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 چکیده

  ی نسبتاً آزادی از متن سنسکریتمکتب مهایانه است که ترجمه چریادشنا نام متنی بودایی مربوط بهبدره

ی یک بند سنسکریت چند بند ختنی ترجمه ،در برخی موارد و آن است. متن به زبان ختنی نو نوشته شده

طور گسترده میان پیروان مهایانه کاربرد دی به عنوان متنی عبادی بهبودایی است. این متن از قرن چهارم میال

، بنابراین گذاری شدهشماره 56آن اشتباهی  55)بند  بند تصنیف شده 68چریادشنا منظوم و در است. بدرهداشته

به گناه تأکید  و اعترافهای رفتار نیک در آن بر شایستگی و است(مشخص شده 69آخرین بند آن با عدد 

دشنا معموالً به مطالعات چریاشود. عنوان بدرههای مختلفی در ادبیات بودایی شناخته میاست. متن با نامشده

شود و مجموع چری شناخته میهای مختلف از جمله بدرهمتن سنسکریت آن با عنوان ایرانی آن مربوط است.

برد و پیمان پرهیزکاری مؤمن معتقد در شمار اول شخص مفرد تمام بوداها را نماز می شود.بند را شامل می 62

کند بودای امیتایوس را ببیند و در سرزمین سوکاوتی شود و آرزو میبندد. رسیدن به بیداری را متعهد میمی

های متن در میان نسخه. استشده ی دستنویس ختنی گرفتهرین واژهاز آخ چریادشنابدرهنام وباره یابد. زایش د

  شود.شناخته می P3513ی ملی پاریس با نام ی پلیو در کتابخانهمجموعه

 چری، مهایانه.بدره چریادشنا، سنسکریت،های ایرانی میانه شرقی، زبان ختنی، بدرهزبان ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 پیشگفتار-1

 ایران باستانها و فرهنگ زباناهمیت شناخت  -1-1

ها فرهنگبررسی علمی و ایرانی  یهاتجزیه و تحلیل زباننیاز به  ایران باستانو فرهنگ ها شناخت زبان

های ها و گویشها با زبانآنهای مشترک برای یافتن ویژگی ی ایرانیهاقواعد دستوری زبان واژگان و سیبرر دارد.

دهد. تجزیه و تحلیل هریک از این دو گروه پژوهنده را برای بخشی از مطالعات زبانشناسی را تشکیل میامروزی 

های کهن سپس های آوایی و دستوری زبانکند. در این باره نخست باید ساختشناخت گروه دیگر یاری می

 . شودبررسی  هاگویشها و ها با زبانآن ارتباط یا اختالف

ر دی شرقی جای دارد. یرانی میانههای ازبان ختنی در شمار زبان ،های ایرانیبندی علمی زبانبنابر طبقه 

ر دهای غربی و ژاپنی توسط هیئت زیادی مکتوبات این زباناز اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم میالدی 

پنجم  قرن. تاریخ نگارش این آثار عمدتاً از به دست آمد، 1هوانگدونی ختن و غارهای هزار بودا، نزدیک ناحیه

که حدود قرن دوم پیش از  استبودهزبان گروهی از ایرانیان به نام سکاها  احتماالً ختنیاست.  میالدی تا دهم

زیستند. سپس قلمروی خود را تا شمال غرب هند گسترش و رخج می ی بلخ، زرنگ )سیستان(منطقهمیالد در 

 باوجوداین .هندی شد انو سرزمینش ندبودایی را پذیرفت آیینمیالدی  333احتماالً پیش از  هایختندادند. 

ید اختن آثار راهیابی عق مسلط بود. متون بوداییِ در منطقه باستان ایی عقاید ایرانپیش از آمدن آیین بود

پایگاه آیین بودا و . از آنجاکه ختن در این دوره (14-13 :الف1383)میرفخراییاندانی را به ختن نشان دادهباست

 یراز گرفتندمانده حتی اسناد و مدارک غیرمذهبی محتوای بودایی ، تمام ادبیات باقیدش 2ویژه مکتب مهایانهبه

و  دنشدزبان ختنی وارد های هندی واژهبسیاری از از این رو ند. نسکریت ترجمه شدسن وبیشتر آثار از روی مت

 ینا تعداد ها و اصطالحات فنی سنسکریت دیدند.واژهراهکار را در استفاده از وام انمترجمها، در بیشتر برگردان

ین ها با آیپس از آشنایی ختنی قرنمتون ختنی نو چند  است زیراختنی نو بیش از ختنی قدیم ها در واژهوام

تا  های نزدیک به اصلاز ترجمه شان نسبت به اصل آثارهای ختنی باتوجه به وفاداریروایت اند.شده نوشته بودا

: 5ف ج1394)میرفخراییاندشده متون منظوم نسبت به متون منثور آزادتر ترجمهاند. تفسیرهای آزاد در نوسان

در است که همراه با متن سنسکریت بودایی آن  3چریادشنای نسبتاً آزاد متن بدرهها ترجمه. یکی از آن(541

ت. اساللفظی نبودهی تحتدهد هدف مترجم ختنی صرفاً ترجمهترجمه نشان می است.بررسی شده این رساله

  همین امر سبب شده مترجم گاه متن را بسط دهد.

  

                                                             
1 Dunhuang 
2 Mahāyāna 
3 Bhadracaryādeśanā 
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 فرهنگ ایرانیزبان و تأثیر زبان و فرهنگ ختنی در  -1-2

های همگونی شناخترایج امروزی سبب  هایو فرهنگها باستانی با زبان هایو فرهنگ هابررسی تطبیقی زبان

ها و ی زبانبا مطالعه بنابراین .ها استای مشترک سخنگویان این زبانهای فکری و باورهزبانی، همانندی

ناخت و ش ها رااختالف و هاتوان ارتباطمیهای بازمانده ها و فرهنگآن با زبان های کهن و تطبیقفرهنگ

 مند کرد. قاعده

، 44r2)نک. بندهای دیدقانون کرمه در اعتقاد به توان ی از پیوستگی فرهنگ هند و ایران باستان را میانمونه

48v1 ،52v1 ،54r3 ،55r4 ،56v4  مکاتب بودایی معتقدند نظام طبیعی عالم در نظام اخالقی جهان . (7 ی.و

 شود، تولید نیروای واکنشی در بر دارد، یعنی وقتی کاری انجام میو گفتار و اندیشه بازتاب دارد و هر کردار

: الف1383آورد)میرفخرایی ی خوب یا بد به بار میکند و به تناسب آنکه این کار نیک یا بد باشد، نتیجهمی

 شود:دیده مینیزاز این اندیشه در شعرهای فارسی  بازمانده ای (.133

 سوی ما آید نداها را صدا     است و فعل ما ندا این جهان کوه 

 (215، بیت)موالنا، دفتر یکم مثنوی

 بدو کوه آن سخن را باز گوید    چو شخصی کو به کوهی راز گوید 

 )نظامی، خسرو و شیرین(

 .697-691: 1386های بیشتر نک. میرفخرایی برای مثال

. بند نکیافت ) شودکه به بودا نسبت داده می آگاهیهمهتوان در صفت میپیوستگی را  این ی دیگر از نمونه

57r1.) توان از آینده و گذشته شناخت پیدا این دانش تاری و تیرگی وجود ندارد. دانشی است که با آن می در

آگاه است که به یاری آن احاطه بر کل امور های فارسی میانه خرد اورمزدی یا خرد همهکرد. این دانش در متن

یاری  اهای ایرانی میانه اورمزد بر آن راه ندارد. براساس متندشود و زوال و سستی ممکن میو معنوی مادی 

جهان  رویدادهای پایان گویی. پیشکندگویی میو آینده را پیش بیندگرفتن از خرد خود اتفاقات گذشته را می

 یابد.شود نیز از همین خرد منشأ میکه به زردشت گفته می

 توان این مفهوم را درک کرد: در این شعر سعدی نیز می

 که ای روشن گهر پیر خردمند    کرده فرزند یکی پرسید از گم

 چرا در چاه کنعانش ندیدی    ز مصرش بوی پیراهن شنیدی 

 دمی پیدا و دیگر دم نهان است    بگفت احوال ما برق جهان است 

 شت پای خود نبینیمگهی بر پ     گهی بر طارم اعال نشینیم 
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 سر و دست از دو عالم برفشاندی    اگر درویش در حالی بماندی

 (سعدی، گلستان، در اخالق درویشان، حکایت دهم)

 .133-129: 1384های بیشتر نک. میرفخراییبرای مثال

ی وجود فعل مضارع و ماضی درجریان )نک. واژه نامه زیر واژه شودمورد زبانی مهمی که در ختنی دیده می

āna-  وṣṭāna- ی ( است که که جای پای آن با تحولی مختصر در گویش بخارایی )گسترده در محدوده

 (. 15-5ب:  1383)نک. میرفخرایی  استباقی ماندهترکستان و ساحل رود زرافشان( 

 هدف این پژوهش -1-3

 یمیانه های ایرانیترین زبانپرداختن به زبان ختنی، به عنوان یکی از مهمدر پژوهش حاضر هدف اصلی 

ود، شکردن به متن سنسکریت و آیین بودا این هدف درست برآورده نمیاست، اما از آنجاکه بدون توجهشرقی 

 دادن چنین. درواقع، با انجاماستشدهو مفاهیم بودایی تا حد ممکن شرح داده  متن سنسکریت آن ترجمه شده

 به مشترکات فرهنگی ایران و هند تا حدی توانی زبان و فرهنگ ختنی، میهایی در زمینهمطالعات و پژوهش

 برد.پی نیزباستان 

 ی پژوهشپیشینه -1-4

ی سنسکریت، تبتی و چینی هازبان بهبررسی و مطالعه و چندین بار بارها چری م. متن بدره 23در آغاز قرن 

 ؛9 ی. 4-333: 2335و اسکوپن  49: 1967نک. یویاما به زبان ژاپنیبرای آگاهی از تحقیقات ) استهترجمه شد

-1511: 1993های چینی نک. کلریی نسخه؛ برای ترجمه2332و فتون  1977های تبتی نک. تاتز برای ترجمه

samantabhadracarya-ی چینی را با عنوان های سنسکریت، تبتی و سه نسخهنسخه 4(. سوشما دوی18

idānarājaṇpra 7ا، وایدی 19496ایدزومی و سوزوکی(، 1912)5(. واتانابه1989است )امریک: ترجمه کرده 

متن ( 2313و  1999) 13(، استو2335) 9(، اسکوپن1993(، توماس کلری)1967)8لویس گمیز(، 1963)

متن ختنی آن را به انگلیسی ترجمه  (1961نیز ) 11آسموسناند. ترجمه کرده ونویسی سنسکریت آن را حرف

 نک. کتابنامه(.ی موارد برای همهاست)کرده

 

                                                             
4 Sushama Devi 
5 Watanabe 
6 Hokel Idzumi و D.T. Suzuki 
7 Vaidya 
8 Luis Gomez 
9 Schopen 
13 Osto 
11 Asmussen 
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( 1979بیلی ) Dictionary of Khotan Sakaها کتاب ی اشتقاق واژهیکی از مهم ترین منابع در زمینه

است ( 1968امریک ) از Saka Grammatical Studiesی دستور زبان ختنی ترین کتاب دربارهاست. جامع

های صرف فعل، اسم و صفت در آن ها، صرف فعل، اسم و صفت، پایانهشناسی آنهای فعلی با ریشهکه ماده

 است.آمده

از مهشید به فارسی  (1388ی بودا)( و  اصل خأل یا تهیگی بنابر آموزه1383درآمدی بر زبان ختنی)دو کتاب 

 .استانتشار یافتهمیرفخرایی 

 روش کار  -1-5

ت ی موقعی، دربارهمقدمهدر است. بخش تشکیل شده پنجمقدمه و  ، پیشگفتار،این رساله از یک چکیده

وضیح تختن، نام ختن، زبان ختنی، خط به کار رفته برای نوشتن متون ختنی، ادبیات و وزن شعر ختنی مختصر 

 خشباست. در معرفی شده چریادشناچری و متن ختنی بدره، متن سنسکریت بدرهیکم بخشدر است. شدهداده 

به  نویسی و، متن ختنی )پر رنگ( و سنسکریت حرفبخش سومدر و  شدهآوردهو سنسکریت ، متن ختنی دوم

 است.ها در زیرنویس آمدههای مختلف واژهو نکات ریز دستوری و فرهنگی و گاه خوانشاند فارسی ترجمه شده

ه شدها داخل پرانتز آوردهداده شده و معنی آنبرخی کلمات اصل سنسکریت  ،متن ختنیفارسی ی در ترجمه

هایی که باال و انتهای هر متن شماره-1است: ختنی دو نوع شماره گذاری نوشته شده متن برای بندهایاست. 

ان است. در این میگذاری شدهبند شماره 69بندها در متن حاضر است که جمعاً ی ترتیب دهندهآمده نشان

هایی که کنار هر متن شماره -2 است؛ها اشاره شدهبرخی بندها معادل سنسکریت ندارند که در زیرنویس به آن

پشت  43از برگ  ریادشناچبدرهکه  است ی ملی پاریسکتابخانه P3513ی های نسخهی شمارهآمده ادامه

نامه به این نوع شود. در واژهمیرا شامل ( 58r1تا  43v1) روی صفحه بیت یک  58صفحه بیت یک تا برگ 

فارسی متن ختنی و  یهای مربوط به ترجمه، یادداشتبخش چهارمدر  است.شده گذاری ارجاع دادهشماره

های نامه، واژه، واژهبخش پنجماست. در شده و تا حد امکان مفاهیم اصلی آیین بودا توضیح داده سنسکریت آمده

اده دمقابل هر واژه داخل پرانتز  آن بودایی و معادل سنسکریت یه و تحلیل شدهکار رفته در متن ختنی تجزبه

ایرانی  هایها، سعی شده صورتشناسی واژهها براساس الفبای سنسکریت است. برای ریشهاست. ترتیب واژهشده

ه متن به از آنجا کباستان، اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه، پهلوی اشکانی، سغدی و فارسی نو ذکر شود. 

های فاعلی و مفعولی جداگانه آمده و به شده است. صفتواژه نیز دادهان ختنی نو است صورت ختنی قدیم زب

 اند.  ی مربوطه ارجاع داده شدهریشه
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 هانشانه -1-6

 ا.  اسم ف. ب. فارسی باستان

 ص. صفت ف. م.  فارسی میانه

 ص. ف.  صفت فاعلی سغ. سغدی

 ف. فعل سغ. ب. سغدی بودایی

 نک. نگاه کنید به سغ. م. سغدی مانوی

 .B. Skr سنسکریت بودایی ه. ب.  هندی باستان

واتانابه نک. منابع  سن. سنسکریت  W 

 .www.etymonline.com Ety سب. سنسکریت بودایی

 خ. ق. ختنی قدیم ی. یاداشت

 

SD (Saka Documents) : .نکEmmerick 1971-73  

SGS (Saka Gramatical Studies) : .نکEmmerick 1968d 

SDTV (Saka Documents Text Volume) :  .نکEmmerick 1995 

 (Saka Documents Text Volume) SDTV : .نکBailey 1968 

SD (Saka Documents) :  .نکBailey 1960-67  

KT (Khotanese Texts) : .نکBailey 1958 

 KBT (Khotanese Buddhist Text) :.1951 نک  Bailey 

DKS (Dictionary of Khotan Saka) :  .نکBailey 1979 

SDTVI (Khotanese Manuscripts from Chinese Turkestan in The British 

Library) :.2002 نک Skjærvø 

 



 

 



 

 

 مقدمه -2

 ختنموقعیت  -2-1

جنوب که در  است شرقی 79˚56́شمالی و طول جغرافیایی  37˚06́ختن شهری با عرض جغرافیایی  

. ختن روزگاری یکی از مراکز قرار داردچین  14اویغور 13جیاندر ایالت مستقل شین 12ی تاریمی رودخانهحوزه

ی باستانی ابریشم در ایالت خودمختار ی جنوبی جادهاست. شهر ختن در ناحیهمشهور آیین و فرهنگ بودا بوده

است. امروزه ختن  16واقع در شمال صحرای تاکالماکان  15. مرکز آن شهر اورومچیاستبودهجمهوری خلق چین 

لحاظ تاریخی سرزمین به این شهر 17( نفر دارد.115533ع آن )با احتساب تواب 73333ختن جمعیتی بالغ بر 

به سبب موقعیت نسبی، وسعت سرزمین و  و اندزبان در آن سکونت داشتهمهمی بوده که گویشورانی ایرانی

 (.96f:  181979است)هولسوی بوده فراوانی سنگ یشم مشهور

 

 
titus.uni-frankfurt.de/didact/karten/turkstan/turkstg.jpg&imgrefurl 

  

                                                             
12 Tarim 
13 Xinjiang 
14 Uyghur 
15 ürümqi 

16 Takla Makan 
17 http:// archnet.org/library/places/one-place-jsp?place_id=9163order-

by=titleandshowdescription=1 
18 Hulsewé 
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 نام ختن -2-2

( hvaṃ-kṣīra)در ختنی نو:  hvatana-kṣīraو  سرزمینشان را  hvatanaمردم بومی را در ختنی قدیم 

فرمانده سپاه، شاه بزرگ ختن، شاه شاهان، »( که در زمان سلطنت No. 66Iاند. در منابع خروشتی )نامیده

( khotana maharaya rayatirayahinaza dheva vij’ida siṃhasya« )خداوند ویجیته سیمهه

، hvatanauصورت است. نام زبان در ختنی قدیم بهخوانده شده ختناست، نام سرزمین گذاری شدهتاریخ

hvatänau  وhvatano صورت و  در ختنی نو بهhvanau ،hvaṃnau  وhvaṃno است. اصطالح هآمد

hvatana  احتماالً ازhvata-« :اشاره دارد. در هندی سرزمین « حکمرانان( خودشان»)و به  گرفته شده« خود

دهد. پستان زمین( معنی می sa-nu)تبتی «  پستان گاو]=زمین[»است که لفظاً خوانده شده gostanaختن 

-یاست. نام تبتی ختن لکار بردهبه این سرزمینتن، برای ای خ، بنیانگذار افسانه23پسر اشوکه 19این نام را کوناله

های از نام 22ی لی نامشخص است. صورت چینی قدیم آن یوتینکه معنی واژه بوده« سرزمین لی» 21یول-لی

 (. 241992و امریک 143-131: 1985 23است)نک. کوماموتو hétiánو صورت جدید آن  *nɛwa(h)dḪقدیمی 

ی تری دربارهتوصیف مفصل 25ناسیاند، فافاصله از ختن دیدن کرده سال 123از میان سه مسافری که با 

؛ 12-8: 1888 27بیل؛ 23-16: 261886است )لجهمعابد مهایانه و تشریفات بودایی در ختن ارائه کرده

یکی   29یونسونگگذارد. ی آن دوران دراختیارمان میاما اطالعات تاریخی محدودی درباره ،(6-4: 281986گیلز

دهد و ی گرویدن شاه ختن به آیین بودا اطالع میی افسانه( درباره7-395: 331933چاونساز این مسافران )

ختن در اختیارمان  یدربارهنیز اطالعاتی  32زانگدر غرب سبب تصرف ختن شد. شان 31نویسد قدرت هیاطلهمی

ی اشارات او به نام ختن بحث درباره(. 332-295: 2: ج.5-1934؛ واترز II :339-22: 1884گذارد)بیل می

 )که  33اما مردم محلی آن را هونه است،هبود gostanaی او، نام اصلی سرزمین بنابر گفته ؛استزیادی شده

                                                             
19 Kuṇāla 
23 Aśoka 
21 Li-yul 
22 Yutian 
23 Kumamoto 
24 Emmerick 

25 Faxian 

26 Legge 
27 Beal 
28 Giles 
29 Songyun  
33 Chavannes 
31 Hepthalites 
32 Shanzang 
33 Huanna 
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خواندند. نام مرسوم یوتین ختنی قدیم است( می hvatäna-دربرابر صورت  نوختنی  naṃhva-ی دهندهنشان

است وزیران پسر اشوکه )حدود ها آمدهای از سفرنامهغیرمعمول است. در نسخههای شبیه آن در چینی  و صورت

: 341959لیوبنیان نهادند)پ بود ا که زمینش مانند پستان برآمدهق.م( به هند گریختند و ختن ر 272-231

 (.37: 351986همبیس ؛438-18

 زبان ختنی  -2-3

است که به دو گویش تمشقی )گویش شمالی( و ختنی ی شرقی های ایرانی میانهزبان سکایی از جمله زبان

های مختلفی از یک زبان دانست. زبان ختنی توان گویششود. ختنی و تمشقی را می)گویش جنوبی( تقسیم می

است: از کاشغر تا تمشق واقع در شمال صحرای شدهتری را شامل میتنها محدود به ختن نبوده و مناطق وسیع

تر از ختنی است اما به از کاشغر تا ختن  واقع در جنوب این صحرا. تمشقی به لحاظ زبانی کهن و تاکالماکان

مشخص دقیق طور بهتوان (. نمی365: 1378اطالعات کمی از آن در دست داریم)تفضلی ،بودن منابععلت کم

ی دوم از نیمهدهند می اند. اما احتمالکرد که زبان ختنی و تمشقی از چه زمانی در این مناطق گسترده شده

ی تاریم )شمال صحرای تاکالماکان و جنوب اورومچی( به این دو زبان های حوزهسدۀ اول پیش از میالد در واحه

کار رفته در متون این منطقه نام تمشقی را برای زبان به 36(. بیلی141: 1373است)ابوالقاسمی شدهتکلم می

را در متونشان به کار  hvatanaی سکاییان واژهزیرا زبان برگزیده  نای برایاو نام ختنی را است. برگزیده

زدند اطالعات کمی در دست است (. از تمشقی و مردمانی که به این زبان حرف می198: 2338اند)امریک برده

زیادی به زبان ختنی  هایبرگها و پاره، برگهانویساست. اما دست اندکزیرا متون باقی مانده از آن بسیار 

 است. باقی مانده

ازی، /بایی ،رایی ،اند. اسم در ختنی شش حالت )نهادیپذیر هر دو گویش تمشقی و ختنی در نگاه اول صرف

است( و سه جنس ، دری و ندایی(، دو شمار )مفرد و جمع؛ شمار مثنی فقط در چند واژه دیده شدههاضاف/برایی

ثی( دارد. ضمایر ختنی عبارت اند از شخصی، اشاره، موصولی، مبهم و انعکاسی خن کمیتعداد )مذکر، مؤنث و 

: صد و ...( گاه مانند صفت صرف -sata: هزار و -ysāraکه هر یک دو شمار مفرد و جمع دارند. اعداد اصلی )

رع و ی فعلی  مضا: هشتم. ختنی دو ماده-haṣtamaشوند: شوند. اعداد ترتیبی نیز مانند صفت صرف میمی

شود. وجه انشایی کاربرد کمی ی مضارع وجوه اخباری، التزامی، امری و تمنایی ساخته مینقلی دارد. از ماده

جمع متعدی( جنس سوم شخص است. فعل نقلی )به جز ی نقلی فقط وجه اخباری ساخته شدهدارد. از ماده

مفرد و ) ( و سه شمارسوم شخص، شخص ، دومشخص اول سه شخص ) دهد. فعل)مذکر و مؤنث( را نشان می

                                                             
34 Pelliot 
35 Hambis 
36 Bailey 
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شود )میرفخزایی از فعل ناگذر به جای مجهول استفاه می و. باب فعل شامل گذرا و ناگذر است دارد (جمع

  37(.86-49: الف1383

 خط متون ختنی -2-4

ای دهد، یعنی صورتی از  الفبی هندی شمال غربی را نشان میکار رفته برای نوشتن متون ختنی گونهخط به

.  خط براهمی را سکاها از نامند( میفته از متون هند باستان: نامی برگر brāhmīهجایی که آن را براهمی ) 

شود و خطی هجایی است. چون نوشته میخط از چپ به راست  ها گرفتند. اینها از آرامیها و هندیهندی

اند: ی جدید و متصل برای آن ابداع کردهاست، دوازده نشانههای ختنی کافی نبودههجاهای آن برای همخوان

، 1984 38است. )سندرنوشتاری پیچیده را ایجاد کردهکه   –dz-برای  -js-و  –z-دادن برای نشان –ys-مثالً 

 (.  VI SDTV :lxxi-lxxii 39گذاری؛ شرووریخبرای تا 18-12: 1989و  1986

ط خی است که هر دو صورت تحول یافتهکار رفتهبرای نوشتن ختنی دو گونه خط، رسمی و شکسته، به

های ی شکسته برای متون دینی و نوشتههای ادبی و از گونهی رسمی برای متنبراهمی هندی هستند. از گونه

 کنند وتقسیم می« تجاری»و « ادبی»ی های خط براهمی را به دو دستهگونهاست. برخی شده روزمره استفاده

ی ی تجاری به نادرست شکسته یا متصل نامگذاری شده است و نباید آن را صورت تحول یافتهمعتقدند گونه

ی ه دسته بندتوان در چهار گرونوع رسمی را می اند.رفتهر دو گونه همزمان به کار میی ادبی دانست، زیرا هگونه

 . براهمی 3م. 7تا  6ترکستان جنوبی، قرن  آغازی. براهمی 2م. 6تا  5قرن  ،ترکستان آغازیبراهمی . 1کرد: 

 

                                                             
و ضمیر صفت  ،، دری و ندایی( را برای اسمهاضاف-ازی، برایی-هر دو گویش ختنی و تمشقی شش حالت )نهادی، رایی، بایی 17 

و برای   ī-و  ä–های مفرد نشانه هنهادی و اضافهای صرفی ها به ترتیب زیر است: ختنی برای حالتهای آندارند. برخی از تفاوت

و  anā–جمع  ه، برای اضاف  ā–مفرد  ه، برای اضاف ī–کند. اما تمشقی برای نهادی مفرد را استفاده می ānu–ی جمع نشانه هاضاف

–enu  .مثنای قدیم در عبارت  یبازماندهرا داردduve sate «ری، التزامی و تمنایی به ها در وجه اخباشود. فعلدیده می« دویست

شود. اما برای ساخت فعل گذشته در این گویش عمدتاً از صفت مفعولی روند. بقایای کمی از ماضی ساده در تمشقی دیده میکار می

 های آوایی دوای از تفاوت. نمونهāgatah ahmai*تر احتماالً از صورت قدیمی« آمدم: »ātä mäاستفاده می شود: « بودن»با فعل 

رو است.  از اینکار رفتهبه  -raو در تمشقی به صورت  -haصورت در ختنی به« فرا» -fraگویش شامل موارد زیر است: پیشوند 

تمشقی و  -bārzaشود. دیده می« بردن» -barی قدیم با ریشه -fraتمشقی از  -rordaختنی و « شدهداده» -hūḍa تفاوت 

balysa   های واژه یترجمهختنیtathagāta  وBuddha ختنی سنسکریت است .urmaysdān «اوستایی با« خورشید ahura-

mazdā-  ارتباط دارد. همچنین gysata- ختنی و jezda-   تمشقی همانyazata- :«است.  اوستا« یستودنphārra-   ختنی

و  -kaiصورت وزش دیده در ختنی بهلقب شاهان و مردان آم  -kaviاوستایی تطابق دارد.  «فره» -xvarǝnahسغدی با  farnو 

 (. d1968 :32)امریک استکار رفتهبه« شاهزادگان» -rrispūraو « راهبان» -āryaبرای  kā آن جمع

 
38 Sander 

39 Skjærvø 
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 :5، ج1394)میرفخراییم.  13جنوبی متأخر، قرن  . براهمی ترکستان4م. 9تا  7، قرن خرمتأ ترکستان جنوبی

535.) 

 ادبیات ختنی -2-5

گیرد که از قرن پنجم م. تا قرن را دربر می مکتوبیها، صفحات و قطعات شمار زیادی از نسخهادبیات ختنی 

 نزدیک ،ختن و غارهای هزار بودای منطقههای خطی نسخهاند. ی شرقی نوشته شدهدهم م. به زبان ختنی میانه

و اوایل قرن  19های اکتشافی غربی و ژاپنی اواخر قرن ی هیئتوسیلهعمدتاً به ،43ایالت گانسو  هوانگدون

های پاریس، لندن، مونیخ، برلین، برمن، استکهلم، سن ها و موزهکشف شد. این اسناد اکنون در کتابخانهبیستم 

 رار دارند. ون قنیوه سی، کمبریج، ماساچوست ودی ن، دهلی نو، کیوتو، واشنگتنوپترزبورگ، اورومچی، پکن، لوش

اند که گاهنگاری گذاری شدهتاریخ  41های سلطنتی شاهان محلی ویشههای ختنی عمدتاً بنابر سالنسخه

ته اند و معموالً به دودسشده دقیق مشخص نیست. متون ختنی در مراحل زبانی مختلفی نوشته طوربهها هنوز آن

معنی زبان مقدس بودایی ختنی( و زبان ختنی نو. عمده متون روی کاغذ شوند: زبان ختنی قدیم )بهتقسیم می

557VI SDTV :-و ؛ شرو144-72و  KTIV :41-51ها روی چوب )بیلی اند، اما تعدادی از آننوشته شده

: VI SDTV؛ شروو 1968c ،1974a؛ امریک V :255-262و  III KT :148(، تعدادی روی  نقوش )بیلی 75

( نوشته VI SDTV :584؛ شروو 8-537: 2331؛ مجی KTV :383( و تعدادی روی کوزه )بیلی 583-585

های هندی تقلید اند که از نسخهشکل های پهن مستطیل)برگ  pustakaها معموالً از نوع اند. نوشتهشده

هم اند که چند متر درازا دارند( شده بهی متصلاند( یا از نوع طومارهای چینی )شامل یک یا چند صفحهشده

 .1988و سندر  21-18: 1992 42های خطی نک. دوانی تولید نسخههستند. برای آگاهی درباره

  ادبی متون -2-5-1

ان با نخستین آثار بودایی ختنی همزم مکتوبخاستگاه ادبیات  هستند. اسناد ادبیهای ختنی گروهی از نسخه

گذاری می شود. م. تاریخ6تا  5ترکستان نوشته شده و قرن  آغازیبه خط براهمی  آن هایاست، که اولین نسخه

 نوشته نوختنی  است که بیشتر به زبانای اسناد ادبی شماری از متون غیرآموزهدرواقع، (. 2334)نک. مجی 

عمدتاً بر متون مذهبی استوار است.  های آنهای این متون دشوار است زیرا آگاهی ما از واژهترجمه. استشده

 است:ها اشاره شدهدر زیر به برخی از آن

ی اند. نُه شعر غنایی دربارهها از بین رفته، اما بیشتر آناستعشق  یدربارهختنی  اشعار غنایی -2-5-1-1

 آمدن» یدربارهو  استهوانگ از دونتاشده  وجود دارد که شش برگ 43تائل هولشتاینشعشق در پایان طومار ا

 

                                                             
43 gansu 
41 viśa’ 
42 Duan 
43 Staël-Holstein 
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صحبت « و عاشقان جوان (māgadhaهای رامشگران )ها و پرندگان گوناگون، نغمهبهار، گل 

 (. 1964کند)بیلیمی

 -که شامل موضوعات متعددند های رسمینامه -1شوند: عمدتاً به دو دسته تقسیم میها نامه -2-5-1-2

داد خرید، مبادالت(، اسناد ارها، اسناد قانونی)پرداخت وجه، قرپیام مقامات عالی و مذهبی، گزارش

ها )برای آگاهی از نسخه ها، رسید کاال( و اسناد اداری)مالیات، رسید غالت، ثبت حق آب(نامهاقتصادی)ضمانت

نوشتند و اغلب به میی که مسافران برای خانواده، دوستان و معلمان زادگاهشان هاینامه-2؛ (2338نک. مجی 

 (. 1996b :93-4، 1993، 1991)کوماموتوشعر اند

 44شنیکه شخصی به نام کیمه هوانگ استدونی ناحیهاز  شعری فکاهیتنها نمونه طنز  طنز: -2-5-1-3

 (.KTII :92-3بیلی ) استآن را در ده سطر نوشته

 از ختنپادشاه سه ها از دون هوانگ به دست آمده که در آن نامهسه ستایشها: نامهستایش -2-5-1-4

: 1986کوماموتو)استو کارهایشان ستوده شده (47و ویشه سمگرامه 46درمه، ویشه45کرتهی ویشه )ویشهسلسله

 .(269: 1991و شروو 235-39

تائل شاغیر از فهرست بزرگ شهرهای شرق آسیای مرکزی در فهرست متون جغرافیایی:  -2-5-1-5

م.(. 972-958) 48منیوگوپتهمربوط به شاه ابیی سفرنامه ی جغرافیاهولشتاین، تنها متن شناخته شده در زمینه

: KTII: بیلی ms. Ch. I.0021a.b)استتوصیف شده به کشمیر 53و چیالس 49از گیلگیت در آن سفر است که

SDII.  :-lviبا ترجمه و یادداشت SDTVI 73-3: با ترجمه و یادداشت؛ بیلی 1936؛ تصحیح بیلی 55-57

lii ؛ شرووviiSDTV  :524-26 71-269: 1942 51با ترجمه؛ مورگنشتاین .) 

است  Vyadhipraśamanaparivarta ی متون پزشکی یکی متندر زمینه :متون پزشکی-2-5-1-6

است به زبان ختنی قدیم که در  Jīvakapustakaشباهت دارد؛ دیگری متن  52ودا آیورکه به اصول پزشکی 

  (.243: 1979است)امریک همعرفی شدهای درمانی ها و روش، بیماریای از داروهای ناشناختهآن مجموعه

کلمات و جمالت  کهاست  راهنمای مکالمهی ترین متن دو زبانه کتابچهبهمتون دو زبانه: -2-5-1-7

 (. دیگر متون دوKTIII :121-24: بیلی ms.p.5538b :87-9گیرد)های ختنی را دربرمیسنسکریت با معادل

                                                             
44 kimä-śanä 
45 viśa’ kīrtta 
46 viśa’ dharma 
47 viśa’ saṃgrāma 
48 Abhimanyugupta  
49 Gilgit 
53 Chilās   
51 Morgenstierne 

 52 āyurvedicهای مالیدنی.: طب سنتی هند مشتمل بر داروهای گیاهی و روغن 
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؛ mss. ch00271 :2-5)استختنی  -ختنی یا ترکی-ینیچهای از جمالت و واژه هاییزبانه مجموعه 

Or.8212 :162 ،1-12 ؛p2927 :4-25   وS5212 بیلی :KTII :1و  49وKTIII  :133  136و.) 

 متون مذهبی -2-5-2

عمدتاً مباحث و  انداند که به ختنی ترجمه شدهیدراصل همان متون معروف سنسکریت بودای این متون

  53.گیرندعبادی و فلسفی را دربر می

 Khotaneseو نیز در کتاب  IV-Khotanese Texts I (KT)بیشتر متون ختنی را بیلی در کتاب

(KBT) Buddhist Text ی متن را نیز امریک و وروبوااست. آوانویسی و ترجمهتصحیح و بازخوانی کرده-

 Saka Documents Text Volumeو  Saka Documents (SD)VIIدر کتاب  54دجتووسکاجا

(SDTVIII) اند. ی سن پترزبورگ منتشر کردهدر مجموعه 

 

 وزن شعر در ختنی -2-6

ی وزن شعر ختنی مطالعاتی را یمان، کونو و امریک دربارهمتون ادبیات ختنی به شعر اند. ل تعداد زیادی از

که عمدتاً از کتاب زمبسته شناخته  ،دانیم آیا وزن شعر ختنیهنوز نامشخص است. نمی آناند. اما وزن انجام داده

 نوی خاص شعر ختنی که هنوز برایماالگکند یا از شعر هندی پیروی میوزن  در یااز الگوی ناشناخته ،شودمی

ن را توان آاروپایی دارد و میویمان عقیده داشت که وزن شعر ختنی قدیم  خاستگاه هندل. شناخته شده نیست

تنی وزن شعر خکه نتیجه گرفت  او با وزن شعر یونانی و دیگر اوزان شعری هندواروپایی تطبیق داد. بنابراین

ی او نقد ( نظریهa1973 :138-139ی امریکو کتابنامه xxii-xxxv: 36-1933کمی است)شرح کوتاه لیمان 

ها را با های وزن پایه پذیرفته بود و نیز متون را تصحیح کرده بود تا آنشد، زیرا انواع گوناگونی را برای قالب

بود  دادن با شعر ختنی انتخاب کردههایی که برای تطبیقالبرو انواع قشده تطبیق دهد. از اینهای فرضقالب

(. کونو بین قالب 458: 1971رد شد و تصحیح متون او پذیرفته نشد. حتی پسرش هم آن را رد کرد)لیمان 

  رسدنی دهای شعری ایرانی )نک. کتابخانههجایی با تشابهات ممکن در سنت ی هندی و قالبکمی با پیشینه

                                                             
sūtra-vajracchedikā ،bhadracaryādeśanā ،-vaidūryaprabha-ajyaguruṣbhaiاند از: ها عبارتبرخی از آن   53 

rāja-sūtra  ،saddharmapuṇḍarīka-sūtra ،aparimtāyuḥ-sūtra ،sumukha-sūtra ،suvarṇabhāsa-sūtra ،

samghāṭa-sūtra دو متن ،avalokiteśvara شعر ،amitāyuhی جزای عمل به نام ، متنی دربارهkarma-vibhanga؛ 

ه و و اشوک (’yaśa)داستان اشوکه و یشه ؛، دوپادشاه باشکوه بودایی(kaniṣka)ی اشوکه و کانیشکههایی دربارهداستان
 ؛ داستاندر سه نسخه به شعر (manoharā)استان سودنه و منوهره(؛ دjātaka)های جاتکهداستان (؛kuṇāla)کوناله

و  (tuṣita)عروج توشیته ؛هاهای بودیستوهگلچینی از فلسفه و داستان (zambasta)کتاب زمبسته(؛ sītā)و سیتا (rāma)رامه

است )بیلی « (subhāṣita)بیانات اخالقی»مربوط به  که  (dharmapada)پدهدرمهای از نمونهو  (sāṃkāśya)فرود سامکاشیه

1973 :66.) 
54 Vorob’ëva-Dejatovskaja 


