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ها و زحمات ییفراوان از راهنماسپاسهمتا وي بییگانهپایان بر آستان حمد و ثناي بیپس از 
که از ابتداي راه و در طی انجام این زهره زرشناسسرکار خانم دکتر قدرمگراناستاد محترم و 

از استاد قدردانیبا همچنین ؛یاري نمودنداین اثر تدوینمرا در ارزشمندشان، هنمودهاي، با رپژوهش
شان و نیز اي دلسوزانههي صدر و راهنمایی، به خاطر سعهدکتر فرزانه گشتاسپ، سرکار خانم بزرگوار

ها ماهماحصل، اندگرفتهبرعهدهکه زحمت داوري این اثر را مقدم سرکار خانم دکتر پریسا درخشان
عهده گرفته و عزیزانی را برمطالبيکلیهیتمسؤولدارم که در حالی عرضه میتالش مستمر خود را 

. دانمتحقیق، مبرا میاین آفات از شان بهره گرفتمشائبههاي بیها، نظرات و راهنماییاز اندیشهرا که 

فرزند از ؛رفیق راهم بوداش در تمامی لحظات،که با بردبارياز همسر عزیزم ی خاضعانهبا سپاس
ي تحصیل، همراه و و در لحظه لحظهشدپذیرا اشقانه هایم را عها و خستگیکه کاستیدلبندم

،فو کشیدهکه همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عمانندمدلسوز و بیپدر و مادر ازقدمم بود و هم
چشم داشت براي یار و یاوري بی،هاي زندگیاند و در تمام عرصههایم گذشتهاز کنار غفلتبزرگوارانه
......اندمن بوده

دکتر سرکار خانم ام هاي دوست نازنین و فرزانهدانم از راهنماییبر خود الزم میاین مجال،در 
محمد امامی ي جناب آقاي هاي برادرانهي آلمان و نیز یارياستاد دانشگاه کارلزروهه، کتایون مایر

صدر، يسعهباگاهم را هاي گاه و بیمزاحمتصمیمانه قدردانی نمایم که همواره مشتاقانه، ،ملکشاه
.از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودندپذیرا بودند وو فروتنیروییگشاده

ي هاي باستانی، کلیهگروه فرهنگ و زبانشناسی، گروه زبانمحترم پژوهشگاه، پایان، از مدیردر 
و سایر کسانی که در تدوین این تحقیق مرا کارکنان محترم دانشکده،ینمسؤولقدرم، استادان گران
.ایشان را خواستارمیکایک ت دو از خداوند منان سالمت و سعاسپاسگزاریاري نمودند 

آزاده بلبل تویسرکانی
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، یمهاپناه خستگیامید بودنم است و همسر مهربانم که به 

و

، فرزند دلبندمخورشید زندگیم، به 

.......، ترنم هزار بهار جاریستحضورشکه در 

»پنج«



: چکیده

ي آلمانی، شناس برجستهایران، ورنر زوندرمانهاي ارزشمندپژوهشي بررسی حاضر، بر پایه
در آمده و به شمار ادبیات مانوي ترین آثار منثور از مهم، »ي روحخطابه«. به انجام رسیده است

کوششهمیاري و حاصل ،اي جامعرساله. سزایی برخوردار استهسنت مانوي شرقی از ارزش ب
در ،زوندرمانو در راس آنان، تسیمه، بویس، هنینگاي چون ي دانشمندان برجستهگسترده

پهلوي اشکانی هاي ي پراکنده و ناقص به زبانقطعهشصتحدود و مطابقت راستاي بازسازي 
بخش که الهامبودهي خطی این اثر، حاوي بیش از سی نسخه. سغدي و ترکی باستان، )پارتی(

ي زبان و در حوزهاین رسالهنظر از اهمیت صرف.هاي چینی استمانوي و حتی سرودهآثار 
هایی را به مدد تمثیلبینی مانوي جهانيحوزهترین مسایل مهماین اثر، همچنین ، شناسیزبان

به شیوایی روند، پردازي به شمار میکارهاي تمثیل، از شاهزوندرماناذعانکه به دلنشینکوتاه و 
عنصر پنج، روح زنده و تأکید بر هویت روحمسایلی از قبیل . کندبیان میگیريچشمسادگیو 

و ها با پنج عنصر تاریکیبه دام افتاده در کالبد دنیوي و همراهی آني پنج ایزدروشنی به مثابه
.نجات و رستگاريدستیابی به معرفت به عنوان یگانه راه کوشش در راستاي نیز 

«شش»
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: پیشگفتار

ها و رسوم فرهنگ آنآداب و، سرگذشت گذشتگان.برگرفته از گذشته و حال استايویژگی،هویت
جوامع يعامل متمایزکنندهکه همانا را به وجود می آوردملتهویت یک ،کنونیتاثیرات آن بر زندگی 

از ضروریات به شمار اي آن جامعه رب،شناخت هویت هر جامعهبوده و هم از این روست که بشري 
ي شناساندن هویت هر هامولفهاز جمله مهمترین ها، تاریخ، هنر و ادبیات،زبانادیان،اساطیر، . رودمی

هاي ها و فرهنگترین تمدنغنیترین و تردید، آفرینندگان یکی از کهنایرانیان که بی. هستندجامعه
گونی بسیاري برخوردار هستند و از این رو، براي شناخت هویتاند، از این جنبه، از گونهبشري بوده

ي تاریخ و سرگذشت پیشنیان، بررسی ادبیات و آثار مکتوب ایرانی نیز ضروري نظر از مطالعهایرانی، صرف
ي شگرف و ادبیات ایران زمین باقی مانده، سرمایهي عظیمآن چه امروزه از گنجینه. نمایدمی

هاي باستانی ایران و هاي فراوان در قرائت زبانسنگی است که صدها دانشمند با تحمل رنجگران
یکی از زیباترین و در عین حال پر رمز و رازترین . اندبهاي گذشته، به آن دست یافتهي آثار گرانترجمه
.دهندرا آثار مانوي به خود اختصاص میهاي آثار ادبی ایران عرصه

در مدت کوتاهى فراگیر شد و پیروانى ،میان ظهور مسیحیت و اسالم پدید آمديدر فاصله،مانویت
بیان، بوداییان، زردشتیان و ئاست از اعتقادات صاکیش، التقاطیاین . پرشور و با اخالق گرد آورد

و پیروان و ) گذار مانویتبنیان(مانیي فراوان القه، عاصول عرفانى و انسانى این آیین.مسیحیان
ها با هنرهاي تجسمی آن هاي مختلف و در آمیختن آنشاگردان او به نگارش کتب و رساالت به زبان

اروپا پیش قلبغرب تا ازتا چین و ،شرقاز سوي و آن را بخشیدشتاب این آیین، به گسترش دوران، 
ها را با مانویان از در خصومت در آمدند و دسته دسته آن،هاى دیگرزمینو سررومحاکمان ایران و . برد

سیزدهم میالدى نابود ي هزارهآخرین گروه مانویان را در ،تفتیش اروپايکشتند و سرانجام، محکمه
.ساخت

نبرد میان،گرى استوار است و در این آیینبر مسیحیت و زردشتى،مانىتعالیم يبخش عمده
هاي گنوسی، رستگاري روح در مانویت، همچون سایر کیش.کندایفا مینقش مهمى ،و ظلمتروشنایی

گنوسنورانی انسان، پس از هبوط به دنیاي مادي و گرفتار آمدن در چنگال نیروهاي تاریکی و اهریمنی، 
. معرفتی به مدد شهود ناشی از جذبه و اشراق. استآگاهییا 

از چند ،با این همه؛از تعالیم چند دین بزرگاست اي و آمیختهنبودههرچند دینی اصیل مانیدین 
به نوشتن کتاب و به تصویر کشیدن تعالیم خود، مانیشخص . نظر از برخی ادیان دیگر ممتاز است

هاي است که به زبانیهاي مختلفبر این، ادبیات مانوي انبوهی از کتابعالوه . اهمیت داده است
زبان متونش نیز جالب تنوعلحاظ به ،مانیبه همین جهت دین .اندي تحریر درآمدهبه رشتهگوناگون 

. اندبه نگارش درآمدهی و اویغوري چینهاي پارسی میانه، پهلوي، سغدي، متون مانوي به زبان. توجه است
از امتیازات او محسوب )ارژنگبه ویژه کتاب (و آثار به دست آمده در این زمینه مانیتصویرگري 

.شودمی
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ادبیات مانوي

کتاب از شش شامل ،ادبیات مقدس. شودمتون مقدس و جز آن تقسیم میيادبیات مانوي به دو دسته
متون ي، نوشته شده بود و در زمرهمانیمادريکه به زبان آرامی شرقی، زبان کتاب مانی استهشت

. 6کوان . 5رازان . 4گنج زندگی . 2انجیل زنده . 1:شوند عبارتند ازمقدس مانویان و معتبر شمرده می
ادبیات . روندي رساالت مانی نیز از جمله متون مقدس به شمار میمجموعه. هامزامیر و نیایش-7دیوان 

بیرون از واند نسبت دادهمانیبه که دو اثر دیگر از جمله غیرمقدس شامل کتب گوناگونی است 
بزرگان مانوي هاي نوشته. شاپورگان و ارژنگ: این دو اثر عبارتند از. رسمی و دینی قرار دارنديمجموعه

غیرمانویان نیز .شوندنیز در این دسته گنجانیده میدهندکه ادبیات غیرمعتبر مانویت را تشکیل می
این افراد یا به قصد مخالفت، . اندهاي او در اختیار ما نهادهو کتابمانیدین ياطالعات ارزشمندي درباره

و یا تنها به ) مانند مسیحیان و زرتشتیان(اند راندهو دین او سخن مانیآثاري را تألیف کرده و در آن، از 
). مانند نویسندگان مسلمان(اند زدهطرفانه، دست به چنین کاري قصد گزارشی بی

، جستها بهره در ابداع خویش از آنمانیکه ادیانیدر میان . مکتوب استیمانویت اساسا دین
، بودا. یک همچون دین او آثاري مکتوب نداشتند که به دست بانیان آن دین نوشته شده باشدهیچ

نظام عقیدتی قابل فهمی از تلفیق آراء ،مانیاما ؛دین خود چیزي ننوشته بودنديدربارهعیسیو زرتشت
ی، ایرانهاي ه زبانجا که بتا آن(شناختی خود نیز در به کارگیري ابزار زباناو.، مکتوب کرداین ادیان

و پیروانش به مانیيالعادهبه طور کلی اعتماد فوق.نوآور بود) شدچون پارسی میانه و پهلوي مربوط می
امري کامال استثنایی بود؛ زیرا اندیشمندان عهد باستان،سنت نوشتاري و خلق آثار مکتوب در تاریخ 

، دینکردبزرگ زرتشتیان، کتاب ينامهدانشيبنابر گفته. دانستندوثوق سنت شفاهی را بیشتر میکهن،
و افالطونهاي تاکید بر سنت شفاهی در نوشته. ستتردید بیشتر از نوشتار ااهمیت کالم شفاهی بی

به او ویژگی ،در میان ادیان دیگرمانیهاي انبوه نوشته،از این لحاظ. شودنیز دیده میسقراطياندیشه
،هاي مانویان پارتیبوده داراي حروف مصوته، که کتابنیزجدید یمخترع خطمانی. بخشدخاصی می

.تر از آن است، نوشته شده استپارسی و سغدي زبان و غیره به آن خط که مشتق از سریانی و ساده

هاي بزرگان نوشته. بازمانده استتعدادي اندكتنها ،مانیهاي ارزشمند و گوناگون نوشتهاز دست
مکشوف ونق متاساسا از طریمکتوبات وي،. خود اوهاي مانوي نسبتا بیشتر شناخته شده است تا نوشته

به دست 1930درمصردر 1فیومهاي یافتهو گذشتهيدر آغاز سده،ي میانهآسیادر واقع ،رفانوتدر 
را کلنهاي مانوي نوشتهدستمجموعه در میان آثار مربوط به شرح حال اولیا و قدیسان باید . آمده است

این مجموعه که. پنجم میالدي استيی از اصل سریانی و مربوط به سدهیوناناي نام برد، که ترجمه

به دو محله فیومشهر .استفیومشهر،مرکز آنو در بیابان اي واقع واحه،این استان.استمصرهاي کشور یکی از استان،فَیوماستان 1
و در فیومکیلومتري جنوب شرقی شهر 12در فیومشهر جدید .کندآن دو را از هم جدا میبحر یوسفاصلی بخش شده که کانالی به نام 

.و به معنی دریاچه استزبان قبطیاز ، برگزفته فیومنام .استقرار گرفتهبیابان نقلون
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ي هامجموعه.شدکشف2اکسیرینخوساي به نام در منطقهیونانت در رفته اسمیانآن از بخش اعظم
.دیگري از مواعظ، اشعار و سرودها نیز در دست است

ي رسوم، باورهاي فرهنگی و دینی مانویت است، بررسی آثار ایرانی مانوي که معرف و دربردارنده
بینی مانویان، همچنین به جهت مشتمل بودن بر مطالب تاریخی در ضمن آشنایی هر چه بیشتر با جهان

شرق، افقی تازه در زوایاي بعضا پنهان تاریخ، پیش روي عالقمندان ي ظهور این آیین در نخستین سده
.وسیله بتوانند تحلیلی صحیح و نقادانه از تاریخ مکتوب آن زمان ارایه دهندگستراند تا بدینمی

ها، ترین آنپژوهش حاضر، در میان آثار ارزشمند ادبی بر جاي مانده از مانویت، به بررسی یکی از مهم
. پردازدمی» ي روحخطابه«ي شناسان برجسته، یعنی رسالهیرانبه اذعان ا

تاکنون تنها به زبان پارتی، سغدي و ترکی باستان و در سنت مانوي شرقی مستند » ي روحخطابه«
ي این ترین نسخهترین و سالماین اثر، کهن) پهلوي اشکانی(ي پارتی جا که نسخهاز آن. شده است

هاي دیگر این توان آن را به عنوان منبع اصلی براي مطابقت نسخهبه آسانی میرود،رساله به شمار می
دیگر هستند باستان که مکمل یکترکیينسخهوپارتیهاينسخهرساله، مبنا قرار داد؛ به طور مثال، 

به توضیحات پارتی بنگرید(ي پارتی مورد تطبیق و بررسی قرار داد توان با مبنا قرار دادن نسخهرا می
هر ). ي روحي خطابهرسالهترکی باستان8ي در بخش ضمیمهتسیمهو توضیحات 43-35و 22بخش

اطالعات به واقع،اما،نمایدمیاشکانیورژن پهلوي ازترو پر شاخ و برگتر مفصل،ترکیينسخهچند
ي همچنین، شایان توجه است که نسخه.گذارندي پارتی در اختیار نمیو یا مهمتري از نسخهبیشتري

اي از همان متون پارتی بوده و ظاهرا ترجمهgyān wifrāsسغدي اثر نیز پذیراي همان عنوان پارتی 
. است

آن که یاهبودکارمتن اصلی،اشکانیي پهلوي شود که آیا نسخهحال در ادامه این پرسش طرح می
در این خصوص اطالعی در دست ، پروفسور زوندرمانبه اذعان ؟داشته استبه زبان آرامیمفقود یمنبع

ي پهلوي اشکانی، منبع اصلی رساله است اما متعاقب تر اعتقاد داشت نسخهپیشزوندرمان. نیست
ي دیگري در هاي متون این بخش از رساله شد و فرضیهتر، متوجه برخی ویژگیهاي بیشبررسی

براي این اثر، در ذهن وي قوت ) مانینی منبعی به زبان مادري یع(خصوص وجود احتمالی منبعی آرامی 
: گیرد به قرار زیر هستنددالیلی که او براي این فرضیه در نظر می. گرفت

ي آب به کار رفتن واژه):نوشتدر بخش پی96ي به همراه توضیحات شماره(35بندي پارتی، نسخه
(āb) در حالت جمع درست مانند صورت آرامی آن یعنیmayyā . در سنت ایرانی زردشتی نیز آب به

.گیردي جمع مورد توجه قرار میعنوان یک پدیده

در این ): نوشتدر بخش پی163ي به همراه توضیحات شماره(به همراه 69بندي پارتی، نسخه
.استبخش نیز آتش، همانند آرامی، موجودي مونث فرض شده

2 OxyrhYnchus
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به ʼmwstي واژه): نوشتدر بخش پی178ي به همراه توضیحات شماره(74بندي پارتی، نسخه
ي مومن، بنده«، mhaimanي آرامیشاید برگردانی از واژه» مومن، وارسته، پارسا و مذهبی«معناي 

. باشد» امین، خواجه

به قدر کفایت، پرشمار و گویا نیستند که مذکور اما تنها در حد اشاراتی نامشخص هستند و شواهد
. نموداثبات» ي روحخطابه«ي براي رسالهرابه زبان آرامییمنبعمتنها، وجود بتوان به مدد آن

هاي دیگري نیز در متن وجود دارند که مطابقت برخی موارد مهم را با آرامی نقض همچنین نشانه
در nafšāي را همانند جنس دستوري واژهنفس زندهبه طور مثال، شاهدي وجود ندارد که . کنندمی

اثبات است، قابل) نخستین(آرامی یا مانند آن چه در تصویر قبطی از روح، به عنوان دختر انسان اولیه 
. ي موجودي مادینه در نظر گرفتبتوان به مثابه

سی و هشتم کفاالیاي قبطی دیده مشابهی غیر از بخشدر سنت مانوي غربی » ي روحخطابه«براي
را که همانا پنج عنصر روشنی » ي روحخطابه«در بخش صد و نهم کفاالیا نیز موتیف اصلی . نشده است

ي انسان نخستین و پنج جامهش مذکور، از پنج عنصر روشنی با عنوان در بخ. یافتتوان میهستند، 
. پسران او یاد شده است

ي شاهد یک الگوي مشخص زرتشتی نیز هستیم و آن، مقایسه، »ي روحخطابه«از سویی دیگر در 
با این). 65، 46، 32بسنجید با بخش پهلوي اشکانی، بندهاي (پنج عنصر روشنی با پنج گاه اوستاست 

در محیط ایرانی زردشتی به نگارش درآمده؛ »ي روحخطابه«کند که حال، این موتیف زرتشتی اثبات نمی
، در موطن اصلی خود، شناخت و اطالعات مانیي این امر است که شخص بلکه بسیار بیشتر، بیان کننده

هاي خطابه نیز بر لبسیاري از افکار و تمثی. بسیار خوبی از آیین زردشت در عنفوان جوانی کسب کرده
چه مانویان اعتقاد دارند، سرشار از مفاهیم پرنشاط و سکوالر و مملو از زمینی بودن و سرزندگی خالف آن

یاري ایزد باد و ایزد روشنی به هنگام زایش موجودات زنده و باروري گیاهان از آن جمله است . است
در تمثیلی دیگر، با تصویري غیر مانوي از یا ). 39-36، 47بسنجید با بخش پهلوي اشکانی، بندهاي (

اي مواجه هستیم که تنها پس از ریخته شدن شراب به درون آن است که رنگ و زیبایی جامی شیشه
توان متأثر ، مفاهیمی از این دست را نمیزوندرماندر هر حال به زعم ). 51پهلوي اشکانی، بند (گیرد می

گیري اثر در مناطقی همچون آسیاي هایی از شکلاز جو زرتشتی دانست، بلکه ممکن است چنین نمونه
مرکزي و تحت شرایط ترجیح داده شده یک زمان و یک کشور که در آن مانویت، به عنوان دین رسمی 

. بود3کوکودولتو یا اویغورامپراطوري پذیرفته شده، شکل گرفته باشد؛ به طور مثال در

به »ي روحخطابه«شود این است که آیا پرسش دیگري که در مواجهه با این اثر در ذهن متبادر می
در این زوندرمانشناخته می شود یا خیر؟ تنها دلیل ممکنی که مانیهاي شخص عنوان یک اثر از نوشته

اي؟ به کجا از کجا آمده«: تمثیل مسافر بیگانه استهايي پرسشکند، زنجیرهخصوص بیان می
به نظر ). 12بخش پارتی، بند (» روي و نامت چیست؟اي؟ به کجا میروي؟ به چه هدفی آمدهمی

3 Qoco
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ي این اثر که در متن سغدي ضمیمهمانیتوان به سخنان هاي پرسشی را می، این زنجیرهزوندرمان
So(منتشر شده است ارجاع داد  14410 II(.»اي؟ کجایی تو؟ و از کجا برخاسته)اهل کجا هستی؟ (

ي بندي، عبارت و شیوهاما باید این نکته را نیز یادآور شد که جمله). 155بند (» کارت در دنیا چیست؟
توان با اطمینان را نوشته به چه زبانی؟ نمی» ي روحخطابه«این که چه کسی . بیان، دقیقا همانند نیستند

. کافی پاسخ گفت

ي رو، به بررسی بخش پهلوي اشکانی رسالهپژوهش پیشتر نیز ذکر شد، طور که پیشهمان
، به »ي روحخطابه«ي ترین نسخهین و از این رو مهمترترین، محفوظ مانده، که کهن»ي روحخطابه«

هاي این دانشمند برجسته نیز به ها و یادداشتي دادهاست پرداخته و در این راستا، کلیهزوندرماناذعان 
ي کار این پژوهش تا حد زیادي مطابق با کار زوندرمان بوده و شیوه. زبان فارسی برگردانده شده است

. امانت، از هیچ کوششی فروگذار نبوده استپژوهنده در رعایت 

تألیفشناختی زبان فارسیفرهنگ ریشههایی چون نامه، براي اشتقاق واژگان، از کتابدر بخش واژه
ي دستور در زمینهابوالقاسمیهاي استاد بزرگوار دکتر ، کتابگیلن، چونگي نامهواژه، دوستحسندکتر 

ي کارشناسی ارشد مشتمل بر هاي درسی دورههاي فعل فارسی دري و جزوهتاریخی زبان فارسی و ماده
اي فاقد بررسی قدر استفاده شده و اگر در مواردي اندك، واژهشناختی استادان گراني ریشههابررسی

. اشتقاق واژه را بیابد،قابل اعتماددر منبعی نتوانسته بدین معنا بوده که پژوهنده اشتقاقی است، 

ارایه» ي روحموعظه«ي هاي پارتی رسالهدر همین بخش، ذیل هر واژه، بسامدي از آن در نسخه
P10ي نسخهو به همین ترتیب تا H ،P1 ،P2در این قسمت، ابتدا نام قطعه به صورت . استگردیده

شده ذکر ،ها، واژگان مذکور وجود دارندهایی که در آنعناوین نسخهي بند و سپسشمارهو پس از آن،
:nxwynي ؛ به عنوان مثال واژهاست

P1: 5 (M_259c_+_M_453c/ a/ r/ 1)

ي نسخه، 5بند ،P1ي ي یاد شده، در قطعهکه واژهبدین معنا خواهد بود 
M_259c_+_M_453c/ a/ r/ 1 وجود داردي اصلی پارتی است، نسخهعنوانکه.

ها استفاده کرده، به رسم امانت، در در بخش پارتی از آنزوندرماني منابعی که در این تحقیق، کلیه
ها، به زبان فارسی یادداشتمنابع مذکور در متن. استنامه، ذکر گردیده انتهاي کار، بخش کتاب

التین نیز گنجانیده شده و هر ودر همان بخش، به صورت پاورقیآن منابع برگردانیده و در صورت لزوم 
در پاورقی، ي ترجمه شده نیز کجا منابع وي در ایران ترجمه شده است، مشخصات کامل کتاب یا مقاله

.استذیل منبع التین، درج گردیده

ها، نوشتکوتهها وبخش نشانه، مشتمل بر یک پیشگفتار، بررسیاین در انتها، الزم به ذکر است که 
هاي ي یادداشتکلیهبه همراهنویسی، آوانویسی و برگردان متون نسخ اشکانی رفشامل ح(سه فصل 
ي واژگان پهلوي اشکانی به فارسی شامل آوانویسی کلیه(نامه نوشت، واژه، پی)به زبان فارسیزوندرمان

.نامه استو کتاب) هاموجود در متن و شرح اشتقاقی و دستوري آن
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تعریف مسأله یا بیان مشکل

ایران است که از یک سو همانند سایر ي ناپذیر از ادبیات سه هزار سالهادبیات مانوي، جزیی جدایی
دهد و از این منظر ي باستان را به معاصر پیوند میچون پلی، ادبیات دورهي میانه، همدورهمتون ادبی 

شناسی تاریخی حایز اهمیت است و از سویی دیگر، به لحاظ بررسی تکوین زبان و مسایل زبان
که تا خوردهاي بارزي در آن به چشم مینوآورينظر از باورهاي التقاطی، مذهبی و فلسفی، صرف

. توان مانندي براي آن یافتي میانه نیز نمییش از آن دوره و حتی در میان سایر متون ادبی دورهپ
ادبیات مانوي . آفرینش نخستین اشعار سپید ایرانی در حجمی وسیع، شاهدي بر این مدعاست

. فرهنگی، تاریخی، هنري، عرفانی و دینی نیز حایز اهمیتی انکارناپذیر استهمچنین به لحاظ 

ي زبان، آرا و عقاید و نیز فرهنگ ایران، ي متون مانوي در گسترهویژهتأسفانه به رغم اهمیت م
انجام پذیرفته، از یک سو به جهت جامع نبودن و از سویی دیگر ي این متون هایی که در حوزهپژوهش

گو مامی پاسخزبان را به تهایی غیر از فارسی، نیاز پژوهندگان فارسیها به زبانبه سبب نگارش ان
.نیست

ي ادبیات در حوزهمنابعتر ساختن در راستاي هر چه غنیاست تا آندر این مجال، کوشش بر 
با بررسی ترین منابع مانوي است، که از مهم، »ي روحخطابه«ي بخش پهلوي اشکانی رساله، مانوي

گزینی شده و در نهایت، شناختی، واژه به واژه آوانویسی و معادلي زباني نسخ و مقایسهموشکافانه
در انتها،.برگردانده شوداز زبان پهلوي اشکانی به فارسی گران و عالقمندان، ي پژوهشجهت استفاده

.گردیده استه و ارایه تهینیزاي الفبایی و بسامدي از پهلوي اشکانی به فارسینامهواژه

:اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش

توان به را میانجام پژوهش حاضرضرورت و اهمیتبه مواردي که شرح آن گذشت، عنایتبا 
هایی از فرهنگ و تمدن کهن این مرز و بوم با استفاده از مسایل بخشساختنروشن اختصار، 

.دانستگزینیسازي و واژهواژه،شناختیزبان

:اهداف پژوهش

هاي باستانی و ي فرهنگ و زبانگران حوزهکمک به ارتقاي دانش عالقمندان و پژوهش
ي مطالعات فرهنگی و سازي منابع حوزهتالش در راستاي غنی، ي ادبیات مانويخصوص حوزهالعلی
تخصصی فرهنگ و سازي منابعکوشش در راستاي غنی، ي متون مانويبه ویژه در حوزه،شناختیزبان
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ي عالقمندان براي سهولت استفاده،ي متون مانوي به زبان فارسیهاي باستانی و به ویژه در حوزهزبان
ي کار دانشمندان بزرگ غرب و شرق در جویان با شیوهگران و دانشآشنایی پژوهش، گرانو پژوهش

آشنایی عالقمندان با یکی از مهمترین آثار و نیز ي نسخ خطی و چگونگی گردآوري اطالعاتحوزه
ي اهداف این پژوهش را از جملهشناختیهاي زبانبررسیبرمشتملمنثور ادبیات مانوي شرقی 

.توان برشمردمی

:قلمرو پژوهش

ایران بزرگ:  قلمرو مکانی) الف

ي ساسانیدوره:  قلمرو زمانی) ب

اشکانی ترفانیزبان و ادبیات پهلوي : قلمرو موضوعی) ج

:هاي پژوهشسؤال

و این که این رساله حول چه موضوعی بحث » ي روحخطابه«ي پرسش در خصوص چیستی رساله
ي روح خطابه«توان و آیا میي اصلی رساله چه کسانی هستندکند؟ نویسنده یا نویسندگان نسخهمی

اشکانی رساله، منبع اصلی کل اثر زبان رساله، چه زبانی است؟ آیا بخش ؟ را به مانی نسبت داد
است یا آن که خود منبعی دیگر داشته و این که متن به ) هاي سغدي، پهلوي و ترکی باستانبخش(

ها پاسخ داده هایی هستند که در این بررسی بدانگردد؟ همه و همه پرسشچه صورتی قرائت می
.شودمی

:هاي پژوهشفرضیه

سغديفارسی میانه، اشکانی،يقطعهشصتو مشتمل بر حدود یاي مدونرساله،»ي روحخطابه«
ي روح یا به بیان و به ویژه مسألهبینی مانوي است که در نگاهی کلی، به جهانترکی باستانو

ي نسخ خطی و موشکافی جزییات شناسانهبا استفاده از بررسی انتقادي و زبان، »نفس زنده«تر، دقیق
ها را توان آنهایی است که به جهت زیبایی و ارزش ادبی، میرساله، حاوي تمثیل. .پردازدآن نسخ، می

هاي پژوهش، برخی فرضیهبه الزم به ذکر است که . مانوي دانستمنثورهایی برجسته از ادبیات نمونه
.در بخش پیشگفتار پرداخته شده استهابدانها و پاسخپرسش



9

مناسب هاي گوناگون، خوانشقرائتي نویسی متن و مقایسهپس از آواي خوانش نیز خصوص نحوهدر 
.گردیده استي فارسی انتخاب با ترجمه

:پژوهشيپیشینه

و (Henning:1940)ورنر هنینگهاي متون این رساله، به کوششيدر زمینهتحقیقسرآغاز 
باستانی ایران، هاي ي فرهنگ و زباني حوزهدو دانشمند برجسته، (Boyce: 1960)مري بویس

the išnōhr "یا "روحانیمواهب"براي گردآوري متون حاوي این رساله و انتشار آن با عنوان 
texts"وعده آن را پس از گردآوري مجموعه نسخ خطی، ویرایش کامل بویسو هنینگ. گرددباز می

:Sundermann)ورنر زوندرمانکردند که این وعده محقق نشد تا سرانجام  اقدامات (1991
""gyān wifrāsیا »ي روحهخطاب«یل نمود و نام مجموعه را به ابتدایی دو دانشمند مذکور را تکم

نخستین فردي بود که همتایی از این اثر به ترکی باستان ارایه ،هنینگگفتنی است که . تغییر داد
Peter)تسیمهپتانمود که  Zime)ر پیش رو، حاصل کار اث. کار بر روي آن قطعه را به عهده گرفت

، مکنزي، یوشیدا، گرنویدن، زوندرمان، بیلی، تسیمه، بویس، هنینگمنسجم دانشمندان بزرگی چون 
.و دیگر دانشمندان استویلیلمزسیمز

:ي جدید بودن و نوآوري پژوهشجنبه

آن، به زبان فارسی، برگردان و براي وآوانویسی، تا کنون »ي روحهخطاب«متن پهلوي اشکانی 
.اي به زبان فارسی تهیه نشده استنامهواژه

:روش انجام پژوهش

در مواردي نیز . استايهاي کتابخانهي دادهتوصیفی بر پایه–تطبیقی ، حاضرروش انجام پژوهش
گزینی استفاده شده ي واژهفکري با اساتید آلمان، خصوصا در زمینهو همهاي معتبر اینترنتی از سایت

.است

و ابزارهاي گردآوري اطالعاتفنون
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و مراجعه به مقاالت هابرداري از کتابفیشعمده ابزار گردآوري اطالعات براي تدوین پژوهش حاضر، 
ي تر در زمینهبراي دریافت اطالعات بیشدر مواردي .بوده استگوناگون فارسی، آلمانی و فرانسه 

دانش اساتید گرانقدر استمداد از نترنتی و ر ایهاي معتبمراجعه به سایتواژگان تخصصی آلمانی، ضمن 
، که چون همیشه، گشتاسپفرزانه و سرکار خانم دکتر زهره زرشناسو ارجمندم سرکار خانم دکتر 

ام سرکار خانم هاي دوست فرزانهاز راهنماییگر بودند، یارينیز وعه ماین مجبه انجام رسیدن مرا در 
.ي آلمان نیز بهره جستمدانشگاه کارلزروهه، استاد پیشین کتایون مایردکتر 

تجزیه و تحلیل اطالعاتفنون و روش 

ن ومتي و نیز کلیهورنر زوندرمانهاي ي یادداشتکلیهن، برداري از منابع گوناگوفیشمتعاقب
و اي بسامدي نامهدر پایان نیز واژه. یده شدو به زبان فارسی، برگردانآوانویسیرساله، پهلوي اشکانی 

.ارایه گردیده استدوزبانه 



دومفصل 
نوشتحرف
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، بخش پهلوي اشکانی»ي روحهخطاب«ي شدهگردآورياصالح شده ومتون 

:حرف نوشت متون

(H)متون پارتی و سغديهايسرفصل.1

1    d /v/ * gy՚՚՚ n * /r/ * wyfr( ՚s *)1

2    e /v/ (* ՚br) hry ՙy(r *) /r/ * wyfr՚(s *)*2

1    o /v/ [* gy՚]n (*) /r/ (*) wyf(r)[ ՚s *]3

1    s /v/ * gy՚՚n[ *] /r/ * wyfr՚s *4

1    u /v/ * gy՚՚n[ *] /r/ (*) wyfr՚s [*]5

1    x /v/ [* g](y)y՚ n * /r/ * wyfr՚[s *]6

3    ba II /r/ * ky՚n wβr ՚s *7

II /v/ * ky՚n wβr՚s *8

4   bf /v/ [ * ]wn ՚r ՚m(y) /r/ (x)wyck ՚՚w՚[k ]9

متون انتقادي پارتی.2

(P1)1ي قطعه

.   هاي متن روي صفحه، به رنگ سیاه و پشت صفحه، به رنگ قرمز هستندنوشته1
.هاي متن روي صفحه، به رنگ قرمز، پشت صفحه به رنگ سیاه هستندنوشته2
.هاي متن پشت و روي صفحه به رنگ سیاه هستندنوشته3
.روي صفحه به رنگ سیاه هستندهاي متن پشت و نوشته4
.هاي متن پشت و روي صفحه به رنگ قرمز هستندنوشته5
، یک gyānي از واژهyپیش از دومین. هاي متن پشت و روي صفحه به رنگ آبی روشن هستند که روي صفحه، محوشدگی دارندنوشته6

را از واژه gyy՚nتوان به خوبی در این مورد، قرائت که میخورد، چنانزینتی باشد به چشم میyحرف گرد نامفهوم که ممکن است یک
.داشت

.ي زینتی قرمز دارندهاي سیاه رنگی است که حاشیهحاوي نوشته7
هاي زینتی مشکی دارندهاي قرمز رنگی است که حاشیهحاوي نوشته8
رنگ سیاه، روي صفحه قرمزهاي متن پشت صفحه به نوشته9
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5.a/r/1/[nxwyn šhrd՚ryft bdyg](j)yry(fṯ)/2/[ hrdyg bwxtgyft cwhrwm hwn]sn
dyfṯ/3/[pnjwm ՚brng šhwm r ՚šty](f)ṯ **/4/[hftwm hmwdyndyft hštw ]m /5/
[drgmnyft nhwm rzwryf](t d)[s]wm/6/ [qyrbgyft ՙywndsw](m hw) ՚bs՚gyfṯ/7/ [՚
wd dw՚dyswm rwšn * ](h)njft rw(c)10/8/ [13-
15 ՙs](p)wr11 * pd dw՚(d)[ys]/9/[ 14-16 p]whr12 šy՚qṯ ՚[ṯ *]

)یک سطر خالی(

6a /10/ [wcn hsyng * s](xwn h)syng * mwjdgd՚g/11/ [hsyng * ՚bhwm]b h(s)
[yn](g)** jyryfṯ/12/ [hsyng r՚š](t)[y](ft)[ hsy]ng * frhyfṯ /13/[hsyng *w՚wryft
h]syng * ՙspwryfṯ /14/[hsyng * wxšyft ]hsyn(g) * drgmnyfṯ

a /v/1/ hsy[ng rwšn hsyng cyhr ՙspwryft]

7 a/2/ ՚(w)[rd13 pd hrwyn 14-16 ]/3/ pd (h)[rwyn 18-20
]/4/ dydn (gw՚n)[yg14 13-15 pd]/5/ hrwyn * wy(br ՚)[z՚g(?)15 11-13
]/6/ pd [h]rwyn * hw(..)[13-15 ՙ]/7/(šn)w՚g pd (h)[rwyn 12  -
14]/8/ [xw]j16 pd hrwy(n)[ 13-15] pd /9/[h]rwyn * m՚ny(d) [ 11-13]
/10/ ṯ՚byd pd h(rwyn)[17 9-11]/11/ hrwyn * (̔s)t՚wy(š)[n187-
9]/12/ hrwyn * p(՚)[d]g[y](rb, )[5-7]/13/ hrwyn * cšm (b)[13-15]/14/
kyrbg pd hrw(y)[n 12-14]

.کشیده نوشته شده است،در انتهاي سطرcحرف 10
. باشد، تنها انتهاي چپ قوس آن باقی مانده استpرود از حرفی که گمان می11
b]whrیا 12
. اندحفظ شدهM529/v/6ي دو حرف پایانی واژه در نسخه13
.در نظر گرفتsیا pیا nتوان به جاي حروفی چون را با تردید میgحرف . اندهاي انتهایی حروف حفظ شدهتنها بخش14
?wybrʼzydیا15
.باشد) Kیا (Xتواند مربوط به حرف انتهاي یک حرف به صورت افقی از زیر خط زمینه قابل تشخیص است که می16
در نظر بگیریم، فرض ما تنها به این صورت قابل تفسیر است که این rاگر آن را بقایاي حرف . بقایاي عالمتی که به جاي مانده، مبهم هستند17

کند، بقایاي یک قابل بحث میrي ما را براي حرف اما دلیلی که فرضیه. حرف، به صورت نامعمولی به شدت متمایل به راست نوشته شده است
.ي مشخص در سمت چپ عالمت استنقطه

این در . تلقی کردšترین شکل تفسیر، صورتی به جاي مانده از قوس راست حرف توان در سادهمیي صفحه رابقایاي نوشته شده بر حاشیه18
را tʼwy(y)[d(ʽs)ي توان از نظر دور داشت که در این حالت، واژهباریک و کشیده را نیز نمیyحالی است که امکان در نظر گرفتن یک 

.باید در نظر گرفتyبا دوبارنویسی بدون دلیل خاصی 
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(P2)2ي قطعه

8 b /r(?)/1/ [ 22-24 ](b)h(r)19*/2/ [ 23-25 ](.)wyn */3/ [ 23-25 ](.) ՚br/4/ [
25-27 ]nd /5/[ 16-18 ](k)w mw(rd* n)y/6/ [ 12-14 mr](dw)hm pwrs ՚ẖ/7/ [
14-16 ](rg)20[ ? ](s)t* ՚wš dyd/7a/ [   ](s)t21/8/[14-16 ՙ](s)pyd22 * ՚g՚(m)/9/[ 11-
13 ](.)[ 4-5 ](f)ryẖ ՚wd /10/[ 11-13 ]* c[y] (k)d ՚m ՙyr * c(y)/11/[ 10-
12 wy](nyn)d * nxwšt wynynd/12/ [ 11-13 ](.)d * ՚wd ՚՚w dyn23* pd/13/ [ 10-
12 ](.y՚)d [ 2-3 ](d) gy՚n pd /14/[ 11-13 ](.24 *) kw bwd ՚hynd/15/ [ 10-
12 ՙy](w) ՚c byd ywd (bw)d

9 b /v(?)/1/ (k)[rd]՚r 25 [ 19-21 ]/2/ bw(.)[ 18-20 ]/3/ qr(wg)[ 17-19
]/4/ š(h)[ 22-24 ]/5/ qrw(g) ՚wd (.)[*26 16-18 ]/6/ qyc n ՚m (.)[ 14-16
]/7/ ՙymyc gy(՚)[n 14-16 ]/8/ pyd ՚g c՚(.)[15-17]/9/ ՚fryd * ՚c (.)[*27 3-5](.)[1113 ]
/10/ (c)՚r * kw ՚nw(šg) ՙ(š) [tyndyẖ ՚wd]/11/ m՚ myryndyẖ (*)[ 13-15 ]
/12/ xwmbwy * ՚mbrd(g)[ 10-12 ]/13/ myhrb ՚(n)[f](ṯ)28 [w]yndy(ẖ)[*29 9-
11]/14/----30* ՚wd m՚(ẖ)[ 9-11 ] /15/ cw՚gwn (b)wd ՚[ 9-11]

(P3)3ي قطعه

10 c      /r/1/  [      17-19     ] k(m)[b] /2/[15
d                           /r/1/ qmb qmb bwyyd*
e                           /r/1/ (kmb kmb bwy)d*

19bhr یا بسط داده شده به صورتdbhr»خشم«،ywbhr»؟»درد و رنج
20mw(rd)یاmw(dr)ي روي نقطه.  در متن اصلی وجود نداردrاي روي کاغذ است که به سختی بتوان آن را بخش افقی انتهایی ، لکه

. نیز تلقی نمودداردو در سطور قبلی قرارکه در باالhm(dw)[mr]يتوان بخشی از واژههمچین این نقطه را نمی. تفسیر کردxیا kحرف 
پایان یک واژه که میان سطر هفتم و هشتم آورده شده است، چنان نزدیک به سطر هفتم، در زیر آن نوشته شده است که به زعم من، 21

.دانستg(r)[ي توان آن را دنبالهحروف آن، به سطرهاي باالیی تعلق دارند و از این رو می
. ي سمت چپ آن باقی مانده استتنها لبهsاز حرف احتمالی22
. انددر دو واژه نوشته شدهʼʼwdynبدین ترتیب 23
tیاgنوك تیز باالي یک حرف24
. پذیر استتر باشد امکانبازسازي پیشنهادي من تنها در شرایطی که نوشتار، تنگ. نیز در نظر گرفتxتوان یکنخستین حرف را می25
26k یاx
27k یاx
تنها بقایاي انحناي tرسد از حرف به نظر می.باشد* tyfبهتر از tmyhrbnfرو شاید خوانش یک نقطه وجود دارد؛ از این nزیر حرف 28

.باالیی آن باقی مانده باشد
.220ص 3مقایسه کنید با یادداشت 29
.از بین رفته استmyhrي در ابتداي سطر واژه30


