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 :اریسپاسگز

 

بیکران خود را به سرکار خانم دکتر مهشید میرفخرایی تقدیم دارد که  داند که سپاسنگارندۀ این سطور بر خود واجب می

تنها بر نگارندۀ این رساله منت نهادند و راهنمایی آن را به عهده گرفتند بلکه با صبر و دقتی مثال زدنی بر روی متن نه

ان نبود به یقین این رساله به دریغ ایشهای بیحاضر کار کردند و نگارنده این سطور به حق مدیون ایشان است. اگر کمک

 ."در همه کارها نا تمام است"داند که به تعبیر بیهقی خود می ،رسید، زیرا این احقراتمام نمی

سپاس بیکران تقدیم به جناب آقای دکتر محمد تقی راشد محصل که مشاورۀ این رساله را برعهده گرفتند. شاگردی ایشان 

 ست بس بزرگ.حاضر برای نگارنده افتخاریو نیز حضور این بزرگوار در رسالۀ 

کنم از همچنین از دوستان و اساتید بزرگواری که دسترسی نگارنده به برخی متون را مهیا کردند نیز تشکر و قدردانی می

ارسال تنها رسالۀ خود را در اختیار بنده گذاشت بلکه برخی مقاالت دیگر را نیز برای نگارنده جمله پرودز اکتار شروو که نه

زاده کرد. عالوه بر ایشان دکتر نیکالس سیمزویلیامز، مائورو مجی، جان جن، خانم دکتر یوکیو کاسای، دکتر سودابه ملک

 و فدریکو دراگونی نیز منابعی را در اختیار نگارنده قرار دادند. 

کنم زیر که شرایط مناسبی نیز تشکر می ام بویژه مادر بزرگوارم، که نگارنده جز او پشت و پناهی ندارد،در پایان از خانواده

 فراهم آوردند تا این نوشته به ثمر نشیند. بندهرا برای 

 دوستان و سرورانی که نام ایشان از قلم افتاد عذر خواهی بنده را پذیرا باشند. 
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 :چکیده

های دور های متنوع و گوناگون. این حوزۀ فرهنگی، زبانی و سیاسی در گذشتهها و زبانایران کشوری است وسیع با فرهنگ

ها های این حضور، هنوز و پس از گذشت سالیان نیز قابل مشاهده است. از برخی از این زبانتر نیز بوده است و نشانهوسیع

ها، که برای شناخت بهترشان باید آنها را مورد بررسی دقیق علمی قرار داد. یکی از این زبان مانده ها متونی باقیو فرهنگ

دارد، روزگاری گویشوران و ساکنینی ایرانی داشته است. زبان ختنی است. ختن که اکنون در استان شین جیان چین قرار 

ترین مراکز آیین بودایی پیش از اسالم بوده است. درحقیقت این شهر که در جنوب جادۀ ابریشم قرار دارد، یکی از مهم

پذیرش  ها جزو اولین ساکنین محدودۀ جادۀ ابریشم بودند که به آیین بودا گرویدند و در گسترش وتوان گفت ختنیمی

های ایرانی میانۀ شرقی قرار که در گروه زبان-آن در مسیر جادۀ ابریشم و چین نقش بسیار مهمی ایفا کردند. از این زبان 

های اکتشافی های آغازین سدۀ بیستم میالدی توسط گروهمتونی باقی مانده که در فاصلۀ پایان سدۀ نوزدهم و دهه -گیردمی

ترین متون ی از این متون، متنی است به نام سوترۀ سنگهاته. سوترۀ سنگهاته یکی از طوالنیغربی و ژاپنی پیدا شدند. یک

باقی مانده به زبان ختنی است و همین امر باعث شده که از نظر دستوری و واژگانی از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. متن 

هایی است که یکی از شاگردان  شامل پرسش ،دگیربند اول را دربرمی 171از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش نخست که 

شاگرد دیگری  هایکه شامل پرسش 261ی بند تا پایان متن یعن 171پرسد و بخش دوم از بند به نام سَروَشورَه از بودا می

ین رساله های اخالقی. اگیرینتیجه های دلکش با، استعارات و داستان. متن پر است از تشبیهاتاستسِنَه شجیَبه نام بَهی

ای از ورود طور مختصر به تاریخ ختن، تاریخچهای است که در آن بهدر پنج بخش نگاشته شده است. بخش نخست مقدمه

شده است.  نیز آوردهای از داستان هایی که بر روی متن حاضر انجام شده و نیز خالصهآیین بودایی به آن، پیشینۀ پژوهش

است. بخش سوم شامل  آمدهرجمۀ فارسی آن و متن سنسکریت که در پاورقی بخش دوم، شامل متن ختنی به همراه ت

نامه است که به صورت های زبانی و توضیحاتی دربارۀ اصطالحات بودایی که در متن آمده است. بخش چهارم واژهیادداشت

که اخیرًا  است دیگر ختنیهای نسخه ها قرار گرفته که شاملپیوست کتابنامه و شناختی تهیه شده و در بخش پایانیریشه

 نیز آورده شده است. نامهها و واژهبه همراه یادداشت ترجمۀ سغدی متن ،؛ عالوه بر ایناست کشف شده

 سوترۀ سنگهاته، آیین بودا. زبان سغدی، های ایرانی میانۀ شرقی، ختن، زبان ختنی،: زبانهاهکلیدواژ 
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اشمرغ  بر  باال  پران و   سایه  

وشدود  بر خاک پران مرغمی  

 ابلهی   صیاد  آن   دانه   شود

مایه شوددود چندان که بیمی  

 )مثنوی، دفتر اول(

 

 پیشگفتار     

. بررسی این متون است هونی است که از آن دوره باقی ماندهای شناخت ما از ایران باستان خوانش و بررسی متیکی از راه

را با دورۀ اسالمی نیز آشکار  های فرهنگی و زبانی آنکند بلکه ارتباط و بازماندهتنها در شناخت بهتر آن دوره کمک مینه

 است.  ربررسی دقیق و علمی متون پیش از اسالم از اهمیت باالیی برخوردا بنابرایند؛ سازمی

هایی مانند اوستایی، اند. در دورۀ باستان زبانمتون پیش از اسالم را به دو دورۀ زمانی باستان و میانه تقسیم کرده     

گیرند که تنها از دوتای نخست متونی به جا مانده است. اما تعدد متونی که از رار میباستان، مادی و سکایی ق یفارس

های فارسی میانه )پهلوی به مراتب بیشتر از دورۀ باستان است. در این دوره متونی از زبان های دورۀ میانه باقی ماندهزبان

ها را که این ،تنی، خوارزمی و بلخی باقی مانده استو مانوی(، پارتی )شامل تعدادی کتیبه و نیز متون مانوی(، سغدی، خ

های دانش ما از زبانهای پرشمار، بواسطۀ پژوهشاند. نیز به دو دستۀ ایرانی میانۀ غربی و ایرانی میانۀ شرقی تقسیم کرده

ن بازمانده از ایرانی میانۀ های ایرانی میانۀ شرقی است. بنابراین پژوهش دربارۀ متوایرانی میانۀ غربی به مراتب بیشتر از زبان

 نماید. شرقی بسیار مهم می

ای متون دینی ، زبان ختنی است. که دو دسته متن از آن به جای مانده است. دستهی ایرانی میانۀ شرقیهایکی از زبان     

متون ختنی از آن ... . بررسی  ، پزشکی وون غیر دینی مانند متون اقتصادیمتون بودایی است و دستۀ دیگر متترجمۀ که 

کمک  ایران پیش از اسالم بویژه مناطق شرقی آن توانند به شناخت بهتر ما از آن زبان و فرهنگرو مهم هستند که می

 د. ندهادبیات پس از اسالم نیز پاسخ می ای از ساختارهای ادبی و زبانی دردسته های ما دربارۀاز پرسش برخیبه  گاهکنند و 
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 اهداف پژوهش     

متن سوتره به فارسی ترجمه شده و  ،در این رساله .بودایی سوترۀ سنگهاته-رسالۀ حاضر پژوهشی است بر روی متن ختنی

متن سنسکریت آن نیز در پاورقی آورده شده است. از آنجا که متن، متنی بودایی است بهتر آن دیدیم که برخی از 

نامه قرار گرفته است. ها توضیح دهیم. در بخش سوم، واژهاددشتاصطالحات بودایی به کار رفته در متن را نیز در بخش ی

هایی که پس از کار کانواشینی پیدا نامه به صورت اشتقاقی تنظیم شده است. در بخش پایانی هم نسخۀ سغدی و نسخهواژه

  شدند، آمده است.

 

 پیشینۀ پژوهش:     

های چینی سه نسخه از متن ختنی سوترۀ سنگهاته را باز شناخت، این متن با نسخه 1907در سال  1زمانی که لیمان

به ترتیب  2های ششم و قرن دهم میالدی( و نسخۀ تبتی )قرن نهم میالدی( شناخته شده بود. لیمان و کونو)متعلق به قرن

های انبوه د و منتشر کردند. در میان یافتههای بیشتری را یافتن( نسخهSaka Studies) 1932( و N) 1920در سال 

 1931، نسخۀ سنسکریت متن نیز پیدا شد. متن سنسکریت در چهار نسخه در سال 1930در دهۀ  3کشف شده در گیلگیت

های د. برخی نسخهسانرنسخ را به قرون شش و هفت میالدی این  تاریخ 4کشف شد. اُسکار فون هینوبر 1938و سه نسخه در 

 های برلین و سنت پترزبورگ پیدا شدند.متن نیز اخیراً در مجموعهسغدی این 

( تصحیح شده Taishō Issaikyō, XIII, Nos. 423 and 424تایشو ایسایکیو ) مجموعۀ دو نسخۀ چینی متن در     

کرد. ترجمۀ و یادداشت نویسی آلمانی به هجده نسخۀ ختنی را تصحیح،  Nبودند. لیمان در چهل و یک صفحۀ نخست 

هایی که او چاپ کرد شامل ( به چاپ رساند. نسخهSaka Studiesهای متن را در مطالعات سکایی )کونو نیز همۀ نسخه

نخستین کسی بود  5تیلَکَهشد. او متن را به انگلیسی ترجمه و متن تبتی را نیز ضمیمه کرد. گونَهای لیمان نیز مینسخه

                                                           
1 Leumann 
2 Konow 
3 Gilgit 
4 Oskar von Hinüber 
5 R.A. Gunatilaka 
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تصحیح کرد و گونۀ تبتی را نیز در  (Sgh67) اشنامهشف شده بود در پایانک 1931که در را های سنسکریتی که نسخه

سنسکریت در سال  1931های به همراه نسخهرا های ختنی کشف شده تا آن زمان اُسکار فون هینوبر نسخه .کنار آن آورد

اند. پس از کشف سه نرسیدهتیَلکَه و اُسکار فون هینوبر به چاپ (. دو اثر اخیر یعنی گونSgh 73َتصحیح کرد ) 1973

 ها را نیز بر تصحیح خود اضافه کرد. فون هینوبر آن ،6نسخۀ دیگر متن در شرینَگَر

 

 روش کار     

نامه و پیوست تدوین شده است. در مقدمه دربارۀ موقعیت نامه، کتابهمراه واژهاین رساله شامل یک مقدمه، پنج بخش به

ختن، نام ختن، زبان ختنی، ادبیات و وزن شعر توضیحات مختصری داده شده است. در بخش نخست، متن ختنی و متن 

از  بندهایی - شده و متن ختنی به فارسی ترجمه شده است. متن ختنی کامل نیست نویسیحرفسنسکریت )در پاورقی( 

که بافت متن دچار گسست برای آندر نتیجه  -اندمتن نیز افتاده ۀها در میانو برخی واژه موجود نیستطور کامل به آن

ها اند. در بخش دوم یادداشتدر متن مشخص شده ایتالیکبه صورت  از روی متن سنسکریت نشود، ترجمۀ فارسی این بندها

هایی ؛ واژهدینی و فرهنگی آیین بودایی است و اصطالحات مفاهیمح توضیهای زبانی و آورده شده است که شامل یادداشت

. اند( مشخص شدهboldها توضیحات دارند، در متن ختنی و یا ترجمۀ فارسی آن به صورت تیره)=که در بخش یادداشت

ریت بودایی آن های بکار رفته در متن ختنی تجزیه و تحلیل شده و معادل سنسکنامه است که در آن واژهبخش سوم، واژه

های ها، سعی شده صورتشناسی واژهها بر اساس الفبای سنسکریت است. برای ریشهمقابل هر واژه داده شده است. ترتیب واژ

ایرانی باستان، اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه، پارتی، سغدی، فارسی نو، آسی، پشتو، بلوچی، واخانی، ساریکولی و 

نیز داده  هاواژه صورت ختنی جدید حتی االمکان متن سوترۀ سنگهاته به ختنی قدیم است و سعی شدهغیره .... داده شود. 

ر د ونامۀ فارسی و التین آمده کتابدر بخش بعدی  اند.های فاعلی و مفعولی زیر مادۀ فعل مورد نظر آورده شدهشود. صفت

همچنین نسخۀ  .اندکه اخیراً کشف و خوانده شده است ختنی قطعات جدیدتر ها قرار گرفته که شاملبخش پیوست پایان

                                                           
6 śrīnagar 
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 آمده -نامۀ ختنی ارجاع داده شدههای مشابه آن به واژهکه واژه-نامه ها و واژهسغدی متن به همراه ترجمۀ فارسی، یادداشت

 است.

  

 هانوشتکوتاه     

 فارسی     فا.           ا.                  اسم                             

 ف.              فعل ا.خاص.          اسم خاص

 ق.              قید او.                اوستا

 ص.            صفت ج.               جلد

 ص.ا.           صفت الزامی ح.ا.              حرف اضافه
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 مقدمه -1

 سرزمین ختن مختصر تاریخچۀ -1-1

ای مهم در جادۀ ابریشم. در و نقطه 7ای در جنوب شرقی بیابان تَکَلمکانتاریخ ختن به جغرافیای آن گره خورده است. واحه

واقع شده است. در دورۀ پادشاهی خاندان  10لنهای کُنقرار دارد و در جنوب کوه 9کَشو رود یورونگ 8کََرکَش ،شمال ختن

گذرد. ختن چین از این مسیر می 217آمد بود. امروزه بزرگراه شمارۀ و  رفت و پردر چین، این مسیر بسیار شلوغ  11تانگ

خواست بر منطقۀ های منطقه بوده است. هر قدرتی که میبخاطر موقعیت جغرافیایی ممتازش همواره مورد توجه قدرت

لُن در های کُنهمال و کوشد. ختن جایی بین صحرای تکلمکان در شتسلط یابد باید بر ختن مسلط می 12تاریم باسین

. داشته باشد نیز توانایی تامین مایحتاج جمعیت کمی را محدود آن باعث شدههای قابل کشت زمین، جنوب محصور شده

های منطقه و یا حتی پشتیبانی این محدودیت، دستِ پادشاهان ختن را برای ایجاد نیروی نظامی بزرگ مانند دیگر قدرت

 (. Zhan, 2016 : 51-52) بست.ها مینظامی از آن

های بزرگ منطقه در پی تسلط بر آسیای مرکزی بودند و از آنجا که های بین قرن هفتم تا نهم میالدی قدرتدر سال     

پیمان شود؛ گاهی با ترکان غربی، ها همگاه با یکی از این قدرتختن منابع کافی برای دفاع از خود نداشت، مجبور بود گاه

شد ها باعث میها. از طرفی شرایط جغرافیایی ویژه و منابع محدود این قدرتان تانگ در چین و گاهی با تبتیگاه با خاند

ها قادر بود تا پیمانی هریک از این قدرتکه نتوانند بر ختن تسلط کامل و مستقیم داشته باشند؛ بنابراین شاه ختن با هم

 های زیر تقسیم کرد:( را به دورهمیالدی های هفتم تا نهم)بین قرنتوان تاریخ ختن خودمختاری خود را حفظ کند. می

 : زیر نظر ترکان غربی.658:  پیش از سال 1

 ها.: گاه زیر نظر خاندان تانگ و گاه بین تبتی692تا  658های : بین سال2

                                                           
7 Taklamkan 
8 Karakash 
9 Yurungkash 
10 Kunlun 
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12 Tarim Basin 
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 : زیر نظر خاندان تانگ.755تا  692: از 3

 : دورۀ جدایی از خاندان تانگ.790تا  755: از 4

 ها.: زیر نظر تبتی840تا  790: از 5

 (. Zhan, 2016: 53-54: دورۀ استقالل ختن )1007تا  840: از 6

 های مرتبط با بنیان آن:نام ختن و افسانه -2-1     

مشاهداتش بعدها توسط و  – میالدی به ختن مسافرت کرد 629بودایی که در سال -دانشمند چینی 13توصیفات ژوان جان

پادشاه هند که در  14شامل چهار افسانۀ گوناگون دربارۀ بنیان ختن است. هر چهار افسانه با اشوکه -نوشته شدشاگردانش 

و نیز شرح بنیان ختن توسط گروهی از هندیان که به آن  15کرد و پسرش کونالهقرن سوم پیش از میالد فرمانروایی می

های چینی ترکیب ها آمده که جمعیت هندی ختن با گروهافسانهاین  یکنند. در سه تامنطقه آمده بودند، ارتباط پیدا می

کنند؛ در ختن و نواحی اطراف آن شواهد محکمی از حضور آیین ها را تایید میشناسی این افسانههای باستاناند. یافتهشده

یافت  16وجود دارد. چندین سکه از مناطق مختلف ختن، بویژه یوتقن هاها و احتماال ایرانیبودا و جمعیتی مرکب از چینی

ها که متعلق به قرن اول هزارۀ حاضرند شامل دانست. این سکهآن را پایتخت قدیم ختن می 17شده است، که اورل استاین

است که احتماال ها نقش بسته بر آن 18و چینی هستند که نام چند پادشاه ییدی )=خروشتی(هایی به خط کهروشتیافسانه

 .(108: 2012)شروو،  های ختنی در آن دوره هستندتلفظ چینی نام

از زمین زاده شد. این افسانه سعی  19که نخستین شاه بومی ختن با وساطت وَیشرَوَنَه است چهار افسانه آمده هردر      

(. 108: 2012شود )شروو، معنی می "ینپستان زم"اللفظی را توجیه کند که تحت 20دارد تا نام هندی ختن، یعنی گوستَنَه

                                                           
13 Xuanzang 
14 Aśoka 
15 Kuṇāla 
16 Yotkan 
17 Aurel Stein 
18  Yidi 
19 Vaiśravaṇa 
20 Gostana 
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رساند. شکل بومی نام ختن البته باید در نظر داشت که این معنی، نوعی اشتقاق عامیانه است و معنی درست واژه را نمی

  21"سوترۀ روشنایی عالی زرین"های متن ترین نسخهشده( در یکی از قدیمیتلفظ می Hwadana)که  Hvatanaیعنی 

است، اما بعدتر در  22ها، یوژیآمده است. شکل چینی اولیۀ واژۀ ختن در سکه -پنجم یا ششم میالدی متعلق به قرن-

گردد. مورد دوم شکل اصیل واژه است که به نام محلی ختن نیز معمول می 23های چینی صورت یوتینهای سلسلهسالنامه

شده است. بعدها نام ختن در چینی به صورت  ضبط U-thenشباهت بیشتری دارد؛ در متون تبتی نیز نام ختن به صورت 

Hetian ترین نام برای ختن در متون تبتی ضبط شده که از نظر آوایی همخوانی بیشتری با واژۀ ختن دارد. رایجLi-yul 

 . (109: 2012)شروو،  است که هنوز برای توجیه آن توضیحی ارئه نشده است "کشور لی"یعنی 

 چینی:مسافران و زائران  -3-1    

ای کامل از کتابی بودایی راهی ست که گزارشش از ختن موجود است. او برای یافتن نسخهنخستین مسافر چینی 24فاسیان

نیز بنا به  26شنگ و همراهش هوی 25هند شد و در مسیرش، در ختن نیز اقامتی داشت. مسافران بعدی یعنی سونگ یون

(: شاه ختن 109: 2012کنند )شروو، بارۀ ختن و شاه آن ارائه میدلیلی مشابه راهی هند شدند و اطالعات جالبی در

شوند، گذارد، زنان ختنی نیز همچون مردان بر اسب سوار میسرپوشی به شکل تاج خروس و از جنس ابریشم بر سر می

پس در شوند بجز جسد شاه که در تابوتی گذاشته و سکوچکی دفن می 27هایها در استوپهجسدها سوزانده و استخوان

 .(110: 2012)شروو،  شودبیابان دفن می

به قصد هند به راه افتاد در ختن اقامتی داشته است. شهرت ژوان جان سبب میالدی  629ژوان جان نیز که در سال      

 28وادینتیسهای مکتب سرواشد که شاه ختن شخصًا پذیرای او باشد و در زمان حضورش در ختن، در یکی از صومعه

 .(110: 2012)شروو،  شتاقامت دا

                                                           
21 Suvarṇabhāsottama-sūtra 
22 Yuzhi 
23 Yutian 
24 Faxian 
25 Song Yun 
26 Huisheng 
27 stūpa 
28 Sarvāstivādin 
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 کنندارائه می جالب این که جزییاتی که هر سه مسافر دربارۀ شهرها و مردمی که در مسیرشان با آنها مواجه شدند،     

شوند که ختن کنند. آنها یادآور میبسیار به هم شبیه است و این اطالعات را اسناد بعدی بدست آمده از ختن نیز تایید می

های مذهبی در ختن بسیار مورد اند. نمایشکه مردان عاشق آواز خواندن و رقصیدناش مشهور است و اینبخاطر موسیقی

 nālaiرفته است در ختنی قدیم ها بکار میای که در ختنی برای نامیدن این دست نمایشاند. واژهتوجه و اقبال عام بوده

ضبط  no-le( و در متون تبتی به صورت  nāṭakaسنسکریت )ایست از واژه( است که خود وامnaule)و در ختنی جدید: 

 .(110: 2012)شروو،  شده است

ای به حضور ایرانیان در آن سرزمین نشده است و تنها هایی که دربارۀ بنیان ختن مطالبی دارند، هیچ اشارهدر افسانه     

کنند که زبان ختنی زبانی اند، تایید میشدهو اطراف آن یافت  29اسناد کهروشتی متعلق به قرن سوم میالدی که در نیا

( دارد که ترجمۀ واژۀ سنسکریت hinajhaپیدا شده، شاه ختن لقب فرماندۀ سپاه ) 30ندی که در اِندِرایرانی بوده است. در سَ

senāpati خوریم که در سنسکریت به صورت است. در این سند برای نخستین بار به عنوان خاندان شاه ختن برمیVijita ،

 Viźya)که  Viśyaضبط شده است. صورت ختنی این نام ویشیه  Yuchiو در چینی به صورت  Bi-dza-yaدر تبتی 

: 2012شده( درآمده است )شروو، تلفظ می Viźa)که  ’Visaهای بعد به صورت ویشهشده( است که در دورهتلفظ می

بخش  ←(؛ ویشه لقب آخرین پادشاه ختن پیش از هجوم مسلمانان در اواخر هزارۀ نخست میالدی نیز بوده است. 110

 ختن و شاهنامه

 بط با آن:تهای مرآیین بودایی در ختن و افسانه -4-1     

رسد که ورود آیین بودایی به ختن در گردند اما بنظر مییهای مربوط به بنیان ختن به دورۀ شاه اَشوکه برماگرچه افسانه

ترین آمده، این خود بودا و نزدیک "گویی کشور لیپیش"ای که در متن تبتی . بنابر افسانهباشدهای بعدتر صورت گرفته دوره

ی که ژوان جان ذکر اای را خشکاندند و همان منطقه جایگاه کشور لی شد؛ اما طبق افسانهشاگردانش بودند که دریاچه

گویی کشور لی کشمیری بود که اولین بار قانون بودایی را در ختن وعظ کرد. متن تبتی پیش 31کرده این اَرَهت وَیروچَنَۀ

                                                           
29 Niya 
30 Endere 
31 Vairocana 
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سال پس از تاسیس پادشاهی آن ذکر کرده که این تاریخ پیش از میالد مسیح خواهد  165ورود آیین بودایی به ختن را 

 (.111: 2012)شروو،  راحتی به این اطالعات اعتماد کردتوان به بود؛ البته نمی

های ختن مرکز آیین بودایی و منبعی برای متون سنسکریت و ترجمۀ آنها به چینی در نخستین سده ،در منابع چینی     

ن چینی های مسافرااند، گزارشهزارۀ اول پس از میالد است. نخستین شاهدانی که ختن و آیین بوداییش را توصیف کرده

های چینی نیز این نکته را تایید ها بودایی هستند و سالنامهاند که همۀ ختنیاست. فاسیان و مسافران بعد از او گفته

های خاندان تانگ از نوعی آیین خدای آسمانی در ختن یاد شده است. این مطلب کنند. باید متذکر شد که در سالنامهمی

ه در ختن اشاره دارد. در اثبات این موضوع باید یادآور شد که زبان ختنی تعداد مزدیسنی باقی ماند دینبدون شک به 

ها، واژۀ خورشید خود گرفته است. مهمترین این واژه اش را از دین کهنهای ایزدیها و نامهاندک اما بسیار مهمی از واژ

خدای برتر دین ایرانی باستان  -Ahuramazdā)در حالت نهادی مفرد( است که بازماندۀ مستقیم  urmaysdeیعنی 

است، اشاره کرد. این نام  Śrīختنی که در متون بودایی برابر  Śśandrāmatāتوان به های دیگر میاست. در میان نام

است. جدای از این شواهد واژگانی اندک متعلق  امشاسپندان( اوستایی یکی از ī Spǝntā ārmaitختنی همان سپندارمذ )

به دورۀ پیش بودایی، شاهد متنی دیگری در متون ختنی وجود ندارد و متون بازماندۀ دینی همه به آیین بودایی تعلق دارند 

 (.111: 2012)شروو، 

ارده رهبانگاه مهم در ختن اقامت اند. فاسیان در چههمۀ مسافران چینی از تعداد زیاد راهبان بودایی در ختن یاد کرده     

شامل سه هزار راهب بوده و ژوان جان در گزارشش گفته که در پادشاهی ختن حدود سد  32داشته است؛ رهبانگاه گومَتی

های مذهبی آموزند. مسافران بعضاً جزییاتی از جشند و همۀ آنها مهایانه را مینرهبانگاه و پنج هزار پیرو بودایی وجود دار

گوید که در سه ماهی که در ختن اقامت داشته، شاهد جشنی بهاری بوده که کنند. فاسیان مینیز توصیف می محلی را

هایی به طرف شهر هایی متشکل از چهارده تصویر از چهارده رهبانگاه بر روی ارابهچهارده روز طول کشیده و در آن دسته

به استقبال این تصاویر در ورودی شهر  ،برهنه و بدون تاج بر سر شده که بسیار تزیین شده بودند. شاه، با پاهاییحمل می

                                                           
32 Gomatī 
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: 2012)شروو،  ریختندکرده و همزمان شهبانو و همرهانش بر روی ارابه گل میها تقدیم میرفته و به آنها عطرها و گلمی

112). 

اند. برخی از این ه، نقل کردههای مقدس و معجزاتی که در آنها رخ دادمسافران چینی چندین افسانه دربارۀ مکان     

ها دربارۀ ورود آیین بودایی به ختن است. بنابر یک افسانه ها در متون تبتی نیز ذکر شده است. دوتای این افسانهافسانه

اَرَهت ویروچَنَه از کشمیر آمد و در ختن به مراقبه نشست. شاه دربارۀ این مرد غریبه شنید و رفت که او را ببیند. ارهت به 

او گفت که پیرو بوداست و شاه نیز باید آیین او را بپذیرد. او قول داد که اگر شاه رهبانگاهی بسازد، آنقدر تقوی بدست 

خواهد آورد که بتواند خودِ بودا را ببیند. هنگامی که رهبانگاه به پایان رسید، آنها زنگی نداشتند تا بر باالی رهبانگاه بگذارند، 

ودا به ناگاه در آسمان ظاهر شد در حالی که زنگی به دست داشت؛ آن را به شاه داد و بدین ترتیب اما بخاطر ایمان شاه، ب

 (.112: 2012)شروو،  ایمان او را تایید کرد. این، سرآغاز گسترش آیین بودایی در ختن بود

 -کوهی در جنوب غربی ختن- 33بار که بودا داشت قانون را برای خدایان در کوه گوشرنگَهگوید یکافسانۀ دیگر می     

: 2012)شروو،  گویی کرد که روزی در این جا پادشاهانی خواهند آمد که به آیین بودایی عمل خواهند کردخواند، پیشمی

112) . 

که نشان از وجود مخالفت در عرضۀ آیین بودایی در ختن دارد. بنابر یکی  ستا افسانۀ دیگری نیز به دست ما رسیده     

 -قرن هشتم تا دهم در آن کشف شده مشهور است که بخاطر اسنادی که از -در شرق ختن 34از این روایات، شهر پهمَه

این افسانۀ محلی، گری. طبق کرد از جمله درمانتصویری بسیار بزرگ از بودا داشت که این تصویر معجزات بسیاری می

( 112: 2012تصویر ابتدا در هند قرار داشت اما هنگامی که بودا این جهان را ترک کرد تصویرش به هوا بلند شد )شروو، 

و به سوی شمال و پادشاهی ختن، جایی که مردمان نادان و کافر بودند، پرواز کرد و در میان این مردم فرود آمد. سپس 

داد اما شاه این مرد را دستگیر کرد و او را با خاک و شن پوشاند. تنها یک مرد در آن شهر دلش ارهتی به این تصویر پناه 

به حال ارهت سوخت و به او خوراک و نوشاک داد. ارهت به مرد هشدار داد که در هفت روز آینده آنقدر از آسمان خاک و 

                                                           
33 Gośṛṇga 
34 Phema 
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ات نخواهد یافت. پس مرد باید پیش از این واقعه شن خواهد بارید که شهر زیر آن مدفون خواهد شد و هیچ کس از آن نج

کس او را جدی نگرفت، بنابراین آن مرد راهی زیرزمینی به شهر را ترک کند. مرد به خویشانش موضوع را گفت اما هیچ

گویی ارهت محقق شد او از همان راه از شهر خارج شد. هنگامی که او به شهر پهما خارج شهر کَند. پس از آن که پیش

 (.113: 2012)شروو،  سید، تصویر بودا ظاهر شد و در آن شهر مستقر گردیدر

های صحرایی از حملۀ خوانیم که چگونه موشهای غیر دینی تنها به دو مورد اشاره خواهد شد. در اولی میاز افسانه     

کردند و جوجه زندگی میهای صحرایی به ختن جلوگیری کردند. در غرب ختن بیابانی بود که در آن موش 35نوژیونگ

ریزش بیرون آمد و در اطراف ها از خاککردند. یک روز صبح سرکردۀ موشای شکار میهای طالیی و نقرههایی با پشمتیغی

نو با سپاه پرشمارش قصد حمله به ختن داشت. هنگامی که شاه ها نیز بیرون آمدند. ژیونگقدمی زد و پس از او دیگر موش

ها به ها پیمانی ببندد که( اگر موشا شنید با مشاورانش مشورت کرد و آنها پیشنهاد کردند که )با موشختن این موضوع ر

های صحرایی را خواهند پرستید. پس از این، شاه خوابی دید نو کمک کنند، او و مردمش موششاه در شکست دادن ژیونگ

اه چنین کرد، هنگامی که لشکر دشمن خواست از خودش نو حمله کن. شپیش برو و به ژیونگ :و در آن موشی به او گفت

اند. دشمن به راحتی شکست خورد و از آن زمان ها )وسایل دفاعی( را خوردهها همۀ چرممتوجه شد که موش ،دفاع کند

 (.113: 2012)شروو،  های صحرایی پناه دادختن به موشبه بعد 

تری از ه کرم ابریشم به ختن وارد شد. شرح مختصرتر و کمی متفاوتخوانیم که چگوندر افسانۀ غیر دینی دیگری می     

جان راز درست کردن ابریشم توسط شاه حسود گویی کشور لی آمده است. اما مطابق داستان ژواناین افسانه در متن پیش

شود. شاه ختن  داد کسی درخت توت بکارد یا تخم کرم ابریشم صادرشد و او اجازه نمیکشور شرقی)=چین( محافظت می

تر بود و با ازدواج با دختر شاه چین توانست به تخم ابریشم دست یابد. دختر شاه چین آنها را در سرپوشش از شاه چین زرنگ

پنهان کرد و محافظان نیز سرپوش او را نگشتند و او توانست تخم ابریشم را از چین خارج کند و بدین ترتیب تولید ابریشم 

رسد اند و بنظر مینقاشی شده 36یلیقانه بر روی دیواری در داندان اوتۀ جالب توجه اینکه این دو افسدر ختن آغاز شد. نک

                                                           
35 Xiongnu 
36 Dandan Öiliq 
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شود ها در ادبیات ختنی دیده نمیای از این افسانهاند اما هیچ نشانهمورد اقبال مردم بوده مشهور و ها بسیارکه این داستان

 (.113: 2012)شروو، 

 ختن: زبان-5-1     

های ایرانی میانۀ شرقی است که به دو گویش تمشقی )گویش شمالی( و ختنی )گویش جنوبی( سکایی از جمله زبانزبان 

 های مختلفی از یک زبان دانست.  زبان ختنی تنها محدود به ختن نبودهتوان گویشختنی و تمشقی را می شود.تقسیم می

شق واقع در شمال صحرای تکلمکان و از کاشغر تا ختن واقع در متشده است: از کاشغر تا تری را شامل میو مناطق وسیع

تر از ختنی است اما به علت کم بودن منابع، اطالعات کمی از آن در دست جنوب این صحرا. تمشقی به لحاظ زبانی کهن

یه اغلب دینی میالدی تعلق دارند. متون اول 10تا  5اسناد موجود ختنی احتماال به قرون (. 365: 1378داریم )تفضلی، 

اند که دربارۀ تاریخ و جامعۀ ختنی اطالعاتی به دست م میالدی متون غیر دینی نیز تالیف شده10م تا 8هستند؛ اما از قرن 

 .(Skjaervø, 2004: lxxiiدهند )می

که پیشنهاد کرد  ( ,32pp.  :1901Hoernle-33ای )کشف شد. او در مقاله 37زبان ختنی ابتدا توسط رودولف هُرنِل

بود که در این  دلیلاست. حدس او به این  "گویشی هندوایرانی" های ختنی()نسخه هابه کار رفته در این نسخهزبان 

ای مستقل در عنوان کرد که این زبان شاخه 38مانها تعداد بسیاری واژگان قرضی هندی به کار رفته بود. اِرنِست لوینسخه

معلوم و  های ایرانی این زبان را اثبات کردند( ویژگی1912) 40( و کونو1912) 39های هندوایرانی است. بعدها رایشلتزبان

ردی و غیره است همچون اوستا، فارسی باستان، پهلوی و کُ دیگری های ایرانیشد که ختنی زبانی ایرانی و مرتبط با زبان

(Skjaervø, 2004: lxxii). 

                                                           
37 A. F. Rudolf Hoernle 
38 Ernst Leumann 
39 H. Reichelt 
40 Sten Konow 
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در بخش شمال شرقی افغانستان امروزی  ؛ زبانیدارد "وخی"ارتباط نزدیکی با زبان های ایرانی نو، زبان ختنی، در میان زبان

را ندارد، این  "پ"حرف  "اسب"مشابهی دارند. در هر دو زبان واژۀ های مهم زبانی ها ویژگیهر دو این زبان .شودتکلم می

 شود:ویژگی تنها در فارسی باستان دیده می

 .asp، سغدی، فارسی میانه، پارتی، فارسی نو و غیره: aspaاوستایی، مادی: 

 .asaفارسی باستان: 

 .yaš (Skjaervø, 2004: lxxii)؛ وخی: -aśśaختنی: 

دهند. سابقًا متون ختنی را به دو دورۀ ختنی قدیم/کهن و ختنی جدید/نو متون ختنی مراحل مختلف زبانی را نشان می

، زبان ختنی را به "سوترۀ روشنایی عالی زرین"های باقی مانده از متن شروو بنا بر نسخهکردند. اما پرودز اوکتار تقسیم می

 . (Skjaervø, 2004: lxxiiکند )سه دورۀ قدیم، میانه و جدید تقسیم می

اسناد های مهایانه و دیگر متون بودایی بکار رفته است. برخی از ترین سوترههای قدیمزبانی است که در ترجمه :ختنی قدیم

توان با احتمال به اند نیز متعلق به این دوره هستند. دورۀ ختنی قدیم را میمالی و اقتصادی که بر روی چوب نوشته شده

 (.Skjaervø, 2004: lxxiii)  م میالدی رساند6م تا 4قرون 

 شود مانند:نوشتاری مشخص میهای خاص آوایی، ساختاری و با ویژگیبسیار به ختنی قدیم نزدیک است اما  :ختنی میانه

  ..… ,u/-e > -ä, -i; -o > -u-های پایانی: : ضعیف شدن مصوتمشخصات آوایی

 ..… ,anä > aṃ, ānä > āṃ-: های کوتاه غنۀ پایانیحذف تدریجی مصوت

 "آنِ شاه، متعلق به شاه" uṃ :rruṃdä > rrāṃdäو  āṃادغام و یکی شدن 

 < suhāvatāna- > suhāvāna-; hämätä > hime (hämä, …), hämäte: میان مصوتی tی و حذف گضعیف شد

himye, … 

 مفرد: -مفرد و نهادی-های صرفی رایی: یکی شدن پایانههای ساختاریویژگی
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 o-مفرد: -، راییa-مفرد-:نهادیā-های مختوم به ؛ ستاکu > -ä-مفرد: -، رایی-äمفرد:  -: نهادیa-ستاکهای مختوم به 

> -a  وغیره. تنها مورد استثنا در این همسان شدگی صرف ضمایر اشارۀttu  و  "آن"مذکر: -مفرد-راییttū "و  "این

ttuā, tvā هستند. "این"مذکر: -مفرد-رایی  

-، راییgyastäمفرد: -مفرد نیز گسترش یافته است: نهادی-مفرد به نهادی-کامی شدگی رایی i-های مختوم به در ستاک

 ؛ < gyaśtuمفرد  -نهادی/رایی gyaśtä "ایزدبانو" :gyaśtu مفرد

 و غیره. īme-اول شخص مفرد:  -تمنایی-؛ مضارعuvo (ʼ)-برای ختنی قدیم:  vā-جمع: -: دریتکواژهای جدید

، īmä > -ūṃاول شخص مفرد: -اخباری-؛ مضارعānu > -āṃ-جمع:  -اشکال جدید تکواژهای قدیمی: برایی/وابستگی

 و غیره.

 ,Skjaervø، غیره )ṣäبرای ختنی قدیم:  ṣiʼاستفاده از قالب زیر واژه برای نشان دادن صامت سایشی واکدار:  :نگارش

2004: lxxiii). 

شود. های جدید از روی متون سنسکریت شناخته میختنی میانه از روی رونوشت متون ترجمه شدۀ ختنی قدیم و یا ترجمه

های هفتم و هشتم است. چندین قانونی از این دوره هستند؛ ختنی میانه متعلق به قرنبیشتر متون مالی/اقتصادی و اسناد 

اند و گاهی کاتب تالش کرده تا امال را به سبک کهن بنویسد و اشکال متن ختنی قدیم در دورۀ ختنی میانه رونوشت شده

 برای kṣaʼtaʼختنی قدیم، یا  hämätä + himye برای himyetäبسیاری بوجود آمده است مانند  پیوندی/دوگانۀ

kṣaʼ  + kṣäta, kṣätaʼ ( ختنی قدیمSkjaervø, 2004: lxxiii). 

ادبیات ختنی رفته است. بکار میمیالدی(  850)ها : ختنی جدید زبان ختن است که در دورۀ استیالی تبتیختنی جدید

های آید. ویژگیمیالدی زیر سلطۀ مسلمانان درمی 1006دهد تا اینکه در سال سال بعدی به فعالیت خود ادامه می 150در 

های مرکب و یکی شدن بسیاری از ها، از بین رفتن مصوتاین دوره شامل تحوالت نظام آوایی بویژه در نظام مصوت

 های ختنی جدید شامل موارد زیر است:شدند. ویژگیهای پیشین از هم متمایز میهایی که در دورهمصوت

 و غیره. anä > -aṃ, -a-ها: بین رفتن مصوت پایانی پس از غنهاز  :مشخصات آوایی


