارسی میانه ساسانی و پارتی هم در دست است( بر جا مانده است و 

یاد می شوند. نسخه های آموزه های kefalaya نیز بخش هایی که به زبان یونانی کفاالیا 

اوایل عهد ساسانی و عهد دینی مانوی عبارت اند از ترجمه هایی از روی زبان پارسی میانه 

 پارتی که احتماال هنوز در دوره زندگی خود مانی پدید آمده بودند.

 

تصویر روشنی از آیین مانوی بازتاب یافته است که از سوی مانی به زبان « شاپورگان»در کتاب 

پارسی میانه ساسانی خاص برای شاپور یکم ساسانی نوشته شده بود. در کنار فراگمنت های 

شده به زبان های پارسی میانه )ساسانی( و پارتی این اثر، همچنین فراگمنت هایی به دبیره  نوشته

سغدی بر جا مانده است. همین گونه، فراگمنت های شماری از ترجمه های سغدی آثار نثری 

مانوی که پس از درگذشت مانی پدید آمده بودند، کشف شده است. از جمله پاره هایی از 

                                                 

 گ.-. در باره پیامبر مانی و آیین مانوی نگاه شود به پیوست این نوشته89 

در این باره این که آیا او خود این تغییرات را  وارد ه  بود اما مانی تغییراتی در خط ایجاد کرد. گفته می شود که 90 

به چنین کاری یازیده بودند،  در میان پژوهشگران بگومگوهای فراوانی است. آورده بود یا کاتبان پس از او دست 

یا خودش آن را ابداع کرده  ،معلوم نیست که این خط به مانی نسبت داده شده»...برای مثال، در جایی می خوانیم 

ا بنویسد؛ ها ربه هرحال مانی اصالحاتی در خط انجام داد؛ به این صورت که سعی کرد بخشی از مصوت ؟است

نتیجه خط را خیلی ساده کرد، به طوری که امروز خط مانوی کمکی  ها و امالهای تاریخی را برداشت و درهزوارش

نتیجه،  در .را اکثر پیروان مانی به خط مانوی نوشتندی مانوی سغدی هامتن های فارسی میانه.است برای قرائت متن

شان  آثاراز همین رو، بسیار زبردستی بودند و  اناین، مانویان ترجمان وه برافزون ها خیلی آسانتر است.  خواندن آن

 گ.-)برگرفته از کهکشان انترنی(« توان دید.ادبی بسیار ارزش دارد. در این آثار انواع آرایه های ادبی را میگاه ن از
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اریخ پخش و گسترش آیین مانوی در مناطق خاوری دولت ساسانی بازتاب متنی که در آن ت

 داده شده است. 

 

یکی از بزرگترین فراگمنت های مانوی گزیده یی است از موعظه ها و نیایشنامه های ویژه 

پیشوایان جوامع مانوی. در این مجموعه، نسخه های زبان پارسی میانه ساسانی، پارتی و سغدی 

 و یا هم یکدیگر را تکمیل می کنند. پیهم آمده اند 

 

فراگمنت هایی هم از متون مذهبی از آثاری که به نام شرح و وصف روان نام گرفته اند، به زبان 

پارتی ستایشگرانه اند که دوتای آن موعظه ها اند. فراگمنتی که در آن آدم های تهمتزن و 

مغ که به الکساندر مکدونی نسبت  گنهکار )از دید آیین مانی( برشمرده شده اند و کشته شدن

 داده می شود.  فراگمنت تفسیر مانی آفرینش )پیدایش( جهان و جدول های گاهنامه یی مذهبی. 

 

دفترهای اشعار و سروده هایی اند که به ترتیب  ،بخش چشمگیری از متون کلکسیون تورفان

فراگمنت سغدی از این  معینی قرار داشته و ادامه دهنده سنت های یشت های اوستا اند. چند

گونه سروده ها حفظ گردیده است. این فراگمنت ها هم به عنوان منبع و هم برای مطالعه 

با رعایت  -شعرسرایی سغدی مهم اند. شعرها در چهارچوب قاعده بس ظریفی سروده می شدند

 تعداد برابر ضرب ها در مصراع ها و بیت های یک ردیف.

 

ان های مانوی )اعم از زنان و مردان(، نام های اعضای سر همچنین فهرست هایی از نامکس

 انسان، فهرستی از توده های باشنده منطقه و... حفظ گردیده است.   

  

و افسانه ها نیز می باشند. موضوعات برخی از داستان ها ادبیات مانویان سغدی همچنین شامل 

و...( از روی نسخه عربی « ماهی سه»آن ها )برای مثال، مروارید سایشگر یا سوراخکن )مته(، 

کلیله و دمنه و نسخه هندی پانچاتانتری شناخته شده است. این گواه بر نقش میانجی مانویان در 

 انتقال سوژه های ادبی از خاور به باختر است. 
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دلچسپی شایان توجهی را فراگمنت های واژه نامه یی پارسی میانه یی، پارتی و سغدی که 

بر جا گذاشته بودند، بر می انگیزند. زبان پارسی میانه )و به پیمانه کمتری زبان مانویان از خود 

پارتی( در آیین مانی همان موقفی را داشتند که زبان التینی در آیین مسیح. زبان مادری 

روحانیون و مبلغان مانوی در آسیای مرکزی، سغدی بود. از همین رو، برای خواندن متون 

ارسی میانه، سغدیان با ضرورت تدوین واژه نامه های ویژه رو به رو مقدس مانوی به زبان پ

گردیده بودند. روشن است شماره چنین واژه نامه ها بسیار زیاد بود. اما تنها بخش اندکی از آن 

ها به ما رسیده اند. آن هم به شکل فراگمنت های جداگانه. با داوری از روی این فراگمنت ها 

 ای بازتاب یافته در واژه نامه ها بر سه گونه بوده اند:می توان گفت که واژه ه

 با حرف های اول کلمه ها -1

 با دوحرف اول کلمه ها -2

 با سه حرف اول کلمه ها )بسیار اندک( -3

 

روشن است این واژه نامه ها نه برای ترجمانان حرفه یی، بل برای محافل گسترده خوانندگان 

قسمت های دشوار و پیچیده متون نوشته شده به  تدوین شده بودند تا به آنان کمک نمایند به

پارسی میانه پی ببرند. روی هم رفته، این واژه نامه ها، واژه نامه هایی بودند که برای گروه های 

 معینی از متون تهیه شده بودند و چنین بر می آید که به این متون ضمیمه می شدند. 

 

(، در واژه نامه ها گاه فرازهای adverbsافزون بر برخی از واژه ها )اسما، صفات، قیدها 

کاملی هم جا داده می شدند. در این حال، معنای واژه ها برای کانتکست های معین داده می 

داده می  واژهشد. هر صفحه واژه نامه دارای دو ستون بود. هرگاه شرح کوتاهی برای کدامین 

و همتاواژه سغدی آن در یک ستون شد، در آن صورت، کلمه پارسی میانه ساسانی )و یا پارتی( 

جا داده می شد. مگر هرگاه توضیحات و تشریحات مفصل می بودند، آن گاه متن سغدی در 

فراگمنت از این گونه واژه نامه ها به دست آمده  30ستون دوم آورده می شد. روی هم رفته، 

 تای آن را بازخوانی نموده است.     24 91است که هینینگ

 

                                                 

 1967 -0819شناس و ایرانشناس آلمانی )خاور - (Walter Bruno Henning)والتر برونو، هِنینگ. 91 

 گ.-خواند.های پهلوی و متون مانوی را بسیاری از کتیبهکه ین مانوی و زبان پهلوی کارشناس د ،میالدی(



 57 

   
( در فراگمنت های نامه هایی بازتاب یافته است که epistolaryنگارانه یا رساله یی )ژانر نامه 

عنوانی یک پیشوای مانوی نوشته شده است: این نامه ها را شاید در دوره یی میان سال های 

 میالدی نوشته باشند.  880 -763

 

الغت )لنگویستیک( به ویژه بایسته است خاطرنشان بسازیم که متون سغدی مانوی از دید فقه 

بسیار دلچسپ اند. متون مسیحی و بودایی بیشتر همچون گنجینه واژگانی ارزشمند اند، در حالی 

که متون مانوی تصور روشنی از ساختار اصلی نحوی زبان سغدی به دست می دهند که به ویژه 

 در داستان ها و افسانه ها به خوبی نمایان است. 

 

دی به زبان بسیار خوب و روان نوشته شده است. تا جایی به این حتا متون ترجمه یی مانوی سغ

دلیل که مانویان گزارندگان بسیار ماهری بودند و تا جایی هم به خاطر آن که ترجمه از زبان 

پارسی میانه و زبان پارتی )که زبان های خویشاوند بسیار نزدیک زبان سغدی بودند(، نسبت به 

 تر بود.زیان های سریانی یا چینی آسان

 

فراگمنت های متون سغدی مانوی به شکل کتابواره ها یا رساله ها )جزوه ها( و طومارهای 

scrolls and pothi  طراز هندی حفظ گردیده اند که به روی چرم، پوست، پارچه های

 ابریشمین و یا در بسیاری از موارد به روی کاغذ مرغوب نوشته می شدند. 

 

های متون مانوی را دشوار است تثبیت کرد. چون فراگمنت هایی  تاریخ های دقیق نامه نگاری

باشند، تقریبا حفظ نگردیده اند. بخش اصلی  colophonکه دارای شناسنامه یا کتابنامه 

نهم  -فراگمنت های سغدی یافت شده از تورفان چنین بر می آید  که متعلق به سده های هشتم

 و برخی هم دهم میالدی باشند.

 

ن مانوی به دبیره ویژه مانوی که بر شالوده یکی از انواع دبیره پالمیری ساخته شده بود، بیشتر متو

( آثار خود را به زبان 274-216بنیادگذار آیین مانوی ) -نوشته شده اند. با همین  دبیره، مانی

آرامی خاوری )خویشاوند نزدیک سریانی( نوشته بود. این دبیره در زبان های ایرانی برای 
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ین بار هنگامی به کار برده شد که مانی در کتاب شاپورگان مبانی آموزه های خود را به نخست

گ.[ نوشت. شکل خط مانوی در روند سده ها دستخوش -زبان پارسی میانه ])ساسانی(

هیچگونه دگردیسی نگردیده بود. تنها پسان ها در اوایل سده دهم نوع مورب خط تدوین 

 و پارسی دیده می شود.گردید که تنها در متون سغدی 

 

شرح مفصل کلکسیون متون مانوی به دست آمده از واحه تورفان را )که اکنون در برلین 

نگهداری می شوند(، م. بویس نوشته است. چند فراگمنت دارای خاستگاه تورفانی در سانکت 

پتر بورگ در بایگانی پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم روسیه نگهداری می شود. 

شی از این متون را سال ها پیش ک. گ. زلئمان نشر کرده بود.  شمار دیگری از فراگمنت ها بخ

 در بایگانی های لندن و تیز چین و جاپان نگهداری می شوند. 

 

( دارای محتوای estrangeloدست نوشته های سغدی نوشته شده با دبیره سریانی استرانگلو )

، موعظه ها  «عصر جدید»، مانند ترجمه هایی از یادمان های ادبیات مسیحی نیز می باشند

homily   و آثارhagiography  تاریخ زندگانی انبیا و شرح حال قدیسین(. این دست(

نوشته ها همه از گستره واحه تورفان )بیشتر از شهرک بوالییک( به دست آمده اند و در بایگانی 

 برلین نگهداری می شوند.

 

حی از زبان سُریانی به زبان سغدی، متعلق به دوره پس از نخستین ترجمه های متون مسی 

( و 457-438مهاجرت ِنسطوریان از ایران به آسیای مرکزی در زمان پادشاهی یزد گرد دوم )

یا مقارن با سده ششم میالدی می باشد. دست نوشته های تورفانی مسیحی سغدی در سده های 

های سغدی متون مسیحی تقریبا عینا با اوریجینال نهم رو نویسی شده اند. بیشترینه ترجمه  -دهم

هم اند که از زبان  psalmsهای سریانی مطابقت دارند. با این هم، فراگمنت هایی مزامیر 

مسیحی  -پارسی میانه )ساسانی( به زبان سغدی ترجمه  شده اند. این گونه، برخی از متون سغدی

خود از روی اوریجینال های سریانی ترجمه  بر اساس ترجمه از زبان پارسی میانه )که به نوبه

 شده بودند(، پدید آمدند. 
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شمار شایان توجه دست نوشته های سغدی ترجمه عصر جدید که به خط یک دبیر روی یک 

نوع کاغذ نوشته شده اند، حفظ گردیده اند. این ها فراگمنت هایی از متونِ از انجیل متی، لوقا، 

د اند که مبتنی بر ترجمه های سریانی انجیل پیشیتا یوحنا و دیگر بخش های عصر جدی

(peshit.نسخه اصلی انجیل به زبان سریانی می باشند  ) 

 

همچنین فراگمنت های دو زبانی عصر جدید  و عصر قدیم در دست است که در آن ها جمله 

ها خوب  های جداگانه  سریانی یا فرازهایی با ترجمه به زبان  سغدی همراه اند. این دست نوشته

حفظ نشده اند. یکی از دالیل می تواند آن باشد که در دسترس عامه بوده اند. از سایر متون 

 مسیحی سغدی، متون  زیر شایان توجه ویژه اند:

داستان لنتس در باره  -مولرچاپ شده از سوی  ورق( پنجدر )« شدن صلیب افتی»    -1

 -ا شکوه ملکه هلنادوره بدر  میورشلدر ا «عیسای مسیح خداوند ما» بیصلیافت شدن  یچگونگ

 .یحیپادشاه مس - konstaktinمادر 

 فراگمنت های داستان ها در باره اسقف بارشا و ملکه شیر. -2

فراگمنت های متن در باره سیمون که در آن سیمون پتروس بر اعضای دربار شاهی  -3

 عزت می یابد.

 ،نبوخذ نصر) النصر فراگمنت متنی در باره دانیال نبی که رویاهای پادشاه بخت -4

 ( را تعبیر می کند. nebukadnetsar  نبوکدنصر

 فراخواندن ترساییان )نصرانیان( به صلح و آشتی -5

 متونی که در بردارنده حکایات در باره شهیدان بزرگ مسیحی اند. -6

 ی مقدس.سرابیون سیدونیا Serapion sidoniaشهادت   -7

     
گردیده است که بخش بزرگ آن ها متعلق به  از این متن، فراگمنت های درخور توجهی حفظ

یک نسخه دست نویس نوشته  شده با خط بسیار ریز است. این دست نویس در بر دارنده متون 

دیگری از جمله دارای محتوای پزشکی هم است. بخشی از این فراگمنت ها زمانی از سوی 

 هم چاپ نشده اند.   هانسن برای نشر آماده شده بودند، اما به دالیلی تا همین اکنون 
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شناسایی، رمزگشایی، بازخوانی و تفسیر متن های مسیحی سغدی که از سوی هانس آغاز 

گردیده بود، موفقانه از سوی شوارتس پی گرفته شد. در میان این متون، داستان هایی در باره 

 اوستاس)سپهدار رومی مسیحی شد، نام یوستاس  -Placidusآن که چگونه پالسیدوس 

(Eustace را برگزید و بر خود نهاد وانگهی همراه با همسرش چه رنج ها که نبرد و شکنجه ))

 ها که ندید؛ آورده شده است. 

 

( در Ephesus)افیسوس  عکازدر متن دیگر، بازگو می شود که چگونه هشت نوجوان اهل  

از ترس ( 205-201امپراتور ترسایی ستیز ) -(Decius  دیسیوس) داکیوس عهد فرمانروایی

پیگرد در غار کوهی پنهان شدند و آرمیدند و وقتی بیدار شدند، دریافتند که دوصد سال آزگار 

-401فئودیسی دوم ) -در خواب بوده اند و اکنون دیگر عهد فرمانروایی پادشاه نیکوکار

 ( است و ایشان دیگر رهایی و رستگاری یافته اند.  450

 

و نیز « کتاب مزامیر»، «(سفر پیدایش« )»کتاب حیات»از در میان این متون، فراگمنت هایی هم 

 نوشته هایی اندر نکوهش اندیشه های بدسگاالنه و پادافره رفتارهای بزهکارانه دیده می شود.

 

رابطه میان ترجمه های سغدی و اوریجینال های سریانی یا نسخه های موازی، همانند رابطه میان 

چینی یا هندی آن ها است. سغدیان ترسایی در ترجمه ها متون سغدی بودایی و اوریجینال های 

شان می کوشیدند ساختار نحوی مبداء اوریجینال )پیهمآیی کلمه ها، کاربرد اشکال زبانی افعال 

و...( را به گونه دقیق بازآفرینی نمایند. برازنده تر و برجسته تر از هرجایی، این گرایش در 

 یادمان های ادبیات مسیحی، هویدا است. مربوط نخستین« عصر جدید»ترجمه های 

 

امالی متون مسیحی سغدی نسبت به امالی یادمان های مکتوب عادی زبان سغدی و یادمان  

های مانوی کمتر محافظه کارانه است. برخی از خصوصیات دستوری می تواند زیر تاثیر زبان 

گاه انشاء به زبان گفتاری گفتاری توضیح داده شود، چون متون مسیحی مانند متون مانوی از ن

سغدی نزدیک می شوند. در نتیجه، از دید فقه الغه یی )هر چند به خاطر دست دومی بودن، 

 اهمیت ادبی ناچیزی دارند( به ویژه مهم اند. 
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چندگونه نگاری امالی کلمات و تفاوت در نوشتن عین کلمه در دست نویس های مختلف )به 

ه دست می دهد گمان بزنیم که در زبان گفتاری مسیحان گونه های متفاوت(، مبنایی را ب

 اختالفات گویشی اندکی وجود داشته بود. ،سغدی

 

در واحه تورفان همچنین متون مسیحی یی با دبیره  سغدی نیز پیدا شده است. از جمله، 

 ی.مضراب ای یانگشت سنتورموسیقی صومعه یی با  فراگمنت های ترجمه سغدی دستگاه های

 

سغدی، دبیره سغدی را در نامه نگاری های خصوصی خود به کار می بردند.  در این  مسیحیان

باره  می توان از روی دست نوشته شخصی یافت شده در دون هوان چین )شاید از سده نهم یا 

 دهم میالدی( داوری کرد.    

 
فظ متن های مدنی )غیر مذهبی( سغدی به پیمانه چشمگیری نبست به متون مذهبی کمتر ح

گردیده اند. یکی از آن ها عبارت است از پاره های افسانه یی در باره رستم که در حومه دون 

هوان همراه با یک دست نویس سغدی بودایی یافت شده است که متشکل بر دو فراگمنت اند 

که یکی از آن ها )آغاز آن( در کلکسیون پاریس  و دیگر ی )ادامه آن( در کلکسیون کتابخانه 

یا در  لندن نگهداری می شود. متن شاید از زبان پارسی میانه )ساسانی( در جامعه زرتشی بریتان

ترجمه شده بود. به این یک فراگمنت دیگر موجود در کتابخانه بریتانیا هم متعلق است که از 

سوی همان دبیری رونویسی شده است که داستان در باره رستم را نوشته بود. همچنین در آن از 

و بی آالیشی زرتشت یاد آوری می شود. سطر نخست این فراگمنت در بردارنده دادگری 

 روایت سغدی یک نیایش اوستایی است. 

 

بارها از این ها  ،نامه های شخصی سغدیان باشنده واحه ترکستان خاوری -« نامه های قدیمی»

رچه های ابریشمین کهن تر اند. شمار کل این نامه ها به نُه نامه می رسد که به روی کاغذ و پا

از سوی آستین در ویرانه های برج نگهبانی واقع در  1906نوشته شده اند. این نامه ها به سال 

غرب دون هوان یافت شدند. میهن برخی از نویسندگان این نامه ها سمرقند بود. در این نامه ها 

و وابستگان شان در  که از دوان و کوچو به سمرقند فرستاده شده بودند، سغدیان به خویشاوندان

باره دشواری های زندگی، گالیه از تاخیر در رسانایی پست، در باره گرانی کاالها و خواربار، 
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در باره خویشاوندانی که دور از میهن بسر می برند، و نیز در باره برخی از رویدادهای سیاسی 

ن حروف )متفاوت از نامه ها با نوع قدیمی الفبای سغدی نوشته شده اند که در آ می نویسند.

 خط مورب بعدی که پیوسته به هم نوشته می شد(، جدا از هم نوشته می شدند.

 

بودند نامه های کهن را بخوانند، تاریخ کوشیده آر. گوتو  و گ. رایهلت که برای نخستین بار 

نگارش آن ها را سده دوم میالدی تخمین زده بودند.  هینیگ می کوشید ثابت سازد که آن ها 

متعلق به اوایل سده چهارم دانست. اما هاراماتا پیشنهاد کرد تاریخ نگارش آن ها را اواخر  را

میالدی( شمرد. با این هم، تثبیت تاریخ نو از سوی دانشمندان  196سده دوم )در حوالی سال 

 دیگر پذیرفته نشد.             

 

که در آن رازها و رمزهای  در میان دست نویس های نگاشته شده با الفبای سغدی، متنی است

سنگ ها و باورهای مرتبط با این اسرار و نیز آداب سرایش سرود کوتاهی در باره الهه باد 

آورده شده است. این سرود یادآور یشت های اوستا است. این متن می تواند اوریجینال به شمار 

کتاب »؟ یا «نوکتاب)»« پوستی-نوا»آید. هینینگ پیشنهاد کرد این متن را با متن کتاب سغدی 

؟( در باره اسرار جادویی و سحرآمیز سنگ ها  که البیرونی هم از آن  یاد کرده بود، یکی «نو

 پنداشت.

       

بخش چشمگیر و مهم کلکسیونِ سانکت پتربورگِ دست نویس های سغدی، اسناد یافته شده از 

)که از همین غ ی گوه مدر دژ واقع به رو 1933-1932کوه موگ )مغ( اند که به سال های 

رو به نام اسناد کوه موگ نام گرفته اند( در نزدیکی روستای خیرآباد ناحیه عینی کشف شده 

   92بودند.

      

خودسرانه از سوی باشندگان  و پراکنده ،در نتیجه کاوش هایی که در آغاز به گونه خودجوش

تاجیکستان پژوهشکده  بومی آغاز گردیده بود و سپس به گونه سامانمند از سوی شعبه

سند سغدی  74خاورشناسی پژوهشگاه علوم شوروی پیشین به رهبری آ. فریمان پی گرفته شد، 
                                                 

نام داشت، در منطقه خجند )لنین آباد پیشین( واقع « زحمت آباد». این ناحیه که در گذشته در دوره شوروی 92 

 است.
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سند آن در بایگانی نسخ خطی شعبه سانکت پتربورگ پژوهشگاه  71یافت شد که از جمله 

علوم  روسیه  و یک سند آن در گنجینه موزه ارمیتاژ سانکت پتربورگ و یکی  هم در موزه 

 سمرقند نگهداری می شود. 

 

(، یافت شده 1-1)زیر شماره  1932محل یافت شدن سندی که پیش از دیگر اسناد به سال 

ر آن هنگام به دوشنبه آورده شده و از روی آن عکسبرداری شده بود، تا  کنون  روشن و دبود، 

 نیست. 

 

ت شده اند. یکی نامه یی ، سه سند دیگر هم یافغافزون بر اسناد سغدی یافت شده در دژ کوه م

( نوشته شده، دیگری به زبان عربی است runicاست که به زبان چینی با خط رمزی )طلسمی

متعلق  غتثبیت نمود که همه اسناد یافت شده از کوه م 93که از روی آن ایگناتی کراچکوفسکی

نت یا پنجه اند. بخش بیشتر اسناد از پنجکنت )پنجی ک 722به  دوره یی نه متاخر تر از سال 

                                                 

بزرگترین و سرشناس ترین  -(1951-1883وفسکی)کراچک. اکادمیسین )پژوهشمند( ایگناتی یولیانویچ 93 

عربشناس شوروی پیشین، از بنیادگذاران دبستان عرب شناسی روسیه شوروی، از مولفان دانشنامه )دایره 

زرگترین مجامع علمی و اکادمیک بلمعارف( اسالمی و عربی به زبان روسی، عضو افتخاری شماری از ا

 جهان.

)کتاب و مقاله( می رسد. کراچکفوسکی  450از او آثار ارزنده و مهمی بر جا مانده است که شمار آن ها به 

تاریخ »ر از آثار شناخته شده او، یکی از نخستین و بهترین ترجمه های قرآن به روسی را انجام داد. یکی دیگ

است که به چندین زبان ترجمه شده است. این کتاب از سوی آقای « نوشته های جغرافیایی در جهان اسالم

پژوهشی در ریشه های تاریخی و لیلی و مجنون: »دیگر او  پر آوازهفرزانه به پارسی ترجمه شده است. اثر 

هزارو یک »مل احمد نژاد به پارسی ترجمه  شده است. کتاب است که از سوی آقای کا« داستان اجتماعی

 .ه بودبا ویرایش او به زبان روسی چاپ شد« شب

 

کراچکوفسکی دانشمند بسیار بزرگی بود که از خود کتاب ها و مقاله های پژوهشی فراوانی در تاریخ و 

ار بس بزرگی را در زمینه فرهنگ اسالم و عرب بر جا گذاشت. او همین گونه ترجمه های فراونی کرد و ک

نسخه شناسی و پژوهش در باره آثار زبان عربی و اسالمی انجام داد. شماری از مهم ترین آثار و نسخ منحصر 

 گ.   -ند.ه ابه فرد عربی، پارسی و ترکی با تصحیح و زیر نظر او چاپ شد

https://ru.wikipedia.org/wiki/1883
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
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کنت( اند که مربوط دیواشتیچ آخرین شاه سغد و نیز باشندگان پنجکنت و روستای های دره 

 علیای رود زرافشان می باشند.

 

را آ. فریمان، م. بوگولوبلف و آ. لیفشیتس چاپ کردند. این  غاسناد سغدی یافت شده از کوه م

یافت شده از ترکستان خاوری اند. این  اسناد  از لحاظ زبان و امال نزدیک به یادمان های سغدی

نخستین اسناد دست نویس یافت شده در گستره خود سغد اند. اهمیت این اسناد برای بررسی 

 تاریخ سغد، فرهنگ و آیین آن و نیز از دید علم فقه الغت بس بزرگ است.    

 
 

 کتیبه های سغدی:
شمار فراوان یادمان های  ،هدر کاوش های باستانشاسی انجام شده در گستره آسیای میان

( و نومیزماتیک )سکه شناسیک( سغدی یافت epigraphicنوشتاری )مکتوب، اپی گرافیک 

 شده است. 

 

برای نمونه، فراگمنت های کتیبه یی همراه با آرایه های پر نقش و نگار دیواره ها در هنگام 

ند. همین گونه، شمار کاوش ها در شهرک پنجکنت )پنجه کنت یا پنجی کنت( به دست آمده ا

 به روس سفالینه هافراوان نبشته ها به روی ظروف و اشیای سرامیک از جمله به شکل مخطوط 

اوایل سده هشتم( را هم یافته اند. این سطور شش تا اند. دو سطر  -در سطرها )مربوط سده هفتم

ود. اشکال نویسه خط سغدی است که بر پایه دبیره آرامی ساخته شده ب 22نخست آن نقوش 

 هشتم میالدی مطابقت می نمایند.   -حروف با اشکال خط سغدی سده های هفتم

 

در پنجکنت همچنین نبشته های سغدی به روی مصنوعات ساخته شده از استخوان و سنگ از 

ده کاری شده و در حومه همین ناحیه، نبا نوشته های ک dumbbellsجمله دمبل های سنگی 

ی سنگنبشته های کهن به روی سرامیک )شاید متعلق به سده در چهل حجره فراگمنت ها

چهارم میالدی( یافت شده است. یک نوشته دیگر که عمودی است، به روی یک رگه سنگی 

 صار در نزدیکی کوه مغ به دست آمده است. حدر گردنه 
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 ت شده که به رویفدر اثر کاوش ها در دژ چهل حجره در نزدیکی شهرستان، سه سند سغدی یا

tablets  نوشته شده اند. یکی از آن ها نوشته یی است همانند با یک سند حقوقی از کوه مغ

 هشتم ترسایی.  -متعلق به سده های هفتم

 

کتیبه های سغدی  1965شهرک سمرقند باستانی، در  -«افراسیاب»هنگام کاوش ها در 

dipinti  سطر متن پیوسته است. متعلق به سده هفتم کشف شد. بزرگترین آن ها دارای شانزده

همچنان در افراسیاب شماری از یادمان های دیگر مکتوب سغدی یافت گردیده است: سطوری 

با نوشته متعلق به شاید سده ششم میالدی، متنی کَنده شده به روی کُنده یک درخت کهنسال 

الین ششم میالدی باشد، نبشته هایی به روی تندیسک های سف -که شاید مربوط سده های پنجم

Terrakotta-Figuren ...و 

 

 یافته هایی هم از نوشته های سغدی از شهرک تل برزو در حومه سمرقند در دست است. 

 

 شماری از کتیبه های سغدی در گستره بخارای سغدی یافت شده اند: 

از حفریات انجام شده در کاخ های فرمانروایان بخاری در ورخش، کتیبه یی به  سفالیته هایی 

 اسه گلی از بخارا، فراگمنت های مکتوب نوشته شده به روی پارچه های ابریشمی و...روی ک

 

همین گونه، در گستره وادی فرغانه هم شماری کتیبه سغدی یافت گردیده است. برای نمونه، 

)صندوق های  ossuaryنوشته هایی به روی یک خُم در حصار، نوشته هایی به  روی یک 

 ان های مرده ها( شهرک مرو باستان و... ویژه برای نگهداری استخو

 
چند سنگنبشته سغدی نقر شده به روی تخته سنگ ها با خط مورب عمودی در دره های ترک 

سای و کوالن سای در شیب جنوبی رشته کوه آالتاو قرغیزستان یافت گردیده است. از روی 

شهر یا پیک رسانان محتوای آن ها می توان گفت که این نوشته ها کار مهمانان آمده به 

)قاصدان( آمده از جاهای دیگر است.  در این کیتبه ها بیشتر اسامی خاص دیده می شود. در 

هفترود )سمی ریچیا( در قزغیزستان هم چند نوشته سغدی در روند کارهای باستانشناسی کشف 

 شده است.
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نهم میالدی  -مدر نتیجه تماس های دیرپای سغدیان با تورک ها، خط سغدی در سده های شش

در سرزمین های تورکی زبان گسترش یافته بود. کتیبه های یافت شده در مغولستان گواه بر 

« بوگوت»چنین چیزی اند. یکی از این کتیبه ها، سنگنبشته یی است کَنده شده به روی ستونپایه 

وب بر جا )بوگاتی( در مغولستان مرکزی. این سنگنبشته متعلق به سده ششم، یگانه یادمان مکت

سطر دارد و با خط مورب به گونه  29مانده از دوره خاقانات اول ترک است. متن سغدی 

 عمودی حکاکی شده است. سنگنبشته یادواره یی است از خاقان ماخان تیگین ترک.

 

سنگبشته قره بالقاسون هم از یادمان های شناخته شده بس پرآوازه است که به روی یک 

از سوی ن. م. یادرینتسیف در  1889نیتی( کنده شده است که به سال ستونپایه خارایین )گرا

کرانه چپ رود ارخون در میان ویرانه های پایتخت خاقانات اویغور کشف شد. این سنگنبشته 

در سه نسخه سغدی، تورکی باستان رمزی )طلسمی( و چینی است. نسخه سغدی با خط مورب 

د تاریخ سیاسی خاقانات اویغور و پذیرفته شدن به گونه عمودی است که در آن رخدادهای عه

آیین مانوی به عنوان دین رسمی گزارش داده می شود. سنگنبشته در اوایل سده چهارم میالدی 

 ساخته شده بود.

 

یک ستونپایه مرمرین با  1970در جنوب بیابان گوبی در شمال باختری مغولستان به سال 

نگنبشته رمزی )طلسمی( ترکی باستان و چند کتیبه برجامانده های نوشته عمودی سغدی، یک س

دیگر هم یافت شده است که با خط مشقی نقر شده اند و چنین بر می آید که کارِ دست 

 جهانگردان و پیک رسانان مهمان بوده باشد. 

 

در اواخر سال های دهه هفتاد سده بیستم در گستره پاکستان در نزدیکی شاتیال بریج )پل 

حیه تخور در وادی علیای رود سند نزدیک به دوصد کتیبه کوچک سغدی به شاتیال( در نا

از این جا راهی کاروانپیما به سوی  ها روی تخته سنگ ها و صخره ها کشف شد. در گذشته

هند و کشورهای جنوب باختری آسیا می گذشت. کتیبه های سغدی در این جا با خط سغدی 

اند. از همین  )یافت شده از ترکستان خاوری( «قدیمی نامه های»یی نوشته  شده اند که یادآور 
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رو، می توان گمان زد که متعلق به دوره پس از سده چهارم ترسایی باشند. همه کتیبه ها کوتاه و 

 اصوال در بردارنده اسامی و نام های جغرافی اند. 

 

گونه  در گستره سمرقند سغدی، سکه های ضرب زده شده در سده های دوم تا پنجم و همین

هفتم ترسایی یافت گردیده است. همچنین سکه هایی با نوشته های سغدی ضرب زده -ششم

هشتم در اوستروشانا، چاچ، دره  فرغانه و تاجیکستان جنوبی  -شده مقارن با سده های هفتم

 )شهرک های اجنه تپه و کافرقلعه در وادی رود وخش(، به دست آمده اند.

 

ی سکه های ساسانی دارای خاستگاه  تُخارستانی را می توان نوشته های سغدی حک شده به رو

به سده ششم ترسایی متعلق دانست. همین گونه، برخی از سکه های فرمانروایان هفترود در سده 

 دارای نوشته های سغدی اند.  ،هشتم

 

به روی سکه های خوارزمی متعلق نیمه نخست سده هشتم در پهلوی نوشته های خوارزمی، گاه 

ه های سغدی هم به چشم می خورند که به خودی خود گواه بر گسترش وسیع خط سغدی نوشت

 اند. 

 

در گستره واحه بخارا، سر از سده دوم ترسایی سکه هایی ضرب زده می شدند، با نوشته های 

کنده شده با واریانت های بومی خط سغدی. از این دیدگاه به ویژه سکه های سیمینی که ضرب 

پادشاه »ده پنجم ترسایی آغاز شده و در جریان پنج سده آن هم به خط سغدی زدن آن ها در س

بسا جالب اند. در ادبیات علمی این  ،یازدهم حفظ گردید -ادامه یافت و تا سده های دهم« بخارا

 یاد می شوند. « بخارخُداتی»سکه های سکه ها به نام 

 

چهارم ترسایی، سکه هایی با  -بر گسترش خط سغدی در وادی قشقه دریا در سده های سوم

نوشته های سغدی ضرب زده شده در ناحیه نسف )نخشب، قرشی کنونی در ازبیکستان( گواهی 

می دهند. نوشته های روی سکه  ها، طبق معمول تنها نام ها و القاب پادشاهان اند. در نوشته های 

ندی، بخاری و ششم این گروه، انواع بومی خط سغدی مانند سمرق -قدیمی سده های پنجم
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هشتم(، تنها خط -دوره های بعدی)سده های هفتم شاید هم اوستروشانی بازتاب می یافتند. در

 سمرقندی دیده می شود. 

 

)مربوط  به روی سفالیته هااقتصادی،  یادداشت هایفراگمنت های  ،در افراسیاب، در سمرقند

به روی سرامیک در واحه  سده پنجم( و متن به روی درخت پیدا شده است. نوشته های سغدی

 سفالینه یی بخارا )ورخش( در فرغانه دره کوا، در هفترود، در دره حصار چند کتیبه مخطوط

 سغدی در شهرک مرو قدیم یافت گردیده است. 

 

 :35پی نوشت شماره 

 در باره یادمان های زبان سغدی نگاه شود به:

 ؛204-179ص. ص.  ،«مقدمه یی بر زبانشناسی ایرانی»اُرانسکی، ای. ام،  

مبانی زبانشناسی ایرانی: زبان های »در کتاب « زبان سغدی»لیفشیتس، و. آ.، خرومف آ. ال.، 

 ؛368-347، ص. 1981، مسکو، «ایرانی میانه

ترکستان خاوری در عهد باستان و اوایل سده های میانه: تبارها، زبان ها و آیین ها، مسکو،  

 ؛297 -271، ص. ص. 1922

Dresden M. Sogdian Language and Literature, CHL, vol 3 (2), 
1983, p.  

 

 

 پیوست
 

 آیین مانوی

 با اندکی ویرایش و فشرده سازی(پدیا، از ویکی)برگرفته 

 

 که گنوسی و بودایی ،زرتشتی ،مسیحی از ادیانآمیزه یی عرفانی و بود آیینی  ،مانوی

ر این دین از د .گذارد دبنیا ایرانشهر سده سوم میالدی در همدانی آن را در فاتک پسر مانی

اعتقاد دوگانه به  -زروانی است و از دین زرتشتی یاهایده مسیح منجی وارد شد -مسیحیت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AA%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AA%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1_(%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1_(%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
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به این  اصل تناسخ صورت وروده تاثیرپذیری دین مانی از مذهب بودایی نیز ب .نیکی و بدی

 مذهب مشهود و آشکار است. 

 

ادیان ایرانی  در رسته مندایی را مانند دین پایه ثنویت استوار است و همین مورد آن دین مانی بر

دهد. در مانویت جنگ میان دو دنیای تاریکی و نور منجر به نابودی ماده و رهایی روح قرار می

شود. دنیای مادی در دین مانوی نماد تاریکی و پلیدی است و انسان که موجودی می

ی تواند به نیروهای روشنایاست )روح از دنیای روشنایی و جسم از دنیای تاریکی( میدوگانه

این آیین در مدت کوتاهی بر پهنه وسیعی از جهان آن روزگار  .برای پیروزی نهایی کمک کند

دهم سایه گستراند و تا سده  آسیای میانه و چین ،هند ،فریقااشمال  ،اروپا ،خاورمیانه مانند

اندک اندک از  ،میالدی کماکان قدرت عالمگیری خود را حفظ نموده بود. پس از آن

هایش و تکفیر پیروان موبدان زرتشتی با شخص مانی و آموزهدشمنی اش کاسته شد. گیریهمه

. این آیین عرفانی از سوی مسلمانان موجبات انحطاط مانوی گری را در جهان فراهم ساخت

مانویان همبستگی  ،حالنیز گرایش مانوی را الحاد اعالم کرده بود. با این کلیسای کاتولیک

 .د ماندندها حفظ نموده و به دین خود معتقخود را تا مدت

 

و تاریک است که حاصل  اهریمنی و منور و خدایی در آیین مانوی انسان دارای دو بعد

باشد. انسان باید به روح خود که همان ذرات نور می آفرینش امتزاج نور و ظلمت در دوران

ه به آنچه دربند است، توجه نشان داده و جسم و دنیا و مافی ها را به بوته فراموشی بسپارد. توج

ها و نیز محبت و برادری و شکوفایی استعدادها و ذوق هنرگردد، مانند میل به به روح بازمی

ر شد. اعتقاد مانویان بر این بود که در پایان جهان در نبرد  بزرگ میان نونوعی عبادت تلقی می

شود و ارواح دربند که انوار و ظلمت، روح بر ماده و نور بر ظلمت و خیر بر شر پیروز می

 گردند. باز می سرزمین روشنایی آزاد شده و به سوی جهان خدایی هستند، از زندان جسم و

 

هاست که این دین دیگر پیروانی اند و سدهاگرچه امروزه مانویان از صحنه روزگار کنار رفته

 توان بازیافت..و مسیحی می عرفان اسالمی ندارد، اما تاثیرات غیر قابل انکار آن را در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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، آراییکتاب عالقه مانویان به نوشتن آثار خود همراه با خالقیت هنری موجب گسترش فنون

شدند، در نشر گردید. پیروان دین مانی که دیناور نامیده می خوشنویسی و موسیقینقاشی، 

های ادبی و شاعرانه خود بسیار کوشا بودند و همین باعث به وجود آمدن عقاید و خالقیت

پهلویِ  ،پارسیِ میانه ،ُسریانی هایشد که بیشتر به زبان خط مانوی ادبیات و

بود. آثار مانویان بیشتر بر  یونانی و قبطی،  چینی ،ترکی اویغوری ،سُغدی ،اشکانی

شدند. مانی را ها با رنگ و شکل و طرح تزئین میشد و نوشتهنوشته می پاپیروس یا چرم روی

 اند.که سرتاسر نقاشی بود، پیامبر نقاش نیز خوانده ارژنگ تن کتاببه دلیل نگاش

 

نوب چین برای همیشه از در ج هفدهم میالدی تا قرون سیزدهم دین مانوی شاید در فاصله

است  مندایی ترین دین زنده جهان به مانویت آیینمیان رفت. نزدیک

 باشند.بدان معتقد می خوزستان استان صابئین که

 

 منبع شناسی:

نتقادی های اهای پیروان و شاگردان او، نیز نوشتهها و کتابها و آثار مانی، فعالیتآموزه

تصویری روشن و کامل از  مخالفان مانی و پیروان ادیان دیگر، هر یک سهم بسزایی در ارائه

  مانی برعهده دارند.

 

 :آثار مانی

مجموعه آثار دینی مانوی که خود مانی نوشته، هفت کتاب به گویش مادری یعنی آرامی شرقی 

یعنی « توم»ه مانی آن را است. عقیده بر این است که بخشی از این آثار توسط روحی ک

می نامید، به او وحی شده است. از اصل آرامی این آثار، حتی یک سطر، در تورفان « همزاده»

مانده محفوظ نمانده است، اما ترجمه بسیاری از آن ها در دستنویس های ایرانی به گونه یی 

ست. نام این هفت است که در بیشتر موراد نمی توان مشخص کرد که هر قطعه از کدام کتاب ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%87%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8F%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8F%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%90_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%90_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%90_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%90_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%90_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8F%D8%BA%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8F%D8%BA%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%98%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%98%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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کتاب، انجیل زنده )انجیل بزرگ(، گنج زندگان، اسرار، غوالن، رساله ها و نامه ها، فراقماطیا و 

 .[۹]مزامیر و اوراد است

 

 انجیل:

همراه « زنده»یا « بزرگ»خستین اثر به نام انجیل، نزد ایرانیان با عنوان اِوینگلیون و با صفت ن

بخش تقسیم شده است. در کتاب الفرست ابن  22است. این کتاب به تعداد الفبای سریانی به 

ندیم از آن ذکری نشده است. به گفته بیرونی، هر فصلی از آن با یکی از حروف ابجد آغاز می 

است.  22ذکر کرده که احتماالً اشتباه و به جای  12ه است. یعقوبی تعداد انجیل ها را شد

مقدمه و بخش کوتاهی از فصل اول )الف( این انجیل به فارسی میانه منتشر شده است. در این 

نامیده شده است.، شاید به این سبب که بخشی از « اِوینگلیون زنده چشم و گوش»متن، کتاب 

نده اندرزهایی برای مراقبت کردن از حواس بوده است. نام انجیل در یک قطعه آن در بردار

دیگر به فارسی میانه نیز آمده است. متن در بردارنده نقل قول های کوتاهی از نامه های مختلف 

 است. این قطعه آسیب فراوان دیده است. « گنج زندگان»مانی و دیگر آثار او مانند 

 

 گنج زندگان:

چ متنی از این اثر به زبان های ایرانی شناخته نشده است. عنوان اصلی این کتاب در تا کنون هی

آمده است. در منابع گوناگون از  «سمیتیها»یک متن سغدی )به نقل از متنی به فارسی میانه( 

جمله متون قبطی و چینی و عربی و فارسی، ترجمه این عنوان ذکر گردیده است. ابن ندیم در 

کتاب را ِسفراالحیاء، بیرونی در آثار الباقیه و ماللهند و یعقوبی در تاریخ خود، الفهرست، این 

کنزاالحیاء نامیده اند. بیرونی در ماللهند، مطلبی از این کتاب را، در باره جنسیت فرشتگان، نقل 

کرده است و یعقوبی آورده است: مانی در این کتاب به توصیف آن چه از پاکی نور و آنچه از 

 تاریکی در روح وجود دارد، می پردازد و کارهای پست را به تاریکی نسبت می دهد. فساد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C#cite_note-9


 72 

 

 اسرار:

این نام تا کنون در هیچ متنی دیده نشده است، اما ترجمه های چینی اثر نشان می دهد که این 

)جمع راز( نام داشته است. ابن ندیم در الفهرست نام کتاب « رازان»کتاب در فارسی میانه غربی 

ا سِفراالسرار آورده و عنوان هژده فصل آن را ذکر کرده است، اما این مطلب هیچ کمکی به ر

کند. یعقوبی در تاریخ خود، گفته است که مانی در سفراالسرار به شناسایی قطعات ایرانی نمی

آیات انبیاء طعنه زده است. بیرونی در فهرست کتب محمد بن زکریاء رازی می گوید که به 

مند شده و مدت چهل و اندی سال در آرزوی به دست آوردن آن بوده راالسرار عالقهمطالعه سف

گویی( محض و وقتی آن را به دست آورده، در بردارنده هذیانِ َبحت )خالص( و هجرِ )پریشان

 یافته است. 

 

 غوالن:

« کَوان»ذکر کرده است. این اثر در پارتی « ِسفرالجَبابره»آن را « الفهرست»در  ندیمابن

(Kawān نامیده شده، و گمان بر این است که نام دیگر آن نزد مانویان )«نوشته یی به پارتیان »

( پارسی میانه است که یکی از Kay( اوستایی و کَی )Kawiکَوی ) ( بازماندهKawباشد. کَو )

کار رفته است. به« جبار»بوده که سپس با معنی « جنگجوی ایرانیِ غیرزرتشتی»معانی اصلی آن 

های شباهت« کَوان»دست آمده است. های پارسی میانه و ُسغدی بهقطعاتی از این اثر به زبان

نیز « کتاب اول اخنوخ»نی، رو به کتاب مادارد؛ و از این « کتاب اول اخنوخ»زیادی با 

جدّ نوح پیامبر( در سده دوم پیش از « اخنوخ/هنوخ»)منسوب به « کتاب اول اخنوخ»اند. گفتهمی

سریانی از  میالد نوشته شده و روایت کامل از آن تنها به زبان حبشی باقی مانده است. ترجمه

مانی بعدها به « کَوان»یا کتاب « کتاب اول اخنوخ»کتاب اخنوخ نیز بوده که اکنون وجود ندارد. 

هایی از روایات یونانی، التینی، پهلوانیک شش یا هفت زبان ترجمه شده و قطعات یا اقتباس

دست ها به)پهلوی اشکانی؛ پارتی(، پارسیک )پهلوی ساسانی؛ پارسی میانه(، سُغدی و قبطی آن

 آمده است.

 

)نگاهبانان( « اِگریُگرویی»اره موسوم به دیوان یا فرشتگانی تاریک و بدک این کتاب در باره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
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ها زندانی شده بودند؛ اما بعدها شورش کردند و است که در هنگام ایجاد جهان در آسمان

بند کشیدند، دویست تن از آنان در زمان اخنوخ نبی بزرگ آنان را دوباره به هرچند چهار فرشته

بوط کردند )به زمین آمدند(. پیروان خاطر شهوت و عشق مفرط به زنان زمینی هگریختند و به

« سام»های ایرانی مانند را به پارسی میانه برگرداندند، بسیاری از نام« کَوان»ایرانی مانی که 

)همسر « خدوس/هوتوس»، «ویشتاسپ/گشتاسب»)اَحیاه(، « َپت سام»یا « نریمان»)اُحیاه(، 

« آریَن ویژَن»ت سُغدی، و در یک روای« زریل/زریر»، «ویروگداد»ویشتاسپ/گشتاسب(، 

های سامی کردند. در واقع، روش کار آن بوده که اصطالحات و ویج( را جایگزین نام)ایران

کردند تا های دیگر ترجمه میهای اسطوره یی را به زبانها و شخصیتهای ایزدان، ماهحتی نام

 ها ناآشنا نباشد.برای گویندگان آن زبان

  

 ها:ها و نامهرساله

ه هایی است که مانی در زمان ها و مکان های مختلف به رهبران جوامع مانوی نوشته است. نام

به معنی نوشته و نامه( نامیده شده و  dĩbجمع  dĩwān« )دیوان»این مجموعه در فارسی میانه 

همین عنوان در یک سند مانوی به زبان چینی، از فارسی میانه وام گرفته شده است. اصل این 

ه زبان اصلی یا به صورت ترجمه به یکی از زبان های ایرانی، باقی نمانده است ولی نامه ها ب

بعضی از آن نقل قول های کوتاهی، که صورت اندرز و سخنان حکیمانه دارد، در برخی از 

 77ابن ندیم در الفهرست، فهرستی از عناوین  متون فارسی میانه و سغدی مانوی، آمده است.

 ان تعدادی از آن ها به این قرار است:نامه را آورده که عنو

رسالة االصلین یا رسال دوبن: ظاهرًا رساله یی در باره دو اصل نیکی و بدی بوده که  .1

 ( نامیده شده است. dō bun« )دو بن»در فارسی میانه 

رسالة هند العظیمه یا رساله بزرگ هند: از این رساله در نوشته های تورفان جمله هایی  .2

 ت. مانده اسباقی

 رسالة ارمینیه یا رساله ارمنستان: .3

 )رساله ارمنستان( نقل قول هایی شده است.  rmyb frwrtyyدر متنی سغدی از تورفان از 
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رسالة وحمن فی خاتم الفم یا رساله وحمن در مُهر دهان: در میان نوشته های تورفان به  .1

 mwhr dyβyyو به سغدی  mwhrdybyyو به پارتی  frwrdg y mwhrفارسی میانه 

 آمده است. « نامه مُهر»به معنی 

 رسالة کلمات العشر یا رساله سخنان دهگانه )فرایض دهگانه(.  .2

رسالة حطا یا رساله حطا: در قطعه یی از تورفان به زبان فارسی میانه، نقل قول هایی از  .3

 این رساله آمده است. 

 

 فراقماطیا:

ست. اصل این واژه یونانی است که به سریانی ابن ندیم نام این کتاب را همین گونه نقل کرده ا

« رساله»وارد شده است. پراگماتیا در یونانی به معنی کار )عمل( و پیشه است که سپس در معنی 

به کار رفته است. ظاهرًا این کتاب دستورهای دینی مانی، نیز رسائل عملی و تاریخی مانوی را 

چینی آمده ولی نشانه یی از آن در متون مانوی  در بر داشته است. نام این اثر در متون قبطی و

 ایرانی دیده نشده است. 

 

 اوراد و مزامیر:

مجموعه یی از آثار دعایی مانی است که شامل دو زبور منظوم نیز هست. هیچ یکی از دعاها به 

فارسی میانه شناسایی نشده است، اما یک متن سغدی نشان می دهد که متن منظوم مفصلی به نام 

توسط مانی تصنیف شده است. بسیاری از قطعات این متن به پارتی، فارسی  «ین بزرگانآفر»

میانه و سغدی در دست است. این زبور دربردارنده دعاهایی خطاب به پدر بزرگی و ایزدان 

آفرینش سوم است که امور جهان کنونی را بر عهده دارند. عبارت معینی در این زبور تکرار 

آغاز می  نام دارد، چه هر یک از دعاها با واژه قادوش «آفرین تقدیس»شده است. زبر دیگر 

 شود. ساختمان این زبور نیز مانند زبور نخستین است. 
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 :ارژنگ

از کتاب هایی که به مانی نسبت داده شده، ارژنگ، مجموعه یی از نقاشی ها است که مانی به 

جهان روشنی و تاریکی را، به  وسیله آن آفرینش را آن گونه که تصور می کرده، به ویژه

و به فارسی  تصویر کشیده و بر آن شرح نوشته است. این مجموعه به زبان پارتی آردهنگ

)ایکون(، در قبطی « ایقون»نامیده شده است. این اثر به یونانی « ارژنگ»و « ارثنگ»، «ارتنگ»

از این کتاب در  نامیده شده است.« تصویر دو اصل بزرگ»و در کتب مانوی چینی « ایقونس»

قرن پنجم )یعنی دوران غزنویان و سلجوقیان( نسخه یی در غزنه وجود داشته و ابولمعالی در 

از آن نام برده است. از آردهنگ اثری به جا نمانده ولی « بیان االدیان»کتاب فارسی خود 

داستان  از تورفان به دست آمده است که «توضیح آردهنگ»قطعاتی از یک تفسیر پارتی به نام 

 های تمثیلی بسیاری دارد.

 

 آثار غیر مانوی: 

از مردان فرخ پسر هرمزدداد،  وزارشکند گمانیک  در ادبیات پهلوی، اثر جدلی معروفی به نام

« شکنگزارش گمان»احتماالً از سده نهم میالدی در دست است. مولف خود این نام را به معنی 

برنده شک و تردید است، بر کتاب نهاده است. او سبب تالیف کتاب را چنین یا شرح از میان

شدند و او از همان کودکی ذکر کرده است که در زمان وی ادیان و فرقه های گوناگوی پیدا 

مشتاقانه در جستجوی حقیقت بود، برای یافتن آن به سرزمین های گوناگون سفر کرد و 

سرانجام مطالب کتاب خود را گردآورد و مدون ساخت تا در دفع شبهه نوآموزان در برابر 

 معارضان به کار آید.

  

اد یاوندان و روشن پسر آذر مردان فرخ از آثار دانشمندان زرتشتی همعصر خود مانند آذرب

)الف(  239فرنبغ فرخزادان و به ویژه از کتاب دینکرد استفاده کرده است، تا آن جا که فصل 

کتاب سوم دینکرد عیناً قصل نهم شکند گمانیک وزار را تشکیل می دهد. نویسنده اشاره می 

که بر آن بوده است کند که نمی خواسته است دین زرتشتی را به گونه یی موروثی بپذیرد، بل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF_%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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که با استدالل و منطق بدان بگرود و در این راه به آثار نویسندگان دست یافته و از فریب فرقه 

های دیگر، به ویژه مانویان رها گشته است. متن پهلوی کتاب از میان رفته و امروز تحریر پازند 

عمده تقسیم  و ترجمه سنسکریت آن در دست است. مطالب کتاب را می توان به دو بخش

تا  11در باره اصول اعتقادات زرتشتی است و فصل های پایانی ) 10تا  2کرد. فصل های 

(، 12و  11( که جنبه جدلی دارد، در رد دین های مختلف است: اسالم )فصل های 16

( است و این فصل 16( و مانوی )فصل 15(، مسیحی )فصل 14و  13یهودی )فصل های 

تنویس ناقص مانده است. وجود واژه ها و اصطالحات مانوی در این آخر، به سبب افتادگی دس

فصل کتاب نشان از آن دارد که متن پهلوی گم شده می باید از اسناد مانوی، به طور مستقیم، 

 استفاده کرده باشد.

 

میالدی( به رد  379-309موبد شاپور دوم )در کتاب سوم دینکرد، آذرباد مارسپندان، موبدان

نظرهای مانوی و زرتشتی را )که دو یا سه تای آن جعلی است( پرداخته و اختالف نظرات مانی

 برشمرده است.

 

میالدی در مصر کشف شد. از طریق این متون،  1930دستنویس های قُبطی بسیاری در سال 

آگاهی در باره مانی و مانویت افزایش یافت. متون قبطی روشنایی بیشتری بر بسیاری از سنت 

به زندگی و مرگ مانی افکند. از میان این دست نویس ها، سه کتاب مواعظ،  های مربوط

 کفاالیا و مزامیر منتشر شده است. 

 

 مواعظ:

 300بخش های نخست و دوم این اثر مربوط به اواخر سده سوم، بخش سوم حدود سال 

مانده از میالدی و بخش چهارم بدون تاریخ است. کتاب شامل مرثیه یی در مرگ مانی، آثار باز

او، پایان زندگی مانی، مرگ شاپور، آخرین سفر او، آمادگی مانی برای مرگ و ورود به 

سرزمین روشنی، سوگواری پیروان مانی در مرگ او، اخبار مرگ مانی، مراسم خاکسپاری و نیز 

 مطالبی در باره سیسینوس، جانشین مانی و آفرینش و پایان جهان است. 
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 کِفاالیا:

رگردهایی از ِخرَد مانی پیامبر/آموزگار( شامل اسناد باارزش مانوی مربوط به سده کِفاالیا )فَ

 چهارم میالدی است. کتاب ظاهراً از زندگی نامه خود او اقتباس شده است. 

 

 :مزامیر

مزامیر مانوی متعلق به سده چهارم میالدی اند و همه به جز مزامیر توماس ویژگی مشترکی دارند 

با یک دعا پایان می یابند. هر زبور در ستایش عیسی، مانی، گزیدگان و و آن این است که 

مانویانی است که احتمااًل از شهدا بوده اند. بدین ترتیب، نام مانی تقریباً در همه مزامیر آمده 

است. بعضی از آن ها جزئیات شاعرانه یی در باره خصوصیات مانی به دست می دهند. زبور 

ردباری مانی و شرح حضور مانی در برابر شاه، مرگ مانی و مثله در باره ب CCXXVIشمار 

شدنش می پردازد. در همین زبور فهرست کتاب های مانی به شکل نمادین خاصی معرفی شده 

است. نوشته ها با اجزای سازنده دارویی قوی مقایسه شده اند. خود مانی پزشک بزرگ نامیده 

 ها است. درمانبخش همه دردها و رنجشده و کتاب هایش اجزای نوشدارو است که 

 

 پیشینه:

و پس از آن پادشاهی یک  شاپور یکمدر دوره به ویژه  ساسانیان دوران ایران این آیین در

است. مانی پیش از پادشاهی شاپور یکم در زمان اردشیر گسترش فراوانی داشتههرمز ساله

از آن جا به ایران بازگشته و در راه  بابکان ایران را ترک و به چین و هندوستان سفر کرده بود.

بازگشت ضمن تبلیغ آیین خود به جندی شاپور نزد شاپور یکم رفته و دین خود را بر او عرضه 

شود از شاپور برای گسترش . با وجود مخالفت روحانیان زرتشتی، مانی موفق مینمود

ایدئولوژی جدید خود اجازه تبلیغ بگیرد. او کتابی به نام شاپورگان را نیز تالیف کرده و به 

  شاپور تقدیم نمود.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
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واجه شاه ساسانی که ظاهراً  بر کیش مانوی بود، گسترش دین با مشکلی م -در دوره هرمز یکم 

نشد اما تحریکات کرتیر موجب شد که بهرام یکم ساسانی فرمان کشتن و دار آویختن مانی را 

به دنبال این حادثه و مهاجرت مانویان از ایران به سوی چین و روم  در جندی شاپور صادر کند.

و ممالک دوردست شاهنشاهی ساسانی، دین مانوی وارد مرحله نوی شد. آیین مانوی که از 

است و به فروتنی و سیر عرفانی گرایش دارد، به مدت هشتاد سال  گنوستیک های عرفانیفرقه

 بود.  چین در اویغورستان دین رسمی دولت

 

منتشر شد و پس از آن با سرعت بیشتری  ایران در سرتاسر میالدی ۲۷۳ دین مانی تا پایان سال

بشارت  فارقلیط مانی خود راهای متمدن آن زمان را نیز در برگرفت. از جایی که سایر سرزمین

رسید، به سرعت بر اساس زبان و فرهنگ و اسطوره های نامید، آیینش هرجا که میداده شده می

همین ویژگی از عوامل اساسی پیشرفت و شد. آمد و به گونه یی بومی میآن منطقه در می

 است:به این صورت بیان کرده پارسی میانه این مهم را به زبان مانی خود گسترش آن بود.

den ig man wizid az abarigan den i peshinigan pad dah xir 
fray ud wihtar ast...den i ahenagan pad yak shahr ud yak 

izwan bud. den i man ad ku pad harw shahr ud wisp izwan 
paydag bawad ud pad shahran duran keshihed 

 ترجمه فارسی امروزی:

دینی که من گزیدم، از دیگر دین پیشینیان به ده چیز برتر و بهتر باشد... دین پیشینیان به یک 

ها پیدا خواهد بود و به شهر و یک زبان بود. پس دین من چنان است که به هر شهر و همه زبان

 کشورهای دور آموخته خواهد شد.

 

که پیرو  فاتک پدر مانی مداین گردد و در نزدیکیآیین به میانرودان باز میآغاز این 

بود، راه نوی در پیش گرفت و قناعت گری ویژه یی  الخسائیه گنوسییا فرقه  مندایی مذهب

یا  توم یی به نام خود مانی به واسطه الهامی که بیان داشته بود، از فرشته پیشه کرد.

و معاشقه با زنان پرهیز کرده و راه  شراب دریافت کرده، از خوردن گوشت و همزاد همان

پیشه ساخت. مانی که در محیطی از نگاه عقاید بومی در تضاد، پرورش یافته  هندوستان سفر

بود، باورهای مختلف ادیان رایج در آن منطقه را جذب نمود و در پی سفر به 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B7%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AA%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AA%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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نزدیکی دین مانوی با دین مندایی و مسیحی و زرتشتی و  را نیز بدان افزود. تناسخ هندوستان،

 باشد. های گنوسی موید این نکته میبودایی و نیز فرقه

 

 

 گسترش پیروان:

 

 
 های سوم تا پنجم بعد از مسیحنقشه نمایانگر نفود آیین مانی در سده

 

 

را پیش گرفتند و آن این بود که در هر منطقه خاصی  مانویان برای گسترش آیین خود شیوه

ها به و اهریمنان اصلی دین را با حفظ ویژگی ایزدان کردند، نام خدا وجغرافیایی که نفوذ می

گونه بود که پیروان جدید آوردند. اینها و قهرمانان آن منطقه در میها و شخصیت اسطوره نام

های مانوی از ترکیب اسطوره ها و نیز از آن جا که استوره با این دین احساس بیگانگی نداشتند.

الهام گرفته بود، در سطحی  گنوسیویژه به مسیحی و سامی ،هندی ،بابلی، ایرانی خدایان

راحتی جای خود را در حضور داشتند، این دین به بوداییان و مسیحیان و زرتشتیان وسیع که

 نمود.میان آن اهالی باز می

  

، بیشتر پیروان این دین که مرکز مانی ز کشته شدنا پس ،در ایران

 بود، به سوی شرق ایران رهسپار گشتند. در مصر با وجود پیشینه بابل و خوزستان شاناصلی

فزاینده راه  ها، مانویت به گونهو سایر ادیان و فرقه مهرپرستان اختالفات مذهبی میان مسیحیان و

 رشد و ترقی را پیمود. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ManichaeismSpread.jpg?uselang=fa
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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که مانی خود گری رنگ و بوی مسیحی به خود گرفت و با وجود ایندر غرب نفوذ مانوی

عیسای  مسیح معرفی کرده بود، حجم زیادی از آثار مانوی غرب به ستایش فارقلیط را

و در بسیاری کتب،  وارد ایزدان مانوی غرب شد. عیسیپرداخته شد. نام  مسیح

های متعددی از مانویان غرب راه خود را ادامه دادند رد گردید. بعدها فرقهوا عیسی هایآموزه

شمار های مسیحی بهها آنان را در زمره فرقهباعث شد که تا مدت عیسی و همین عالقه به

های گنوسی و تعمیدی اردن قرار داشت. ویان غرب نیز زیر تاثیر فرقهآورند. بخشی از میراث مان

نفوذ  رم و نوژ ،ناپل در ایتالیا این مذهب از طریق مهاجران اهل شمال افریقا به شهرهایی مانند

ی در دست است و هایگزارش رم از حضور این آیین در ۵۲۴تا  ۳۷۲های کرد. در خالل سال

 نیز کشیده شد.  اسپانیادر همین دوران، مانویت به 

 

زیستند، می هاسغدی و سکاها تبار مانندکه بیشتر اقوام ایرانی خُتَن در غرب چین و

یی رشد کرد که حتا میان مهاجمان بعدی آن منطقه که ترکی زبانان  گری به اندازهمانوی

نزدیک به یک قرن دین رسمی حکومت اویغوری  بودند، نیز بسیار گسترش یافت و اویغوری

های ( با فتح سرزمین۷۸۰-۷۵۹) مئویو  -لیخاقان تنگ چین شد. این اتفاق زمانی افتاد که

در باره پذیرش دین « قرا بلقاسون»مجاور، با این اندیشه نو آشنا شده بود. در کتیبه یی به نام 

 مانی از سوی ترکان اویغور آمده:

خاست، به سرزمینی مبدل شد که مردمان ن از آن برمیکشوری با عادات وحشیانه که بوی خو»

وکُشتار در آن امری عادی بود، آن به طبخ با سبزیجات روی آوردند. کشوری که کُشت

 «.شدندمردمانش به نیکوکاری برانگیخته می

 

گری در هندوستان گذرانده بود، اطالعی از نفوذ مانوی هندوستان که مانی زمانی را دربا این

 در دست نیست.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%8F%D8%AA%D9%8E%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%8F%D8%AA%D9%8E%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%84%DB%8C_%E2%80%93_%D9%85%D8%A6%D9%88%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 زوال کیش مانوی:

ظهور کرده بود، در پیشگاه وی حاضر شد و با ارائه  شاپور یکم مانی که در دوران فرمانروایی

انی خود م از وی اجازه تبلیغ گرفت. شاپورگان کتاب دینی خود به زبان پارسی به نام

کند هنگامی که در هندوستان بود، پیک درگذشت اردشیر بابکان را شنیده بیان می کفاالیا در

در دوره یکساله و به سرعت به سوی ایران آمده تا دین خود را بر شاپور یکم عرضه دارد. 

بهرام  که جانشین شاپور ساسانی بود، نیز مخالفتی با وی نشد، ولی در دوره هرمز یکم پادشاهی

، زیر تعقیب قرار گرفته، کشته شد و پیروانش روحانیون زردشتی به دلیل مخالفت شدید یکم

 نیز اسیر پیگرد و ایذاء گشتند. 

 

میالدی یعنی  ۲۹۷ایط دین مانوی در روم مسیحی نیز مانند ایران پس از شاپور بود. در سال شر

مدیترانه  یین در مناطقامپراتور روم در باره گسترش این آ دیوکلسیندو دهه پس از اعدام مانی

و تکفیر مانویان را صادر کرد و  الحاد حکم کلیسای روم امپراتوری هشدار داده بود. یی

قدیس که از بزرگترین متکلمان  سنت آگوستینپیروان آن به شدت زیر فشار قرار گرفتند. 

رود، دوره یی را به عنوان پیرو مانی گذرانده بود و پس از بازگشت به مسیحی به شمار می

 خود حمالت تندی به مانویان بروز داد.  اعترافات مسیحیت در کتاب

 

شدیدتر  عباسیان ها وجود داشت و با روی کار آمدناین مخالفتدر دوره اسالمی نیز 

و مانویان را از جهان  زنادقه کند نسلمهدی خلیفه عباسی به فرزندش هادی سفارش می شد.

آن  برای پیداکردن مانویان روش خاصی داشتند. بدین گونه که خلفای عباسیبراندازد، یا مثالً 

کردند که مرغی را سر ببرند و از آن جا که آزار جانداران در آیین مانی روا ها را وادار می

نیست، آنان با سر باز زدن از این فرمان، ماهیت مانوی خود را آشکار نموده و کشته 

های هفدهم یا هجدهم نیز دوام آورده رسد آیین مانی تا سدهبه هرحال، به نظر می شدند.می

است: به ویژه این که در چین معبدی نسبتاً جدید کشف شده که بر روی آن نوشته شده باشد.

 و این نامی نیست که در آیینی دیگر به جز مانوی به کار رفته باشد. « به نام پدر روشنایی»

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
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های اویغور پذیرفته شده بود و خاقان اویغورها در مناطق غربی چین با این که دین مانوی میان

ین د قرقیزها آن را به عنوان دین رسمی دربار شناخته بودند، اما پس از شکست ایغورها از

سپرد. هرچند شواهدی از حیات دراز مدت  اسالم مانوی مطرود و پس از مدتی جای خود را به

  است.ماندهاین آیین در آن منطقه و البته در اختفا باقی

 

 اسطوره ها و ایزدان مانوی:

بومی تلفیق اسطوره های  ن مانوی آن گونه که خواست مانی بوده، در هر منطقه با باورها ودی

با متون فارسی میانه  سریانی و اسطوره های این دین در متون ایزدان شد. به نحوی که ناممی

نیز تا حد زیادی زیر نفوذ متفاوت است که بیشتر رنگ و بوی ایرانی دارد. متون قبطی و رومی 

اما اسطوره  کند.مصر نیز این نکته را به خوبی اثبات می هایپاپیروس عقاید مسیحی است و

ست و بیشتر بر پایه ثنویت ایرانی و تفکیک ها یکی اها و جایهای نامآفرینش با وجود تفاوت

در طرح اسطوره های  است.دارد، بنا شده زروانی قلمرو روشنی و تاریکی که ریشه در عقاید

و سرنوشت جهان  آفرینش است. دورانبهره برده های هندی نیز مشخصادینی آفریننده از سنت

به چهار دوره جدایی نور و ظلمت، آفرینش نخستین، آفرینش دوم، آفرینش سوم و پایان جهان 

 شود. و شکست تاریکی تقسیم می

 

 جدایی کامل نور و ظلمت:دوران 

در آیین مانی آمده که در آغاز جهان بر دو بخش بود که خوبی و نور در باال بود و از سه جهت 

شمال و شرق و غرب نامحدود و تاریکی و بدی در زیر بود و از سمت جنوب و شرق و غرب 

بود و در « زروان»جهان نور جهان شادی و پاکی و جای خدای آسمانی یا  نامحدودی داشت.

زروان یا پدر روشنایی  برد.زیر که محلی کثیف و پلیدش خوانده بود، خدای تاریکی بسر می

چیز از در اوج خرد و شادی بود و سرزمین تاریکی قلمرو فرمانروایی جاهل و کودن بود و هیچ 

دانست. میان نور و ظلمت جنگی در گرفت که در آفرینش خدایی نیز نمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86


 83 

پیروز شد و نور و روح به اسارت تاریکی و ظلمت و جسم رفتند. مانی بر این  اهریمن نهایت

 است. ماندهکه این اسارت همچنان باقیباور بود 

 

 آفرینش نخست و نبرد میان جهان بدی و روشنایی:

های مانوی، روشنایی و تاریکی هر دو ازلی و قدیم بوده و پیش از آفرینش وجود در اسطوره

اما نور از جایگاه اصلی خود به سرای جسمانی و تاریکی جهان  اند.اند و از هم جدا بودهداشته

های نور کند. زمانی شهریار تاریکی به مرز دیار روشنی آمده و با دیدن فروزهسقوط می مادی

زمانی که شهریار  به وجد آمده دچار حسد و رشک شد و بنا را بر فتح دیار روشنایی گذارد.

تاریکی که به صورت بیکرانه در جنوب سرزمین روشنایی قرار داشت، به جهان نورانی چشم 

مادر زندگی را پدید آورد و از او انسان نخستین  ٬زروانار روشنایی یا همان شهری ٬طمع دوخت

را آفرید تا رهبر سپاه روشنی برابر تاریکی باشد. هرمزد بغ نیز از وجود خود پنج  هرمزد بغ یعنی

 د. باشن امهرسپندان فرزند ساطع کرد که همان

 

در نبردی که میان هرمزد بغ و خدای تاریکی صورت گرفت، او شکست خورد و به اسارت 

های نور را یافت و تاریکی رفت و مدهوش بر روی خاک افتاد. این گونه بود که ظلمت رگه

های نور که ناشی از وجود هرمزد بغ و امهرسپندان است، جهان تاریک جسمانی دارای فروزه

او را از جهان تاریکی رها  دوست روشنان و ایزد بانو نریسه ایزد به کمکشد. امهرسپندان 

ها به شمار می رود. هرمزد بغ بازگشت. او نیای همه انسان زروان ٬کردند و او به دیار پدر خود

در اسارت ماده می باشد و در ادبیات مانوی نماد انسان دربند  روح در دین مانی نماد ازلی

 جهان خاکی است.

 

 :آفرینش دوم و تالش برای رهایی هرمزد بغ

یا ایزدانی این دو را  ایزد های نور، به گفته مانی الزم بود کهبا به اسارت رفتن هرمزد بغ و پاره

جات هرمزد بغ روانه سرزمین تاریکی برای ن مهر ایزد از هم جدا نمایند. ایزدانی به رهبری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A8%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A8%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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مهر ایزد پس از نبردی سنگین، هرمزد بغ را از اسارت رهانده و جهانی با پیکره دیوان  شدند.

 شکست خورده در سرزمین ظلمت فراهم آورد و به امید رهایی از جهان مادی نشست. 

 

اسطوره یی ایران است. انسان دور افتاده از سرزمین نور همیشه در  کیومرث هرمزد بغ همان

غصه و مویه جهان نورانی و زادگاه و خاستگاه اصلی خویش است که درد هجران داشته و 

ذرات  گذراند. هرمزد بغ در نهایت رهایی یافت اماهمیشه را در آرزوی وصال می

آرزوی مانویان جدایی کامل نور  به وسیله نیروهای اهریمنی بلعیده شدند. امهرسپندان نورانی

برای رهایی دادن هرمزد بغ و امهراسپندان  از سرزمین ظلمت است که انسان گرفتار آن است.

را  هرمزد بغ دارد وتازد و دیوان را از پیش رو بر میبه سوی سرزمین تاریکی می مهر ایزد

کند. با این که او نجات داده و از تن دیوان تار و مار شده چهار ستون جهان امروزی را خلق می

ماند و در در تن دیوانی که آن ها را بلعیده بودند، باقی امهرسپندانهای نور موفق بود اما پاره

 این دوره بود که نور و ظلمت در جهان مادی امروزی با هم ترکیب شدند. 

 

 های نور:آفرینش سوم و خلق انسان و رهایی پاره

رهایی بخشیدن به این انوار اسیر شده، دو ایزد دیگر به  در متون مانوی آمده که برای

مامور این کار شدند که نر و ماده بوده و ظاهری اغواگر  دوشیزه روشنی و نریسه ایزد هاینام

آن ها موفق شدند که از طریق تهیج دیوان نر و ماده، ذرات نور را از تن شان خارج  داشتند.

جهان جسمانی امروزی شکل گرفت که کنند اما برخی از این ذرات نور بر زمین ریخته و 

های نورانی نیز دارد. اهریمن که آرزوی داشتن فرزندانی مانند عالوه بر اهریمنی بودن، جنبه

های گهمرد و مردیانه های فروزنده نور دو انسان به نامنریسه ایزد را داشت، از این پاره

شهوات. گهمرد از آمیزش با های نورانی بود و مردیانه اسیر گهمرد دارای گرایش آفرید.

مردیانه پرهیز کرد تا این که در نهایت اغوا شد و از آمیزش آن دو شیث به وجود آمد. 

درخت  جهان نورانی به نزد گهمرد آمد و او را مصمم کرد که ازاز  عیسای درخشان سپس

د. گهمرد از آن درخت خورد و به هوش آمده و حقیقت خود را باز یافت و به بخور زندگی

های نور را در روح خود و دنبال عیسای درخشان راهی دیار روشنایی گردید. و شیث که پاره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A8%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A8%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)


 85 

ماند و به تولید نسل آفرینش اهریمنی تاریک را در جسم خود دارد، در جهان باقی می

 پردازد. می

 

 ن:اسطوره پایان جها

انجامد. در پایان جهان های نور در جهان جسمانی تا پایان جهان به طول میدوران اسارت پاره

کند این نورها را برای همیشه در اسارت نگاه دارد. در آن دوره نبردی میان اهریمن تالش می

عیسای  ،نریسه ایزد های نور به دستگیرد و سرانجام پارهنیروهای خدایی و تاریکی در می

  گردند.به بهشت نو منتقل می ستون روشنی شوند و از طریقو بهمن بزرگ آزاد می درخشان

 

انجامد و همه موجودات سال به طول می 468دهد که رخ می آتش بزرگ به دنبال آن پدیده

شود و ا ایجاد میشوند. در پایان نیز گودالی به بزرگی دنیاهریمنی و گناهکاران در آن فنا می

گذارند و بدین کند و سنگی به بزرگی همه دنیا بر در آن میاهریمن به درون آن سقوط می

های نور محبوس رها شده، همگی به دنبال آن پاره رسد.گونه دوران وجود تاریکی به پایان می

رفته و از  بهشت نو گیرند و به سویاست را به خود می واپسین ایزد که نامش ایزدی پیکره

گردند و بدین است، رهسپار می پدر روشنایی که قلمرو شهریاری بهشت روشنی آن جا راهی

 شود. ترتیب روند جدایی همیشگی نور و ظلمت کامل می

 

 تعالیم و آموزه های دینی:

از جایی که دین مانی از آمیزش چند آیین و کیش مختلف همچون 

پدید آمده بود، ریشه  جاینی و میترایی ،بودایی ،مندایی ،گنوسی ،یحیمس ،زروانی ،زرتشتی 

  گشت.و ماهیت آموزه هایش نیز به این عقاید باز می

 

های الزم یک دین که در دین مانوی که دینی عرفانی و مبتنی بر ریاضت نفس بود، همه جنبه

بود و از شود، در نظر گرفته شدهل میهای کالمی را شامها و آداب و تبییناسطوره ها و سنت

رو، این دین که سودای جهانی شدن در سر داشت، به سرعت در جوامع مختلف دنیای این

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_(%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_(%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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دیناور خود  مانی متمدن آن زمان رشد یافت. بسیاری از این تعلیمات ریشه گنوسی دارند که

 ها به عبادت مشغول بود. زمانی در میان آن

 

 بینی مانوی:جهان

 از نیک بدی ناید و از بد ثمرِ نیک

 ست، که آموخت به تفکیکمانی این گفته

 دادار، اگر نیک و بدی هر دو از او بود

 دری نیز نکو بودپتیارگی و هرزه

 

بر مبنای روشنایی و تاریکی است و از همین رو است که دو بُن  هستی باور داشت که مانی

تند که در نهایت روشنایی )خوبی( خوبی و بدی وجود دارد. همچنین پیروان این آیین باور داش

بنابر گزارش مردان فرخ اوهرمزدادان  است که چیره خواهد شد و همه جا را فرا خواهد گرفت.

و جهان معنوی و  اهریمن ، مانی جهان مادی را آفریدهشکند گمانیک ویچار در کتاب

دانست. از این رو، همیشه کشمکش میان می زروان روحانی را آفریده خدای روشنایی یا همان

دانست جسم و ماده وجود دارد. مانی راه نجات را افزایش معرفت و شناخت و خودآگاهی می

ثر پیوستگی با و براین باور بود که به این وسیله بشر به گمراهی خود در شناخت واقعی که بر ا

بهشت  تواند پس از مرگ به سرای جاودانه نور که همانماده به او دست داده آگاه شده و می

  نامید.می نیروانابهشت جاودان را  است، بشتابد. او روح و آرامش حاکم بر روشنی

 

ها و آثار نور الهی را در همه پدیدها ی در عقاید مانوی روح در اسارت ماده وجود دارد و رگه

هان این انوار آزاد و به ذات اصلی خود که سرزمین روشنایی توان یافت و با پایان جطبیعت می

است، باز خواهند گشت. خدای بزرگ همان خدای روشنایی است که زروان نام دارد و پنج 

های نور خود بایست به پارهتجلی اصلی او عبارتند از: خرد، فهم، هوش، تفکر، تامل. انسان می

شود، روح خود که حاوی نورالهی است را از ربوط میتوجه کرده و با پرهیز از هرچه به جسم م

با هندیان در  مانی رسد که این گونه تفکر حاصل معاشرتدرون بدن آزاد نماید. به نظر می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF_%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF_%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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سفر کرده بود. این طرز تفکر  هندوستان زمان پیش از آغاز رسالتش است که به

 نیز وجود دارد.  برهمنان میان

 

 و آداب: احکام

 سرود بِمای مقدس

 های مقدستخوشا مانستان

 اندکه در اکناف جهان پراکنده

 اندجا گستردههایت که در همهخوشا تاک

اقلیم جهان آوازه  خوشا فرزندانت که در همه

 اندیافته

 جا پایدار گشتهخوشا بِمای تو که اکنون همه

  ست.چنان رودی که در تمامی زمین جاری

 

نوی ایذا و آزار جانداران، خاموش نمودن و آلودن آتش، ویران ساختن منابع گیاهی و کیش ما

مجاز نبوده و  غالم و کنیز و بردهشمرد. بر طبق عقاید مانویان، داشتن آلودن آب را ناپسند می

های و بزرگی خدااصول دهگانه یی را برای نجات خود قائل بودند که عبارت بود از ایمان به 

اش(، دوستی، بردباری، خرد، اش و دانش و پاکیاش )روشنایی و قدرت خداوندیچهارگانه

  راستی، آشتی، شادی، مهربانی، خوش اخالقی، پاکدامنی و عفت.

 

بایست ها نبود، اما میر آنهای باالتر بهای ردهنیوشاگان با این که رده پایین بودند و سختگیری

از عواملی مانند بت پرستی، دروغ، زنا، بخل، کشتن، دزدی و سحر و جادو پرهیز نموده و 

ها چهار نماز روزانه مانوی و صدقه را به جای آورند.  روزه و نماز اعمال مهم مذهبی مانند

شد. آن ها داشتند که دو بار در روز رو به خورشید و دوبار در شب رو به ماه گزارده می

دیگری  کردند. دو نوع روزه داشتند که یکی از آن ها دو روز کامل وبایست با آب مسح میمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
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مانوی پنج تاالر  هایمانستانگشت. از بام تا شام بود و زمانش بر اساس شواهد نجومی تعیین می

  داران و دعاهای ایشان بود.داشت که یک تاالر مربوط به روزه

 

شد. در روز عید، مردم ها عیدی نیز داشتند که در روز پایانی ماه روزه برگزار میآن

کردند و یک تخت یا کرسی برای را در دست گرفته و به گناهان خود اعتراف می مانی تصویر

گذاشتند مانوی پارچه سیاه بر سر می زنان نامیدند.می« بما»اشتند. این عید را گذمانی خالی می

کرده را نشانه اتحاد دانسته و بوسیدن یکدیگر را رمز دادند. مشت گرهو با مردان دست می

ایران متفاوت بود  زرتشتی های شان هم با جامعهکردند. روش خاکسپاری مردههمدلی تلقی می

 گذاردند. را برهنه در خاک می و مردگان خود

 

 های دینی:مراتب و رده

ها و مراتب خود را داشتند. رهبری جامعه مانوی پیروان مانی همگی در یک سطح نبودند و رده

جهان دست کسی بود که مقام نخست را داشت و جانشین مانی به شمار می رفت. مقر اصلی 

این  عباسیان بود. در دوره بابل شد، درمیده می)آرخِگوس( نا« ساالرسارار/دیندین»رهبر که 

در زمان ما »آورده که: « ستالفهر»در  ابن ندیم منتقل شده بود. آسیای میانه مرکزیت به

رساندن به جهان مادی که ماهیتی از جایی که یاری «.استریاست به سمرقند منتقل شده

شد؛ به این نحو که مانویان رش نمیچندان سفا ازدواج اهریمنی داشت، مذموم و ناپسند بود،

نداشتند، ولی برای مانویان عادی مانعی نداشت. مانویان بر اساس علم و  زناشویی باال اجازهرده

 شدند: درجه( تقسیم میزهد و پرهیزگاری به پنج پایگان )

: باالترین فْریستَگان/فْریشتَگان )فرستادگان؛ رسوالن( یا هَموزَگان/هَموژَگان)آموزگاران(-۱

 شدند.رده دینی بودند و در هر زمان بیش از دوازده نفر نمی

 نفر بودند. ۷۲: در هر زمان ایسپَسَگان/اِسپَسَگان )اسقفان؛ شَمّاسان/مُشََمّسان(-۲

نفر از  ۳۶۰: در هر دوره ساالران )کشیشان(ساراران/مانمان یا مَهیستَگان/مَهِستَگان )شیوخ(-۳

 ایشان بود. های مانوی( برعهدهها )نیایشگاهمانِستان آنان وجود داشت و اداره

ها به آن صدیقان : که به خواص مانوی نیز مشهورند و گاهی نامویزیدگان )گزیدگان(-۴

 اطالق شده است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%92%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%81%D9%92%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%92%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%81%D9%92%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D9%8E%D8%B3%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%90%D8%B3%D9%BE%D9%8E%D8%B3%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%9B_%D8%B4%D9%8E%D9%85%D9%91%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%8F%D8%B4%D9%8E%D9%85%D9%8E%D9%91%D8%B3%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D9%8E%D8%B3%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%90%D8%B3%D9%BE%D9%8E%D8%B3%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%9B_%D8%B4%D9%8E%D9%85%D9%91%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%8F%D8%B4%D9%8E%D9%85%D9%8E%D9%91%D8%B3%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8E%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%8E%D9%87%D9%90%D8%B3%D8%AA%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%AE)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8E%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%8E%D9%87%D9%90%D8%B3%D8%AA%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%AE)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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کردند. ها را نیوش می: مستمعینی بودند که آموزهنَغوشاگان/نیوشاگان/نیوشایان )شنوندگان(-۵

 اند.سَمّاعون نامیده ها رادر متون اسالمی آن نیز از همین ریشه است. سَماع شاید نام عرفانی

 

هایی دیگر نیز بودند که برای یان شنوندگان، گروهو گاهی در م ۴تا  ۱های البته در میان رتبه

)نویسندگان؛ « دبیران»)واعظان(، « َیزدامَذان»یا « خوانانخوانان/خروهخروش»توان به نمونه می

)سرایندگان سرودهای « مَهرسَرایان»کاران(، )تذهیب« گَراننَبیگان»، «نگارگَران»کاتبان(، 

)رهبران گروه همنوازان یا همسَرایان(، « سَرانآفْرین»سرایان(، ستایشی؛ شاعران و ترانه

 )شنوندگانِ کامل( اشاره کرد.« نَغوشاگانِ برگزیده»)شاهدان؛ شهود(، « گَواگان/گَواهان»

 

بایست آزمون جدال با هواهای نفسانی را موفق بگذراند و در آن شد، میکه مانوی میکسی

. اگر در این آزمونِ ترکِ عالیقِ نفسانی شکست شدصورت از آغاز به عنوان گزیده شناخته می

 گرفت. بود، در رده نیوشایان قرار میخورد، اما باز هم دوستدار آیین مانوی میمی

 

 زندگی پس از مرگ:

شود. باورهای آنان بر این استوار نظام جزا و پاداش نمیصحبت چندانی از  مانوی در کیش

است که اصل نور از اصل ظلمت جداست و کسی سزاوار رسیدن به نور و سرزمین روشنایی 

های معتقد به دین که در ها منزه شده باشد. از این رو، انوار پاک و روح انساناست که از بدی

های زندگی پرهیزگارانه را تحمل ها و دشواری و یا باالتر بوده و سختی برگزیدگان رده دینی

و از آن جا به  بهشت نو آمده، به سوی هرمزد بغ که از جانب یی فرشته کرده باشند، توسط

  شود.سوی منشا ابدی نور که همان جایگاه زروان است، رهسپار می

 

افرادی که معتقد به دین مانوی هستند، ولی تاب همه ریاضت هارا نداشته و هنوز بطور کامل 

نیوشایان  گیرند.قرار می نیوشایان ینیاند، در رده دهای دنیوی نگسستهدل از لذات و دلبستگی

های دنیوی هستند و دلبستگی دارند، پس از مرگ با یک به دلیل این که هنوز دارای ناپاکی

گیرد و فرشته در یک کشمکش اورا شوند. او جانب فرشته را میمواجه می دیو فرشته و یک

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8E%D8%BA%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8E%D8%BA%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8E%D9%85%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8E%D9%85%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A8%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A8%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88
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حال، فرد نیوشاگ هنوز شایستگی ورود به بهشت روشنایی دهد. با ایناز دست دیوان نجات می

ا پاک شود و بار دیگر به جهان بازگردانده را ندارد و برای همین باید در دنیا بماند چندان ت

گویند و در مانوی این می تناسخ کند و این پدیده راشود و در جسمی دیگر حلول میمی

روان افرادی که در دین  نامیدند.می راسمسا آور دانسته و در اصطالحتناسخ را دردناک و رنج

مانوی نباشند، خوب یا بد همگی به سرزمین ظلمات یا همان دوزخ مانوی افتاده و از رسیدن به 

 شوند. سرزمین روشنایی محروم می

 

 فرقه های مانوی:

زیر پوشش خود و نیز به این دلیل که تقریبا  دلیل پراکندگی و وسعت حوزهدین مانوی به

ساسانی از  هرمز یکم و شاپور یکم جز یک دوره کوتاه در زماناه دین رسمی نبوده و بهگهیچ

تدریج دارای و از جهتی همیشه زیر شدیدترین حمالت قرار داشته، به حمایتی برخوردار نبوده

های میانه )قرون های متعدد و جداگانه یی شد که فقدان مرکزیت دینی مانوی در سدهفرقه

 داد.نشان میوسطی( و ناتوانی در رساندن پیام خود به همه مانویان را 

  

و  مزدکی ترین آن ها مذهبهای متعددی از این دین بیرون آمد که مهمدر ایران فرقه

دانند؛ ضمن این که تاثیر هایی مانوی میبود. هر دوی این مذاهب را شاخه دیناوری مذهب

یی از که برخی آن را شاخهطوریکامال آشکار است، به دینانخرم گری بر فرقهمانوی

)زندیک؛ اهل تاویل(  یقزند اصطالح دانند.گرایی و برخی شاخه یی از آیین مانوی میمزدک

رود و بهترین دستاویز برای مقابله با کار میکه امروز نیز بهها در ایران باقی ماند؛ چنانتا مدت

، در «آفریدیدیناوران به»، پیش از «هادیناوری»یی به نام  های نوین بود. همچنین دستهاندیشه

شاد  ان بودند، با رهبری شخصی به نامکردند. این فرقه که مانویان شرق ایرایران زندگی می

 ن و اعالم استقالل نمودند. گری بابلی بیاجدایی خود را از مانوی اوهرمزد

 

ها در مناطق ها تغییر نام دادند و مدتدر اروپا نیز با تغییر شرایط، مانوی

وان به تمانده در اروپا میهای مانوی باقیاز جماعت ماندند.باقی اروپا مختلف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF_(%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF_(%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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دوازدهم میالدی بودند، اشاره  سده بلغاری)دوستداران خدا( که باورمندان  هابوگومیل فرقه

دو فرقه مهم مانوی بودند که تا سده دوازدهم  آلبیژواها )پاکان( و کاتارها همچنین نمود.

دلیل حمالت پاپ و کلیسای روم و شماری داشتند، اما بهپیروان بی فرانسه میالدی در جنوب

های بعدی ناپدید گشتند. رفته منزوی شده و احتماال در سدههای داخلی فرانسه رفتهنیز جنگ

 از دیگر عاریت گرفته بودند. هابوگومیل شان را ازخود نیز مذهب کاتارها رسد کهنظر میبه

ها )در ایتالیا( و ها )در بالکان و بوسنی(، پوبلیکانیتوان به پاتارینهای مانوی میفرقه

ها گرایشی مانوی اما در ظاهر مسیحی داشتند. این فرقه ناشاره نمود. پولیسیا هاپولیسیان مذهب

و  امپراتوری عثمانی رسد تا زماننظر میگذاری شد، و بهاز سده هفتم میالدی در ارمنستان بنیاد

ها اوایل سده هجدهم در این سرزمین هنوز دارای پیروان بوده است. در آن زمان پولیسیان

  شان از میان رفت.نشانمتواری شده و در آن منطقه نام و  اتریش به

 

 هنر و ادبیات:

مانویان در ثبت و نوشتن آثار دینی خود بسیار فعال بودند. آغاز کتابت میان مانویان با خود 

اقتباس کرد که خود آن نیز  تدمری را بر اساس الفبای خط مانوی شخص مانی آغاز شد. او

بود. مانی آثار خود را به دو زبان فارسی میانه و سریانی به رشته هگرفته شد خط آرامی از

زبان  که از شاگردان باسواد و دبیر او بود، نوشتن آثار مانوی به مار امونگارش درآورد. 

نیز با خط سغدی و مانوی و اویغوری با خط خاص خود برای  زبان سغدیرا آغاز کرد.  پارتی

 نوشتن آثار مانوی به کار رفتند. 

 

زبان فارسی  پدید آمد و در تمام مدت سیر دین مانوی زبان قبطی در مصر آثار مانوی به

های مورد استفاده مانویان نیز که زبان کتاب دینی خود مانی هم بود، به عنوان یکی از زبان میانه

پهلوی  ،پارسی میانه ،سریانی یی داشت. عمده آثار آن ها به زبان های در کتابت جایگاه ویژه

  ه است.نوشته شد زبان قبطی و چینی ،سغدی ،ترکی اویغوری (،پارتی )اشکانی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%BA%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
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به نگارش درآمده  آسیای میانه ها و اشعار و داستان کوتاه نمادین نیز دردر این میان سروده

است و در کل مجموعه آثاری که از مانویان دست آمده است. اکثر این آثار در آسیای میانه به

شعر  هایباشد. نخستین نمونهتا به امروز برجای مانده، بیش از هفت هزار نوشته مختلف می

های تورفان یا مصر اند. از میان آثار مهم مانوی که در ویرانهسبت دادهرا به مانویان ن سپید

زبور  فارسی، شاپورگانکتاب هایی چون  توان بهکشف شدند، می

سریانی اشاره نمود. همچنین آثار پراکنده بیشماری هم به  رازان و کفاالیا قبطی، مانی

های پارتی، سغدی و اویغوری به دست آمده که بیشتر ترجمه متون سریانی و فارسی میانه زبان

 باشند. یا این که سرود میهستند 

 

و پسندیده بود. وجود اشعار هجایی در  و خط خوش میان مانویان بسیار رایج نقاشی ،موسیقی

دهد که متون مذهبی و عبادی مانوی به سرود و به صورت ترانه آثار مانوی تورفان نشان می

شد، در میان مانویان هایی که بر روی چرم نوشته میحاشیه نگاری کتاب شده است.خوانده می

ران شهره بودند. از آثار مانوی به امری رایج بوده و به همین جهت آنان به نگارگری نیز در ای

چین و کتاب خوستووانیفت و  تورفان توان به اسناد به دست آمده ازهای مانی میجز نوشته

  مده در مصر اشاره کرد.ترجمه اویغوری آن و نیز برخی آثار قبطی به دست آ

 

در  تذهیب هنر مانویان در نقاشی و نگارگری بر روی صفحات کتاب موجب شکلگیری هنر

نگاری ه حاشیهدوران اسالمی گردید. به نحوی که تذهیب قرآن را متاثر از عالقه مانویان ب

است. از جایی که مانی پیامبر اند که گاهی با طال و نقره همراه بودههای دینی خود دانستهکتاب

خود اهل صنعت و هنر بوده و در ادبیات ایران نیز به همین شهره گشته، مانویان نیز به تبعیت 

، موسیقی اینان هنرهای زیادی همچون پیامبر خود در این راستا بسیار فعال بودند.

کوشیدند تا نور یی عبادت برشمرده و ضمن آن می را گونه نویسیخوش ،تذهیب ،نقاشی

به سرزمین اصلی خود را در خالل آفرینش گوناگون  محبوس در ماده را آزاد و عروج روشنایی

 آثار هنری عرضه نمایند. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%87%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%87%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%87%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%87%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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 نمونه یی از اشعار مانویان

 خسته مشو ای خِرَد؛

 تن درمده ای عشق.

 بیا گِرد آییم؛

 و او را دریابیم؛

 هاست؛که پنهان از دیده

 گوید.که خموش است و سخن می

 اند؛دو گوهر کز آغاز بوده

 آنِ مَغاک؛

 کز بلندا، و او

 درخشنده است.

 تاریکی فراز رفته؛

 است. روشنی اما هبوط کرده

 خسته مشو ای خِرَد؛

 تن درمده ای عشق.

 ست؛ی زندگیمرگ چشنده

 ی مرگ.زندگی چشنده

 آوردگاهِ وحشت گسترده است.

 خسته مشو ای خِرَد؛

 تن درمده ای عشق.

 چه بِشکوه این عشق؛

 چه بِشکوه این خَِرد.

 شد؛ عشق آواره

 وجویش.خِرَد در جست
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 های مانویان سرشناس:فهرست نام

 یاران و شاگردان )حواریون( مانی:

 

 فاتِق/پاتیک/پاتیکیوس )پدر مانی( .1

 آمو/آموس )حواری مانی در خاورزمین(    .2

زمین؛  اَدّا/اَدای/آدیمانتوس/بوداس )حواری مانی در باختر  .3

 (بوشِل/مودیون و مباحثات نویسنده

 سیس/سیسین/سیسینیوس )نخستین جانشین مانی(  .4

 اینای/اینایوس )دومین جانشین مانی(   .5

 توم/توماس )از سرایندگان زبور مانوی(  .6

 هِرماس   .7

 زکیه/زاکو/زاکوا/زاکواس/آکواسابی .8

 ئِس/بارایاسابرای/ابَربی/بهرایا/بارای .9

 خابارات/گاوریاوی/گَبریاب/گَبریابوس   .10

 فافی/پاپی/پاپوس   .11

 آگاپیوس   .12

 اوزی/اوزای/اوزِئوس   .13

 سَالم/سَلمای/َسلمایوس  .14

 کوشتای/کوستایوس دبیر  .15

 سوسآبیه   .16

 هِراکلیدِس )از سرایندگان زبور مانوی(   .17

 اورادیس/آرادِس   .18

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%90%D9%84/%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%90%D9%84/%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1


 95 

 شمعون   .19

 توربو   .20

 ایندگان زبور مانوی(خداوندگار کوروش/سیروس )از سر   .21

 ابزاخیای پارسی   .22

 نوح زادَگ/بار نوح مترجم.  .23

 

 بزرگان و بلندپایگان مانوی:

شاد اورَمزد )پیشوای دیناورانِ خراسان و کردستان(، مِهر اورمَزد، خورشید وَهمن/وَهمن 

 خورشید، نازک ایزد، یزدانبَخت، مِقالص، مِهر، برزمِهر، ابوهالل دیجوری/دیحوری، ابوسعید

رحا، ابوعلی رحا، ابویحیا الرییس، ابوالحسن دمشقی، نصر بن هرمزد سمرقندی، جعد بن درهم، 

، فورتوناتوس، (کاپیتوال یفاستوس )اسپَسَگ/اسقف مانوی در شمال افریقا؛ نویسنده

هایی دارد(، فِلیکس، اسقف رومی که در پاسخ به آگوستین نوشته سکوندینوس )شنونده

 یی )از زنان گزیده(. سلیمان، تیموثی/تیموتی، مِنوش/مَینَق )از زنان گزیده(، ژولیای انطاکیه

 

 سایر پیروان مانی و برخی شهدای مانوی:

نوشیت/یوسیت، تَقْشیت/تَقَشیت، »ی دیگری همچون هاها و لقبمریم )مادر مانی، که به نام

تدمر یا  شود(، ِزنوبیا )ملکهنیز شناخته می« میس/رامیس، اوتاخیم/اوتاشیم، کاروتسا/کاروسا

لی )شاه ترکان اویغور یا تغزغز(، هرمزد -پالمیرا(، بوگو خان/مویو خان/آلپ قتلغ/خاقان تنگ

شاه، مِهرشاه ست و سومین پادشاه ساسانی(، توراناردشیر/هرمزد یکم )بزرگترین پسر شاپور نخ

)برادر شاپور نخست(، شاه پیروز )برادر شاپور نخست(، شاه بات/بادیا، شاه تیرمِهر، اَرَدوان 

ویسپوهر )شاهزاده اشکانی(، راشتین/راشین، رامین/رمین/رمی، اردشیر، اهواز، اردد/خرداد، 

وی، سعیوس، افعند، زابد، شاثل، سلنی/سلنا، سهراب، مهرنیوشا، یحیای مانوی، یوحنای مان

بحرانا، حدانا، حطا، اخا/اجا، افقوریا/انقوریا، عبدبال/عبدیاییل، عبد یِسوع، ابی یسام مهندس، 

ابای تلمیذ، تِئونا، مریم )همسر تِئونا(، کلئوپاترا، جِمنوت، ویجیل، پلوسیان، پاشال، پشایی، 

سیرا، یوستاثیوس/یوستافیوس، کُنستانتیوس، ، آبهپولیدوکسوسپنایی، آبهپشایی، آبهآبه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A7
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اوستفیوس، ائوکاریستوس، فوتینوس، ویکتورینوس، سیمپلیکیانوس پدرِ آنتونیوس، آفثونیوس 

اسکندرانی، مَرقُس مِمفیسی، بارسیمس نِستوری، ویکتورینای اسپانیایی، پائولوس پسر کالینیسی، 

ائول/پُل، آدو اهل آدیابِنه، کاندیدا اهل تیپاسا، باسا فیلون، آپکت، پائول/پُل اهل هیپو، خواهرِ پ

اهل لیدیا )از زنان گزیده(، ماریا، المپادیا )از زنان شنونده(، کایساریا، لوسیال )دختر کایساریا(، 

-تا، تائو-توئو، تین-هی-ین، تسو-لوئو-حواری مانی(، نا« سیسینیوس»هسین )احتماال -سزو-مو

حواری « اَدّا»تو )احتماال -حواری مانی(، آ« آمو»مائو )احتماال -نی، وی-یه، مانگ-مینگ، مو

 مانی(.

 

 دوستداران و پشتیبانان آیین مانوی )زنادقه(:

شاپور نخست ساسانی، بهرام دوم ساسانی، نرسی/نرسه )هفتمین پادشاه ساسانی و برادر شاپور 

ر، ولید بن یزید یکم(، زردشت خورَّگان فسایی/بوندوس، مزدک بامدادان/شروین اندرزگ

اموی(، خالد بن عبداهلل قسری  ی اموی(، مروان بن محمد )آخرین خلیفه)یازدهمین خلیفه

)حاکم اموی بصره و کوفه(، عمرو بن عدی )فرمانروای حیره(، تِس )شاه تخارستان/بلخ/باختر(، 

مغیره،  تانگ در چین(، زکریای رازی، سلم خاسر، حَماد عجرد، زینب وو )امپراتریس سلسله

ابوالعالء معری، ابوعیسا وراق، ابونواس، ابوتمار مطبب، ابوالعباس ناشی، ابوشاکر دیصانی، ابن 

شاکر، فضل برمکی، حسن برمکی، یزدان پورِ باذان، ابن مقفع/روزبه پورِ دادویه، ابن اخی ابی

لی، ابن االعمی الغیث، ابن زیاد هالالعوجا، ابن ابیراوندی، ابن طالوت، ابن سیابه، ابن ابی

الحریزی، بشار بن برد، صالح بن عبدالقدوس، محمد بن احمد جیهانی، محمد بن عبیداهلل 

عباسی(، محمد بن عبدالملک الزیات )وزیر متوکل و واثق خلفای  )کاتب مهدی خلیفه

گذار جنبش عباسی(، اسحاق بن خلف، علی بن خلیل، علی بن ثابت، پریسکیلیانوس )بنیان

گذار جنبش پائولیسیانی(، یوهان/ژان نی(، پائولوس ارمنی/پدر گِنِسیوس )بنیانپریسکیلیا

گذار جنبش بوگومیلی/ ها(، کشیش بوگومیل )بنیادکریسوشِر )از پیشوایان پائولیسیان

ها(، جووانی/ژان دِ لوجیو )از پیشوایان خدادوستان(، واسیلی )از پیشوایان بوگومیل

ا )از پیشوایان کاتارها(، بِرتران دان مارتی )از پیشوایان کاتارها(، کاتارها/پاکان(، پاپا نیکینت

ال -شینانگ )ژنرال چینی(، فانگ-گذار جنبش والِدنی(، لور والدِس/پیتر والدو )بنیانیهپی

 )مبارز چینی(.
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 مانوی معاصر:-نومانویان و گنوسیان شِبه

، دِئودا روشه )از احیاگران رودولف ژوزف الِرنتس اِشتاینر )موسس مکتب آنتروپوزوفی(

یا کلیسای گنوسی در امریکا(، « اِکلیزیا ناستیکا»کاتاریسم در فرانسه(، استفان اِی هِولِر )اسقف 

 در امریکا(.« های ناصوریاِسِنی»اَبا یِسای نَصرای/دیوید کالرک )موسس جماعت 

 

 :های بلندپایگان مانویگفتاوردهایی از نوشته

های قدسی برای شنوند؛ و ضیافتکند؛ ناشنوایان ندا را نمییان طلوع نمیخورشید برای نابینا»

 «.شودمردگان برپا نمی

های وَرجاَوندشان، ستایش مهربانی مانی های مقدس( که نامهای سِپَند )کتاباین نَسک»

ه یشگاهایش )نیاماه بر شکوه مانِستانبهسال و ماهبههای خداوند که سالبرانگیزند؛ این نشانه

گاه که نبرد بزرگ نیکی و بدی برخیزد[ به دستان هایش( بیافزایند... ]به روز رستاخیز، آن

دینداران و دادگران خواهند رسید: اِوَنگِلیون زیندَگ )انجیلِ زنده/جاوید/بزرگ(، نیانِ زندگان 

طیا/پراگماتیا؛ )گنجِ زندگانی؛ کَنزاالحیاء/کَنزالحیات؛ سمیتی ها(، کارنامه )بُنگاهیگ؛ فَرقما

رساله عملیه(، رازان )سِفراالسرار/ِسفراالسفار؛ رساالت(، کَوان )غوالن؛ ِسفرالجبابره(، 

ها؛ ها )نیایشها؛ مکاتیب(، آفْریوَنان )گاهان؛ سرودها؛ مزامیر( و یَشتدیبَهان/دیبان )نامه

الت( و آردَهَنگ ها(، نگارنامه )َارژَنگ/َارتَنگ/آردَهَنگ؛ سرودِ راستی/نداِی عدمناجات

ناَمگ )رسالةاالصلین؛ مکاشفاِت نور و ظلمت(، ویفراس )تفسیر ارژنگ(، دوبُن

های پندآموز )حکایات تمثیلی(... شاهپورَگان/شاپورَگان )رازهای مبدا و معاد(، و داستان

های هشان گیرند؟ تا به کی ]بر کومکدام در آن زمان ناپیدا نخواهند ماند... تا به کی نادیدههیچ

بار ]پرهیزگاران[ شان کنند؛ هزارانها پنهانبار ]گناهکاران[ از دیدهآتش[ بسوزانند؟... هزاران

ها را از نو نویسند؛ تا سرانجام به دست نیکویان رسند. و در فرَشگَرد )پایان جهان(، دادگران آن

های خود نهند و[ بر ان و سینهها را بر چشمها[ بازجویند. اینان ]نَسکها را ]از دلِ ویرانهگیتی آن

ای خِرَدِ بزرگی، ای زِره سترگ فرشته روشنی )رسولِ نور(، »هایش بوسه زنند و گویند: نوشته

و من، شادمانم که پس از « آیید؟ از کجا پیدا شدید؟ها پنهان شدید؟ از کجا میکجا از دیده

مرگان سپرده خواهد شد. بی روزگاران دراز، این گنجینه آسمانی )صحفِ مانی( به دست نژاد
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ها را نشناسند. ای شما نیکویان و ای دادگران که به راستی که گمراهان، خداوندگارِ این نَسک

های های پرهیزگاری را برخواهید خواند؟ نامیابید، بگویید که چگونه این واژهها را مینوشته

ان را که جان خود ]برای دین خدا ایزدان... نام خداوندگار گنجینه را... و نام همه بلندپایگ

دادند[... و نام رونویسان )کاتبان و خوشنویسان( و همچنین ویراستاران )نگارگران و 

کردند... برگزیدگان که روز و شب ]درختِ زندگی[ را ستایش میگران(... و نام همهنَبیگان

ها اشک ریزم... زیرا ... بر آنشان سر خَم کنم]با چه زبانی یارای گفتنید؟[... من در برابر بزرگی

« کیشِ روشنی»های اند. آری، مانِستانشان[ کجای زمین آرمیدهدانم که ]پیکرهای درخشانمی

گری نیست از دستِ ایستد، یاریکه اهرمن میکوبیده شدند و بیگناهان ستم دیدند... جایی

یشان... تا که نشان دادگری هاهای خاطی( و آزارِ خانوادههای گمراه )فرقه]راهبران[ آیین

که بر جهان ]تاریکی[ فرارسد، به سرزمینی که در آن ُدرَوندان )مُغاِن دروغین( هستند؛ جایی

 «. گاه مَر ایشان را گریزگاهی نیست[رانند... ]آنفرمان می

 

 عرفان مانوی و تاثیر آن بر تصوف اسالمی:

در میان  میانرودان و تهذیب نفس است. خود مانی که در عرفان مذهب مانوی مذهبی مبتنی بر

پرورش یافته بود، به مذهب مغتسله باور داشت و غسل کردن و  گنوسی و مندایی هایفرقه

دانست اما ناگهان این مذهب را ترک گفت و با بیان این برای عبادت اصل اول میپاکی تن را 

که به پاکیزگی روان بیش از پاکیزگی تن نیاز است، اصطالح آب زنده را مطرح کرد که آبی 

نمود. در نظر مانویان تطهیر تنها از راه معرفت و مینوی و الهی بود و روح و روان را پاک می

باشد که می« زنده»های عرفانی اصطالح شد. از دیگر نشانامکان پذیر می پاکدامنی و محبت

بیش از ادیان دیگر در مانوی گری کاربرد دارد. عارف و شناسا شدن بیانگر زنده بودن روح و 

 نور دربند آدمی است و از این رو برای رهایی از ظلمت به دانش و معرفت نیاز مبرم وجود دارد. 

 

جسم و روح است و روح انسان، در بند و اسارت جسم قرار دارد و با تقویت  انسان ترکیبی از

توان به عالم علوی و سرمین نور و بیدار نگهداشتن آن در زمان مرگ گوهر پاکیزه را می

پندارد و هرچه زودتر رخت روشنایی رساند. عرفان مانوی دنیا را دیر مکافات و سرای بدی می

است. عرفان مانوی تاثیرات عمیقی بر عرفان اسالمی گذاشت. پرهیز بستن از جهان را آرزومند 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
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از گوشت و لذات گمراه کننده جسمانی، بی عالقه بودن به کار و آبادسازی جهان، بی ارزشی 

جهان مادی، اسارت روح در جسم و جهان، پیوستن روح به عالم علوی از راه تهذیب نفس از 

صوفیانه  اند. بسیاری از اعمالدانسته شده تصوف و عرفان اسالمی تاثیرات ویژه آیین مانی بر

دلیل این ارتباط از دوران باستان به قرون اخیر از این است که در  .ریشه در آیین مانوی دارد.

تبار بودند دانشمندان و کاتبان ایرانی یا حتی مانویزمان گسترش عرفان اسالمی شمار زیادی از 

مانند روزبه پسر دادویه )ابن مقفع( و بسیاری از عارفان خراسان و ماوراءالنهر در محیطی رشد 

 یافته بودند که به شدت زیر تاثیر مذهب مانوی بود. 

 

ها و مصریان مسلمان شده که به نوعی و نیز قبطی خوزستان در بابل و مانویان گنوسیان وجود

مل اصلی نفوذ صریح باورها و های خود بودند، عاهمگی درگیر آرای مانویان در سرزمین

آداب مانوی به درون عرفان اسالمی شد. برخی از عارفان مسلمان به اتهام زندقه و مانویت 

روزبه  . آثارحسین منصور حالج و الدین یحیی سهروردیشهاب تکفیر و کشته شدند مانند

است. از مهمترین تاثیرات مانویت بر نیز در این گذار بی سهم نبوده پسر دادویه )ابن مقفع(

گری بوده و در دین حجاز ارزش توان به مفاهیمی اشاره کرد که خاص مانویعرفان اسالمی می

ها را به دامنه اعمال خود وارد اسالمی به ویژه عجم آن صوفیان شدند اما عارفان وشمرده نمی

ها و نمازهای طوالنی، پرهیز از کار و شغل و پیشه و نمودند مانند گرسنگی دادن به خود و روزه

ست. و نیز تجرد و دوری از ازدواج میان مذموم دانستن کار دنیا که در سنت اسالمی پسندیده نی

عرفای اسالمی در صورتی است که در دین مانوی ازدواج مذموم بوده و دین اسالم برعکس به 

 کند.ترغیب می ازدواج ها را بهکلی انسان

 

 ریخچه پژوهش و شناخت دین مانوی:تا

های تا پیش از سده بیستم، بیشتر اطالعات و آگاهی ما از آیین مانوی مبتنی بر گزارش

بود که از جایی که دین  زرتشتی و مسیحی، اسالمیادیان  تاریخدانان و نویسندگان متقدم

گری شد، مطالب بیشتر جانبدارانه و در مذمت مانویتلقی می الحاد مانوی گونه یی از بدعت و

  بودند.شدهترتیب داده

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C#cite_note-125
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C#cite_note-125
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87_(%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87_(%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87_(%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
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بیرون  چین تورفانهای انبوه واحه در اوایل قرن پیشین، شماری از آثار مانویان از میان شن

به دست آمد تصویر نوی از دین مانوی که  آسیای میانهشد و به مراه آثار دیگری که در کشیده

های پیشین چندان هم بیگانه نبود، به دست پژوهشگران افتاد. این آثار که به البته با گزارش

از حقایق دینی  بودند، بسیارینوشته شده  سریانی و مانوی ،اویغوری، پهلوی ،سغدی خطوط

در  قبطی مانویان را روشن کرد و به همین اندازه از اهمیت چند اثر سرود وار

دهد دین به خط و زبان قبطی نیز به دست آمد که نشان می مصردر  پدربزرگی و مانی ستایش

است. عمده آثار مانوی از چه نظام یکپارچه و گسترده یی میان هواداران خود برخوردار بوده

 شود. مربوط می زبور مانی قبطی به دست آمده به کتاب

 

این  دانست. سنت آگوستین توان کتاب اعترافاتگری را میهمترین آثار سنتی مطالعه مانویم

گرود به دنبال توبه باز به مسیحیت میقدیس رومی اگرچه خود به مدت نه سال مانوی بوده اما 

باشد، اما اطالعات جالبی از دین مانوی به دست و در کتابش اگرچه مملو از حمله به مانویان می

را در قبال مانویان در پی  سنت آگوستیندیگر نویسندگان مسیحی نیز همین رویه  دهد.می

و مبارزه با آنان، این  کلیسای کاتولیک گرفتند که با اعالم الحاد و تکفیر مانویان از سوی

در رساالت خود به  پولس ایرانی همچنین ها در مذمت ایشان نوشته شد.رساالت و کتاب

تاخت. دیگر دانشمند مسیحی اسکندر اسیوطی در مصر مقاالت تندی بر مانویان می شدت به

ها دستمایه شناخت و بررسی ماهیت آیین نمود که بسیاری از آثار اینضد مانویان منتشر می

 مانوی تا پیش از قرن بیستم به شمار می رفتند.

 

مانویان به شرق بالد  کرتیر به تحریک خوزستان نیز به دنبال اعدام مانی در ساسانیان در دوره

های خود را حفظ همچنان سنت آذربایجان و خوزستان یی در اگرچه عده ساسانی گریختند.

کردند، آثار خود را نیز به شرق بردند. در دوره ساسانی و حتی پس از آن زرتشتیان در می

از مانی و عقاید مانویان نیز  مذمت و نکوهش مانویان آثاری آفریدند و در بسیاری از آثار خود

موبد قرن هشتم  -سخن راندند. یکی از بهترین این مراجع زرتشتی، مردان فرخ اوهرمزداتان

در یک فصل به توضیح عقاید مانویان پرداخته  شکند گمانیک وزار میالدی است که در کتاب

که  است دینکرد همچنین در کتاب پهلوی است.و یک یک آنان را به دنبال آن رد کرده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF_%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF_%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 هایی از عقاید مانویان آن گونهدر آن گزارش آذر فرنبغ فرخزادان نویسنده زرتشتی آن به نام

 است.دیده، ارائه کردهکه خود می

  

ها نیز در دوره خالفت و کشتن آن شدنددر دوران اسالمی مانویان با عنوان زندیق شناخته می

توان چند مورد از بزرگترین کشته شدگان مانوی آغاز اسالم را می بود. عباسیان سفارش شده

محمد  ،صالح بن عبدالقدوس ،ابن ابی العوجا ،روزبه پسر دادویه )ابن مقفع( نام برد که شامل

باشد که همگی به اتهام زندقه و می افشین و حسین منصور حالج ،بن سعید بن حسان

جود نابود شدن جوامع مانوی در بسیاری مناطق در این دوره با و گری کشته شدند.مانوی

های بسیاری نویسندگان مسلمان بیش از پیشینیان به بررسی و بیان آراء مانویان پرداختند و کتاب

از بزرگترین نویسندگانی که به  ها نوشته شد که تقریباً همگی در مذمت مانویه بود.در باره آن

بن ندیم، ابوریحان بیرونی، شهرستانی را نام برد توان مسعودی، ادین مانوی پرداختند، می

دمندتری در اختیار پژوهشگران مطالب سو الفهرست نویسنده کتاب ابن ندیم و بیرونی که

 اند. قرار دادند و از تعصب کمتری نیز برخوردار بوده

 

میالدی تنها منابع شناخت دین مانوی همین آثار متعددی بودند که از سوی  ۱۹۰۴تا سال 

برای یافتن یادمان های  باستانشناسان مخالفان مانویت تالیف شده بودند. در این سال گروهی از

های علمی این افراد از شدند. به دنبال کاوش چین راهی ،تورفان های باستانیتاریخی ویرانه

یی که ورودی آن برای مدت ده قرن بسته شده بود، آثار قدیمی مانوی بر روی  دورن مغاره

ها که در آغاز مشخص نبود به ن یافتهها و کاغذها و صفحات چرمی بیرون کشیده شد. ایبرگ

ها و نهادهای پژوهشی در لندن یی تعلق دارد، به موزه چه زبان و خطی نوشته شده و به چه دوره

دانشمندان بزرگ زبانشناس مانند مولر در  و برلین آلمان و سانکت پتربورگ روسیه منتقل شد.

کردند. مولر بدون این که بداند اوراق پیش ها را آغاز آلمان و زالمان در روسیه کار بر روی آن

هارا ترجمه و تکمیل نماید. در همین تحقیقات اند، موفق شد آنرویش به زبان پارتی نوشته شده

ان شناخت این زبان از دست رفته پدید مجدد زنده شد و زمینه و امک سغدی زبان از یاد رفته

 آمد. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%BA_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%BA_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87_(%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87_(%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AC%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AC%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_(%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_(%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
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منتشر کرد.  آلمان ایرانشناس نامی آثار ترجمه شده را در -والتر هنینگ حدود سی سال بعد،

را به همراه کلید آن به چاپ رساند. در همان  های ایرانیزبان نیز آثار نوشته شده به مری بویس

های قبطی مانوی را در مصر نوشتهدوره کارل اشمیت به کشف بزرگ دیگری نائل شد و دست

مجموعه فراوان آثار ترجمه شده واقعیت و ماهیت اصلی آیین و باورهای  و ترجمه نمود. کشف

 مانوی را تاحد زیادی روشن ساخت. 

 

پور ابوالقاسم اسماعیل و والتر هنینگ ،مری بویس توان بهشناسان جهان میاز بزرگترین مانوی

 اشاره نمود. مطلق

 

 پانوشت ها:

1.  Smitīhā 
2.  wuzurgān āfrīwan 
3.  qašūddagān āfrīwan 
4.  qādūš 
5. ārdahang 
6.  ārdahang wifrās 
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