
 

 أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ت
 

 

 

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 ه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگا

 شناسیزبان ۀپژوهشکد

 های باستانی گروه فرهنگ و زبان

 

 های باستانیفرهنگ و زباندکتری رشتۀ  رسالۀ

 « داستان بودا و بدره جادوگر»تجزیه و تحلیل واژگانی و دستوری متن ختنی 

 ل دوم کتاب زمبستهبنابر فص

 

 : استاد راهنما

 رفخراییـدکتر مهشید می
 

 استادان مشاور:
 دتقی راشدمحصلـممحدکتر 

 یـورو مجـمائدکتر 

 

 پژوهشگر:
 ماندانا طائبی

 

 1397 ماهمهـر

 



 

 ج
 

 



 

 خ
 

 

 

 

 

 فروتنانه سپاسگزارم از
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 چکیده

های زبانی و پیشینۀ فرهنگی و های کهن از راهکارهای مهم در جهت آشنایی هرچه بیشتر با ویژگیبررسی متن و تحلیل نوشته

صورت منظوم شامل شرح زبان ختنی، زبان ایرانی میانۀ شرقی، است که بهان است. کتاب زمبسته از آثار مهم ادبی بهادبی یک زب

بیت است و داستان بودا و بدرة جادوگر را بازگو  244های بودایی مکتب مهایانه است. فصل دوم این کتاب شامل و توصیف آموزه

، در مقایسه با سایر ختنی ازآنجا که زبانیابد. ادامه می 244شود و تا بیت آغاز می 96کند. محور اصلی این داستان از بیت می

تجزیه و تحلیل واژگانی و رسالۀ حاضر به  گرفته،میانۀ غربی کمتر مورد بررسی و پژوهش قرارایرانی باستان و ایرانی های زبان

وای داستان در مورد بدرة جادوگر و همراهانش است، که تالش محت پردازد.می «داستان بودا و بدره جادوگر»دستوری متن ختنی 

شود تا بدره با جادوی خود، گورستانی های بسیار، قرار برآن میکنند بودا را فریب دهند و دانایی او را بیازماید. بعد از مشورتمی

شود و از بودا طلب بخشش پشیمان میخورد، سرانجام از کردة خود کند، اما در این کار شکست میرا به کاخ باشکوهی تبدیل

جا دربارة تاریخچۀ سرزمین ختن، جایگاه زبان ختنی و ادبیات و آثار بهشده است. بخش اوّل، بخش تدوین 6در رساله  نماید.می

تنی متن خ ویاکرنه،مایاکارهبه معرفی متن تبتی بدرهدر بخش دوم، . شده استجمله کتاب زمبسته توضیحاتی داده مانده از

برگردان فارسی نویسی و حرفبخش سوم، به  این دو متن پرداخته خواهد شد،و وجه تشابه و تمایز « داستان بودا و بدرة جادوگر»

در بخش است.  ییودابو اصطالحات و مفاهیم اصلی نکات دستوری ، شامل بخش چهارم. این داستان اختصاص دارد تن ختنیم

گرفته های ادبی و دستگاه فعل مورد بررسی قرارو مرکبِ وابستگی و نوع ادبی و آرایه پنجم، ساختار جمالت مرکبِ همپایگی

شناسی و الفبای آن به ترتیب الفبای نامه با توضیحات ریشهاست. بخش آخر، واژه گیرینتیجهبحث و ، بخش ششم است.

 سنسکریت است. 
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 ، نوع ادبی، ابزارهای بالغیوابستگی جمالت مرکب
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 دـهرکه را جامه ز عشقی پاک ش

 دـاو ز حرص و عیب کلی پاک ش

 )حضرت موالنا(

 

 پیشگفتار 

های انحلیل زبتجزیه و شناختی، از طریق تویژه از نظر زبانتاریخ زبان فارسی بهپژوهش علمی دربارة 

 یشتری دربهای انستهدتواند میایرانی های کهن زبانعبارتی، مطالعۀ به پذیرد؛کهن ایرانی صورت می

شتر بیر چه تنی هم هزبان خ پیش روی ما قرار دهد.زبانی های مختلف ها در الیهمورد ساخت این زبان

سی ، با بررهمچنین .خواهد افزودامروزی به زبان فارسی ادبی ما نسبتزبانی و کاویده شود، به دانش 

 توان با آثار زبانی و فرهنگ ایران باستان آشنا شد.های کهن ایرانی میزبان

ی ۀ شرقیرانی میانهای ایکی از زبانزبان ختنی ایرانی، کهن  هایبندی علمی زبانبر اساس طبقه

ارسی تایی، فمله اوسجهای کهن ایرانی از مطالعۀ علمی زبان ختنی در کنار سایر زبان شود.محسوب می

جمله زازبانی  مختلف هایها در حوزهگشای بسیاری از پرسشمیانه، پارتی، خوارزمی، بلخی و سغدی راه

 شناسی و گویش خواهد بود.واژه

 

 اهداف پژوهش 

های هی بیشتر نسبت به پیشینۀ فرهنگی و ادبی زبان فارسی در جنبههدف از این پژوهش، کسب آگا

 شناسی، از طریق مطالعۀ زبان ختنی است. مختلف زبان
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کریت صاً سنست، خصوهای فراوانی با آثار ادبی سنسکریآنجاکه این زبان وجه تشابه و پیوستگیاز

ور، اصطالحات منظمینهد. بهتان نیز آشنا شتوان از طریق آن با فرهنگ هند باسرو، میبودایی دارد از این

 صورت مختصر توضیح داده خواهد شد. مربوط به آیین و فرهنگ بودایی به

 

 موضوع مورد پژوهش 

 وده شدهمبسته سرنام زبه ایسفارش مقام رسمیترین متون ختنی است، که بهاز مفصلکتاب زمبسته 

-میی نۀ بودایهای مکتب مهایاآموزهح و توصیف های مختلف است و به شرشامل فصلاست. زمبسته 

 رةدا و بدتان بوداس» زمبستهترجمۀ فصل دوم کتاب  وپردازد. موضوع پژوهش در رسالۀ حاضر، بررسی 

  است.همراه تجزیه و تحلیل دستوری و واژگانی آن به ،است «جادوگر

 

 پیشینة پژوهش 

زبان انگلیسی است که مبسته، ترجمۀ این کتاب بهشده بر روی کتاب زترین مطالعات انجامیکی از مهم

« داستان بودا و بدرة جادوگر». فصل دوم کتاب به (Emmerick,1968a)توسط امریک انجام شده است 

، 1965آن موجود نیست. در سال  31-42بیت است که ابیات  244اختصاص دارد. این فصل شامل 

 .V.Sنویسی شد )برداری و حرفناقص در مسکو نسخهبرگۀ برگۀ کامل و نه10افسانۀ بدرةجادوگر در 

aDesjatovskij and M.I Vorob'eva Desjatovskaj-Vorob'evو  1های گرسنبرگنانفر به( و دو

نوشت ای دربارة این مجموعه ، امریک مقاله1967را انجام دادند. در سال کار ویرایش آن 2لیفشیت

(Emmerick, 1967.)  بودایی، قطعاتی از افسانۀ بدرة جادوگر در مجموعۀ متون همچنین، در ادبیات

شده است. لیمان در مجموعۀ ( گردآوریLeumann, 1933-1936شدة ارنست لیمان )بودایی تصحیح

-های بهتفصیل به بررسی واژهکرده است. بیلی نیز در فرهنگ خود بهخود این قطعات را به آلمانی ترجمه

 (.KT6داخته است )رفته در کتاب زمبسته پرکار

 

                                                           
1 L.G. Gercenberg 

2 V.A. Livšic 
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 روش کار 

. ستشده انست تدوینامه و پیونامه، کتابهمراه واژهبخش بهاین رساله شامل یک مقدمه، در پنج

یه و واژگانی تجز ولحاظ دستوری بودا و بدرة جادوگر ترجمه و سپس، از  نخست، موضوع اصلی داستان

 ست. نشده ابه فارسی برگردانشود. این تذکر الزم است که این فصل تاکنون تحلیل می

جا مانده از جمله کتاب زمبسته ، دربارة تاریخچۀ سرزمین ختن، زبان ختنی و ادبیات و آثار بهمقدمهدر 

-مایاکارهبدره»، متن تبتی «داستان بودا و بدرة جادوگر»شود. بخش دوم، به معرفی توضیحاتی داده می

نویسی متن ختنی و برگردان به حرف سوم،بخش پردازد. می و وجه تشابه و تمایز این دو متن 3«ویاکرنه

چهارم، شامل نکات دستوری و اصطالحات و مفاهیم اصلی آیین بودایی  بخشدارد. فارسی اختصاص

ساختار از نظر ها است. در این بخش سعی بر این است تا به تحلیل متن ، تحلیل دادهپنجم بخشاست. 

بحث و شامل ، بخش ششم های بالغی و دستگاه فعل پرداخته شود.لوهجنوع ادبی متن و ، انواع جمالت

-، در این قسمت، واژهاست شناسی آمدهریشهمفصل نامه با توضیحات گیری است. در پایان، واژهنتیجه

شود و به موارد تشابه رفته در متن ختنی، با ذکر مقولۀ دستوری و واژگانی تجزیه و تحلیل میکارهای به

ها های ایرانی از جمله اوستایی، فارسی باستان، پهلوی، پارتی، سغدی و برخی گویشسایر زبان ها باآن

ها براساس الفبای زبان سنسکریت است. در این قسمت، شد. ترتیب واژهخواهدمانند پشتو و آسی اشاره

شده است. در دادهشده و به ریشۀ فعل مورد نظر ارجاعصورت جداگانه آوردههای فاعلی و مفعولی بهصفت

 شده است.نامۀ فارسی و التین گردآوریپیوست، الفبا و نسخۀ ختنی و در پایان، کتاب
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 مقدمه  -1

 تاریخچة سرزمین ختن -1-1

سو به چین داشته، که از یکر جادة ابریشم قرارترین( مسیختن در مجاورت شاخۀ جنوبی )و قدیم سرزمین

های مرتبط با هند و تبت به آسیای مرکزی متصل بوده است. دیگر از غرب نیز با یکی از راه و از سوی

ادیان و  و ها، فلسفهآوریخصوص، سنگ یشم(، تبادل فناین سرزمین، محلی برای مبادلۀ کاالها )به

زمین ختن در قسمت شرق آسیای مرکزی در جنوب رودخانۀ تاریم در های مختلف بوده است. سرفرهنگ

 7صحرای تکالماکاندر شمالِ 6گرفته است. مرکزش، شهر اورومچیچین قرار 5در اویغور 4جیانایالت شین

 است. 

شدة پادشاهی این سرزمین با همت و پشتکار بسیاری از پژوهشگران احیاء کهن و زبان فراموش تاریخ

نام اشوکه تاریخچۀ ختن قدیم، با سلطنت امپراتور بزرگ هند به (.Hill, 1988: 179-190شده است )

میالدی( تاریخ  1006شود و تا زمان غلبۀ مسلمانان )در قبل از میالد( شروع می 231تا  269)از  8مائوریه

های هفتم، ترککرده است. در آغاز قرن پرتالطمی داشته و بارها تجاوزات بسیاری را به خاک خود تجربه

                                                           
4 Xinjiang  

5 Uyghur  

6 ürümqi 

7 Takla Makan 

8 Aśoka Maurya 
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دادند و ختن به یکی از حکومت خود را بر مناطق غربی گسترش9یهو کِهان غربی تحتِ فرمانروایی تونگ

به آمد و منجرها پدیدحکومتی در میان ترکای درونها تبدیل شد تا اینکه مبارزهگزار آنهای خراجایالت

 10(. سرانجام، سلسلۀ تانگChavannes ,1903 :194-5ای شد )های واحهها در ایالتکاهش تسلط آن

کردند. در آن دوره، را اشغال 11سوها ختن و سپس آقم.، تبتی670های غربی را شکست داد. در سال ترک

-شد تا اینکه حدود شصت سال پس از آن، ختن تحتمیطور متناوب توسط تبت و چین اشغالختن به

اوج خود رسید. حکومت چینی در ید راهبان ختن به چین بهدر این دوره بود که بازد .آمدکنترل چین در

تا اینکه سرانجام در  ها، ادامه پیدا کردم. تا زمان اشغال نهائی این سرزمین توسط تبتی763ختن از سال 

 :Zhang and Rong, 1997میالدی، تسلیم تبت شد ) 801یا کمی بعد از آن، اما قبل از سال 798سال 

348-50; Emmerick, 1983b: 265 ها را میالدی، خاقان اویغور با چین متحد شد و تبتی856(. حدود

(. سرانجام در سال Emmerick, 1983b: 268گرفت )دستکرد و کنترل ناحیۀ شمالی را بهبیرون

رانی خود را بر سرزمین خانیان حکماین ترتیب قرهخان خود را حاکم ختن خواند و بهم.، یوسف قادر1006

 . از کردندختن آغ

 ,Emmerickآید )سیاسی دربارة ختن از روی منابع چینی بدست می-تمامی اطالعات تاریخی

1983b: 268هایی برای اثبات شده، دشوار است. تالش(. شناسایی پادشاهان ختن که در تاریخ چین ذکر

پیشگویی کشور =» Li yul lung bstan paنام ای، بهشباهت این اسامی با نام پادشاهان در متن تبتی

 (. Hill, 1988: 179-190; Emmerick, 1983b: 267، صورت گرفته است )«لی

ختن در زمان حکومت میالدی(، یکی از زائران ختن، آمده است که سرزمین 401)12در گزارش فاسیان

نین آن ای بوده و جمعیت زیاد و قابل توجهی داشته است، ساکرونق و دوستانهها دارای پادشاهی پرچینی

 ,Emmerickگذاشتند و تعداد راهبان مکتب مهایانه زیاد بوده است )همگی به قانون و مذهب احترام می

266b: 1983م.(  644) 13زانگنام شوانبرانگیزی از زائر دیگری به(. سفرنامۀ نسبتاً طوالنی و بحث

                                                           
9 Tong-yehu Kehan 

10 Tang 

11 Aqsu 

12 Fa-hsienئر 
13 Xuanzang 
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الفظی )تحت -gostanaکریت ، در سنس«ختن»کشور، گفتۀ وی، نام رسمی ایندربارة ختن وجود دارد. به

؛  ,1884Beal :309-22خواندند )می14را هوَنَه ( است اما جمعیت محلی آن]= زمین [پستان گاو

Pelliot, 1959: 408-18 ؛Hambis, 1986: 37 .) 

، نام این کشور KT.232و در  havatana(، نام کشور، زبان و مردم این سرزمین 4/23) در زمبسته

hvatana-kṣīra صورت است. نام ختن در ختنی جدید به آمدهhvaṃna- ،hvana-  وhvaṃ-  .است

hvatana-  شاید ازhva- گرفته شده باشد، که در ختنی « خویش، خود»معنی بهhiye صاحب، »معنی به

سوم است. در پراکریت، زبان اداری قرن γwδnykاست. صورت صفتی ختن در سغدی « حکمران

موجود است  خط خروشتیدر سندی به khotanaشد اما واژة تلفظ نمی hف ، حر15«کرورینهَ»میالدی در 

)فرماندة سپاه( بوده است که  hinajhaکه متعلق به سال جلوس شاه بزرگ ختن است. لقب این پادشاه 

است و این خود نشانۀ معتبر حضور ایرانیان در  senāpatiشدة سنسکریت معادل ایرانی عنوان شناخته

است  gaustana-deśa( اما نام دیگر ختن، در سنسکریت 10الف: 1383خرایی، ختن است )میرف

(Emmerick, 1983b: 266در سفرنامه .)که وزرای پسر پادشاه اشوکه ها گفته شده است که زمانی

رسند که مانند پستان گاو برآمده بوده است، گریزند، به سرزمینی میقبل از میالد( از هند می  272-231)

-Li yul luṅ-bstan (. همچنین در تبتی، به آن Beal, 1888: 203نهند )یز این نام را بر آن میآنها ن

pa  «شده استهمان ختن( گفته =« )لی سرزمینپیشگویی (Emmerick, 1967: 19-21 آنجا ،)

دو  رسد. اگرچه این داستان درشود و بعدها به پادشاهی میسرزمینی است که شاهزاده به آن تبعید می

 ,Emmerickگرفته شود )شود اما نباید با اطالعات تاریخی این سرزمین اشتباهمنبع مستقل یافت می

1979c: 167; 1983b: 263-75.)  پادشاه و یک شاهزادة ختنی  56، داستان «پیشگویی کشور لی»در

گذاری دیندارانۀ هر ها از این کار، بزرگداشت بنیانهایی را بنیان نهادند. هدف آنآمده است که صومعه

 پادشاه بوده است. 

                                                           
 14 Huanna 

15 Kroraina ( پراکریت کرورینه که به نَیه پراکریتNiya Prakrit هم معروف است، زبان تعداد زیادی از اسناد و مدارکی بوده که به )

  .(J.P. Mallory, 2015:6ها نوشته شده است )خط خروشتی در زمان پادشاهی کرورینه
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گذاری های اخیر، پایهگرفت. در سالنظرتوان تاریخ دقیقی برای ورود آیین بودا به ختن درنمی

ای دهند و بنابر روایات، تأسیس آن را نتیجۀ مصالحهسرزمین ختن را به پسر و وزیر اشوکه نسبت می

(. 538-9، 5:ج.1394شده است )میرفخرایی، ها برقرارچینی های تبعیدی هندی ودانند که میان گروهمی

ها و رنگ بوده است. هندیها در این شهر پر، در آن زمان حضور هندی16بنابر گزارش سوآن سانگ

های آن عصر نشان ای از سکهکه مجموعهطوریاند، بهآمیزی داشتهزیستی مسالمتها در ختن همچینی

خط های هندی پراکریت را بههای چینی و در پشت آن، افسانهکّه، افسانهها در روی سدهد که آنمی

پیشگویی »اساس روایت محلی در متن تبتی (. برEmmerick, 1983b: 264-5زدند )خروشتی نقش می

سال پس  165و ورود آیین بودا را  17ق.م.( 438سال بعد از مرگ بودا ) 234، تأسیس ختن را «کشور لی

 (. Maggi, 2009a 340اند )سرزمین ختن دانسته گذاریاز بنیان

کار بودایی کرده است و پیروان محافظهاحتماالً در آن زمان، آیین بودا دوران آغازین خود را طی می

، 5:ج.1394شدند )میرفخرایی، گردونۀ کوچک( نامیده می =) 18یانهدر ختن با اصطالح تحقیرآمیز هینه

که شاه ختن پادشاه میالدی، هنگامی 100، در حدود سال «یی کشور لیپیشگو»بر متن تبتی (. بنا539

و  19کارانۀ مهاسانگیکَههای محافظهآورد، مکتبدهد و او را به آیین بودایی درمیکاشغر را شکست می

نیز در ختن وجود داشته است. از طرفی، سرزمین ختن پایگاه مهمی برای مکتب مهایانه  20سرواستیواده

خانیان بر این سرزمین قبل در آسیای مرکزی از قرن سوم و چهارم تا زمان غلبۀ قره21زرگ(گردونۀ ب =)

م.( که  644)سال 22زانگ م.( و شوان401های فاسیان )میالدی بوده است. همچنین بنابر گزارش1006از 

                                                           
16. tsang-anüHsزائرین سرزمین ختن  :: یکی از 
نظر دارند. تاریخ گرفته و بر روی آن اتفاق نظر هایی است که پژوهشگران معاصر برای مرگ بودا درق.م. یکی از تاریخ 483سال . 17

ه آیین بودا در سال پنجم کشده است، که این تاریخ مشروط به آن است  ( پیشنهاد1992ق.م. توسط گامبریج ) 404متأخرتری، حدود 

 (.Maggi, 2009a 340, fn 41ه باشد. ) میالدی وارد سرزمین ختن شد

18. Hīnayāna )22 نک. یادداشت شماره( 
19. Mahāsāṅghika 

20. Sarvāstivāda 

-ای از آیین بودا در هند پیدا شد که نام مهایانه روی خودش گذاشت، بهسال بعد از درگذشت بودا، شکل تازه 400حدود  21
ت؛ موزة بوداسآقدماتی یانه فقط یک بخش مها، هینه. به اعتقاد مهایانیمعنای گردونه بزرگ )برای گذشتن از بیابان رنج(

ها، یانیرعکس، هینهباشتند. دهای بودا را های نامتمرکز پیشین او پیروانی بودند که تنها توانایی فهم قسمتی از آموزهشنونده

 (.119: 1397،  شوماندانند )مهایانه را انحرافی در آموزة بودا می

22. Shanzang 
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کلی، طوربههرکدام چند ماهی را در ختن گذرانده بودند، مکتب مهایانه در ختن رو به پیشرفت بوده است. 

حال، متون سنسکریت هرای در ختن کشف شده است. بهآثار بازماندة زیادی از متون سنسکریت مهایانه

، 5:ج.1394مهایانه در ختن است )میرفخرایی، بردن به پیشرفت فرقۀبودایی منبع مهم و ضروری برای پی

539 .) 

عبارتی از قرن هفتم ای؛ بهسیصد ساله دهد، ختن طی دورانبنابراین، آنچه شواهد تاریخی نشان می

ای در انتقال آیین بودایی از هند به چین و تبت داشته تا دهم، مرکز مطالعات بودایی بوده و نقش برجسته

شود تا حتی بعد از مرگ بودا این آیین از آیین بودایی نیز موجب می23است. حمایت پادشاه هندی، اشوکه

هایی که از دورة پادشاهی اشوکه وجود ت یک اقلیت در نیاید. سنگ نبشتهصوربا وجود اختالفات بسیار به

های بودایی نیست و بیشتر ها خالی از آموزهکدام از آندارد، با اینکه حاوی مطالب متنوع است، اما هیچ

 (. Maggi, 2015a: 860زبان پراکریت و خط براهمی نوشته شده است )ها بهآن

 

 زبان ختنی   -1-2

استان( بفارسی  و)اوستا  های باستانیهمانند زبانو های ایرانی میانۀ شرقی است یکی از زبانزبان ختنی 

 رود. شمار میبهیک زبان تصریفی 

-سغد می ی در شرقاحیهاند که در نانام سکاها نام بردهمنابع فارسی، یونانی و چینی از اقوامی به

نطقۀ بلخ، زرنگ میالد، م از در قرن دوم پیش اند و گروهی از این قبایلِ سکایی و تخاریزیسته

هند دش میغربی هند گسترکنند و سپس قلمرو خود را تا شمال)سیستان( و رُخج را تصرف می

-دانند؛ بهبیله میبه این قختنی و تمشقی را متعلق هاینوشته(. 533-576: 5، ج.1394)میرفخرایی، 

مشُق که ی در تُو دیگر مشابه، یکی در ناحیۀ ختن دو زبان معموالً برای« سکایی»عبارتی، اصطالح زبان 

و گویش ود به دکایی خرو زبان سرود از اینشده است، به کار میدر یک زمان توسط این قوم، تکّلم می

 نظراز تمشقی های ختنی وشود. زبانبندی میتمشقی )گویش شمالی( و ختنی )گویش جنوبی( تقسیم

ف یک ای مختلهان گویشتوها را میکه آنطوریدیگر دارند بهۀ نزدیکی با یکزبانی و جغرافیایی رابط

 (. 11الف: 1383حساب آورد )میرفخرایی، زبان به

                                                           
23 Aśoka 
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رفته است، که هر دو کارنوع خط، رسمی و شکسته یا متصل، بهبرای نگارش ختنی و تمشقی دو

های ادبی، بیشتر متون دینی و از نیافتۀ خط براهمی هندی است. از گونۀ رسمی برای متصورت تحول

-گونه خط، اصطالح درستدوشده است که به اینگونۀ شکسته برای متون دینی و نوشتار روزمره استفاده

غلط شکسته یا متصل نامیده شده است شود؛ گونۀ تجاری بهنیز گفته می« تجاری»و « ادبی»تر براهمی 

اند و حتی کار رفتهزمان بهگونه همنظر گرفت زیرا هر دودریافتۀ گونۀ ادبی و نباید آن را صورت تحول

-Sander, 1986: 159بندی ساندر )تری را حفظ کرده است. طبق دستههای قدیمیگونۀ تجاری ویژگی

( براهمی ترکستانی آغازی 1بندی کرد: مرحله طبقههای رسمی را در چهارتوان تحول گونه(، می186

( براهمی 3میالدی(؛ 7تا  6( براهمی ترکستانی جنوب آغازی )پایان قرن2میالدی(؛  5)حدود قرن

 10( براهمی ترکستانی متأخر )قرن4میالدی( و  9تا  7ترکستانی جنوبی )گونۀ اصلی(، )میانۀ قرن

-ها گرفتهها از آرامیها و هندی(. خط براهمی را سکاها از هندی535:  5،ج1394میالدی( )میرفخرایی، 

 (. Maggi, 2009a:334-5اند )

جمله کاشغر تا تمشق در شمال تری را ازتنها به ناحیه ختن محدود نبوده و حوزة وسیع ختنی زبان

رود از نیمۀ گرفته است. احتمال میبر میدر و از کاشغر تا ختن در جنوب این بیابان 24صحرای تاکالماکان

شده است )ابوالقاسمی، ان ختنی صحبت میزبهای حوزة تاریم، بهدوم سدة اول پیش از میالد در واحه

 بعد باشد. (، اما دورة رواج آن باید از سدة سوم میالدی به141: 1373

های زیادی را از زبان برگهها، پارهها، برگهنوشتهغربی و ژاپنی شماری از نسخ، دست پژوهشگران

نزدیک ناحیه « بوداهزار»و غار  ختنی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی در ناحیه ختن

چین پیدا کردند. تاریخ نگارش این آثار بین قرن پنجم تا دهم میالدی است و به دوران 25«هوانگدُن»

 (. 533: 5، ج. 1394گردد )میرفخرایی، فرمانروایی سکاییان بازمی

-به 26رنلربوط به متون ختنی آغاز شد و آگوست فردریش رادولف ههای مپژوهش، 1897از سال 

نویسی انجام داد. به دنبال آن، تصحیح متون ها و حرفصورت آزمایشی، نخستین چاپ عکسی دستنویس

                                                           
24Takla Makan 
25. Dunhuang 

26. Agustus Fredric Rudolf Hoernle 



 

۱۵ 
 

-گرفت. شروو نیز مجموعۀ ختنی لندن را بهصورت 28و استن کنوو 27ها توسط ارنست لیمانو ترجمۀ آن

 (. Maggi, 2009a: 331-2بندی کرده است )تازگی تصحیح و فهرست

مبریج، کتکهلم، گتن، اسپترزبورگ، واشنهای پاریس، لندن، سنتثار ختنی در کتابخانهای از آمجموعه

ۀ پلیو(، )مجموع لی پاریسها در کتابخانۀ مترین آنشود. مهمنو، لوشون و ... نگهداری میکیوتو، دهلی

ن علوم تارهنگسایی فهای هرنل و اشتاین( و شعبۀ مؤسسۀ آسیکتابخانۀ بایگانی هند در لندن )مجموعه

 (. 533: 5، ج.1394شوروی در لنینگراد )مجموعۀ پتروفسکی( وجود دارد )میرفخرایی، 

ها از غار هزاربودا های ختنی متعلق به ناحیۀ ختن است و متأخرترین آننوشتهترین دستقدیمی

نسبتاً   های ختنی رانویستوان بخشی از دستاند. تنها میکشف شده29هوانگ در استان گنسونزدیک دُن

-که پایان30گُرونویس سوترة بیشَجیَهجز دستهای اداری و اسناد. بهگذاری کرد؛ از جمله متندقیق تاریخ

های ادبی ختنی دارای تاریخ نویسکدام از دستنویس آن متعلق به قرن هشتم میالدی است، هیچ

-تاریخ تقریبی تعیین کرد. دستها توان برای آنشناسی، میهای رایج در خطنیستند، تنها براساس روش

اند. این اند، تقریباً دارای تاریخای مربوط به قرن دهم میالدیهوانگ که قسمت عمدههای دننویس

بندی عنوان ختنی قدیم و جدید تقسیماند، معموالً تحتمراحل مختلف زبانی نوشته شدهبرها که بنامتن

گیر زبان ختنی قدیم و جدید در تحوالت آوایی و اوت چشمتف (.534: 5، ج. 1394شوند )میرفخرایی، می

باشد که های ختنی جدید شامل متون بازرگانی، مذهبی، پزشکی میهای صرفی است. نوشتهصورت

های نویس(. دست17الف: 1383نهم میالدی است )میرفخرایی، هشتم و نیمۀ اول قرنمتعلق به قرن

-های مربوط به دننویسکه همۀ دستاند درحالید نگارش شدهناحیۀ ختن به هر دو زبان قدیم و جدی

هوانگ های ختنی قدیم از دُنتوجه به فقدان متن(. باMaggi, 2015a: 861هوانگ ختنی جدید هستند )

علت گسستی که کرد که بهتوان این فرضیه را بیانو آزادی عمل در ترجمۀ متون بودایی آن منطقه، می

های سیاسی و های ختنی قدیم ، در طی آشوببرداری متنار شد، نگارش و نسخهدر سنت بودایی پدید

تا نیمۀ سده نهم میالد متوقف شده است. بیشتر  790ها، در حدود سال اجتماعی در دوران حکومت تبتی
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28. Sten Konow 

29. Gansu 

30 bhaiṣajyaguru 




