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 یادداشت:

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

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

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

پشته ایران اند، )در دو بخش( خدمت پیشکش می کنیم. شایان  باستان و میانه از دو سوی

یادآوری است که این کتاب به زبان روسی به کمک وزارت فرهنگ تاجیکستان به یاری 

 استاد داکتر علی اصغر شعردوست در تهران چاپ شده است.   

 

پیشکش حضور دوستان گردید. در باره   B3و  A  ، B1, B2چندی پیش بخش های 

 بایسته است نکاتی را به عرض برسانیم: Bبخش 
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با توجه به گرانباری متن و پیچیدگی آن که نیازمند دادن توضیحات ضروری در هر مورد 

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

وه یادمان های است و نیز با توجه به دشواری پژوهش در زمینه، بایسته دیدیم هر گر

 مکتوب را جداگانه به دست نشر بسپاریم. 

 

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

آن چه را که در باره اوستا در ویکی پیدیا به زبان پارسی   B1گذشته، در آغاز در بخش

ا از ویکی پیدیا به زبان دری آمده است، آوریم. همچنین ترجمه بخش هایی از اوست

 روسی با چند جدول را هم به آن افزودیم. در پی آن، یک نوشته پژوهشی زیر نام

یکی از پژوهشگران ایرانی را خدمت پیشکش  نوشته« افسانه های کهن در اوستا»

 کردیم.

 

را تقدیم کردیم تا خوانندگان گرامی  ترجمه متن روسی B2سپس در بخش دوازدهم 

 مقایسه چهار متن، به برداشت های بهتری دست یابند.بتوانند با 

 

نخست آن چه را که در باره زبان سغدی و یادمان های زبان     B3اکنون در ادامه در

. در پی آن ترجمه نوشته یمدآورسغدی در ویکی پیدیا به زبان پارسی دری آمده است، 

یم. ردیدیا آمده، پیشکش کیی در باره  زبان سغدی از زبان روسی را که در همین ویکی پ

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

نوشته پروفیسور ورنر زوندرمان، ترجمه آرمان بختیاری که در سایت تحقیقات ایران 

ترجمه متن روسی یادمان های سغدی هم فرجام  و در ردیمشناسی آمده، خدمت تقدیم ک

 یم.دو مقاله یی را هم در باره آیین مانوی در پیوست این نوشته آور کردیما پیشکش ر

 

نخست آن چه را که در باره زبان پارسی میانه ساسانی در  4ب.   12اکنون در بخش 

کتاب به زبان روسی نوشته شده است، می آوریم. سپس، در پیوست نوشته یی در همین 

س را که در دایره المعارف اسالمی آمده است برای نقایسه زمینه از بانو داکتر زهره زرشنا

می آوریم. در پی آن بار دیگر به کتاب بر می گردیم و آن چه را که در باره زبان پارتی 
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و آثار مکتوب به این زبان آمده خدمت پیکش می کنیم. وانگهی برای مقایسه چند  

 یم. نوشته در باره این زبان را از منابع گوناگون می آور

 

نوشته یی را در باره زبان خوارزمی می آوریم. و در سپس باز  به کتاب بر می گردیم و 

در پیوست ها دو مقاله یکی به قلم داکتر زمریالی طرزی و یکی هم  به  قلم یکی  فرجام 

دیگر از پژوهشگران هم میهن را می آوریم و در پایان کار مقاله یی را در باره روابط 

     و چین پیشکش می کنیم.   تاریخی ایران

 
 

 کتیبه های نوشته  شده به زبان پارسی میانه )ساسانی(

 در گستره آسیای میانه
از  -در گستره آسیای میانه شمار فراوان کتیبه ها به زبان پارسی میانه )ساسانی( کشف شده است

و شاخ های  استخوان ها ،هاسفالینه ( که بیشتر روی 36جمله، چند کتیبه در مرو قدیم )

به سال     smithereensیکی از این گونه قطعات ریز و کوچک گوسفندان نوشته شده اند.

در شهرک گیاور قلعه یافت شده است که در بردارنده نوشته هایی به زبان های سغدی  1935

 بازماندهاین ها مشق هایی بوده اند در هنر خطاطی از  ،و عربی هم اند. به باور و. آ. لیفشیتس

 بایگانی های های مدرسه های خطاطان خوش نویس نیمه نخست سده هشتم. های 

 

یک کتیبه دیگر به زبان پارسی میانه به روی دیواره یکی از اتاق ها در شهرکی در پنجکنت 

یافت شده است که بیگمان کار یک خوش نویس چیره دست بوده است. کتیبه مربوط سده 

هواداران و حتا شاید هم وابستگان و خویشاوندان یزدگرد  هفتم است و به گمان غالب با حضور

آخرین شاهنشاه ساسانی در سمرقند سغدی پیوند داشته باشند. شماری کتیبه های  -ساسانی

گرافیتی به زبان پارسی میانه در دیر )صومعه( یی در قره تپه کشف شده است که متعلق به سده 

 پنجم ترسایی اند.   -های چهارم

 

 ای نوشتاری مانوی به زبان پارسی میانه ساسانی:یادمان ه
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( مانی در دربار 37زبان پارسی میانه، زبان اصلی آیین مانوی درر ایران و آسیای میانه بود. )

شاپور یکم ساسانی حضور یافت و به شاهنشاه کتاب ویژه یی را به نام شاپورگان که به نام او 

ونه فشرده دکترین آیین مانوی را بازتاب داده بود. نوشته بود، اهدا کرد. او در این اثر به گ

آوندهای مستقیمی در دست نیست که خود مانی این اثر را به زبان پارسی میانه نوشته باشد. به 

گمان غالب، او آن را از روی اوریجینال آرامی آن که زبان مادری اش بود، به پارسی میانه 

میانه این کتاب تنها فراگمنت هایی حفظ گردیده  ترجمه کرده بود. به هر رو، از نسخه پارسی

 است.

 

همچنین بخشی از مقدمه نوشته شده بر نسخه پارسی میانه اثر بزرگ مانی که به یونانی به 

فصل بود که هر فصلی  22شهرت دارد، حفظ گردیده است. این کتاب مشتمل بر « ایوانگلیون»

ز مزامیری که مانی تالیف کرده بود و به زبان با یکی از حروف الفبای آرامی آغاز می گردید. ا

پارسی میانه ترجمه شده بود، تنها فراگمنت های متن یکی از مزمورها به ما رسیده است. متن 

وزرگان »زیر نام  -یکی از مزامیر خوب حفظ گردیده است که به نسخه زبان پارتی است

مزامیر در دست است. فراگمنت  )آفرینِ بزرگان(. همچنین فراگمنت های سغدی این« افریوان

)آفرینِ « کوشودگان افریوان»مانده است که نام پارتی آن  هم هایی از متن دومین مزمور

( است. این اثر از دید ساختار و محتوا به مزمور نخستین همانند است. همین گونه  دانستگان

نسخه سغدی آن پیشتر حفظ گردیده است که در باره « کیفاال»فراگمنت های نسخه پارسی میانه 

 روشنی انداختیم.

 

در میان فزونشمار نسخه های دست نویس مانوی به زبان های ایرانی میانه که کاوشگران آلمانی 

نیایش و »در تورفان یافته بودند، تنها یکی از آن ها به شکل کتاب صحافی شده است، به نام 

هایی به زبان های پارسی میانه )توبه(، به زبان سغدی که در بردارنده  سروده « بخشایش

« کتاب»ه سرسری بنگاه )ساسانی( و پارتی است و هم متن اصلی توبه نامه به زبان سغدی. حتا با 

آن با هم برابر سرش نشده اند. با این هم، هینینگ توانست تا برگ های که دریافت می توان 

 سر از  نو بیاراید.  اندازه یی تواتر و ترتب برگ های کتاب را احیا نماید و آن را

 

 بخش پارسی میانه یی و پارتی کتاب مشتمل بر متون زیر است:
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نامه یی سر به مُهر که به گمان غالب پیام فرستاده شده از سوی مانی به یک نیایشگاه  .1

 مانوی دست آموزگاری به نام مار امو می باشد،

 اند(.قطعه که کم و بیش کامل حفظ گردیده  14)در  Boehmeسروده های  .2

 سروده ستایشگران ناریس  .3

)شش سروده که یکی از آن ها کامل حفظ « اهرایی -سروش»سروده های ستایشگرانه  .4

 گردیده است(

سروده های جالل و شکوه عیسا )دو تا که یکی کامل و دیگر به گونه فرگمنتال حفظ  .5

 گردیده است(

سرآغاز و در  -ه یی در متن پارسی میان«. رسوالن»سروده هایی در باره جالل و شکوه  .6

 قسمت میانی سروده دیده نمی شود. -متن پارتی

 )فراگمنت های سه سروده یی( Boehmeسروده یی در ستایش  .7

 سروده های شادی آفرین )هفت فراگمنت( .8

 

بخشی از آثار نثری مانوی متشکل است بر قواعد مذهبی، موعظه ها، ارشادات و آموزه ها که به 

شمار نسبتا بسیار آثار در باره پیدایش کیهان و متونِ دارای  ده اند.شکل پرسش و پاسخ ارائه ش

متون برخی از فراگمنت ها  بار اخترشناسیک و فراگمنت هایی از گاهنامه ها نیز  در دست است.

تاریخ آیین مانوی و زندگانی مانی را بازتاب می  -)به زبان های پارسی میانه، پارتی و سغدی(

این آثار در ژانر  نان آثار مانی و رسالت پیروان او برشمرده شده است.دهند که در آن ها همچ

تقویمی با انشای بسیار روان، با کاربرد جمله های کوتاه و ساده نوشته شده اند و از  همین رو به 

آسانی از سایر متون  فرق می شوند. دو متن به زبان پارسی میانه با شخصیت مانی مرتبط اند. 

با بهرام یکم را بازگو می کند و دیگری در باره مرگ مانی است. هر دو متن  یکی دیدار مانی

و شاید هم اندکی  276-274از سوی شاهدان رخدادها تدوین شده اند که متعلق به سال های 

تکرار می شوند و برخی از ویژگی های دستوری آن بار بار و  ،پسانتر اند، و دارای استایل ساده

 که به باور بویس گواه بر مرحله اولیه نثر پارسی میانه است. ها نارسا و گنگ اند 

 

مانی برای تبلیغ آیین خود، افسانه ها و امثال و حکم ها و وجیزه های گوناگونی را از هند و 

چین به عاریه گرفته بود که در آینده از راه ایران  به سوریه  و در فرجام به غرب رخنه کرده 
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 Parableانوی نقش پیشتازی را همچون میانجی در گسترش تمثیل ها بودند. این  گونه، آیین م

به اروپا بازی  نمود. بیشتر این تمثیل ها به زبان  سغدی حفظ گردیده اند اما برخی هم به زبان 

 Pithinessهای پارسی میانه و پارتی هم اند. زبان این آثار روان و آگنده و سرشار از ایجاز 

 اتمام. اند. ولی با سوژه های ن

 

چنین می نماید که گویا این نوشته های فشرده و ساده برای راهبان در نظر گرفته شده بودند که 

ند که چنین چیزی بار دیگر گواه بر ارجحیت درسانمی ی مستقیم به شنودگان ورهنربا باید 

 رسانایی شنیداری بر رسانایی نوشتاری است. 

 

سی میانه )ساسانی( که دارای تاریخ نگارش مشخص متاخرترین متن منثور مانوی به زبان پار

 832-825که در قره شهر در بین  سال های « ها سروده»است، مقدمه یی است بر کتاب 

ترسایی تدوین یافته بود. ظاهرا این کتاب از سوی سغدیان که از زبان پارسی میانه به عنوان زبان 

اژه هایی دارای اشکال پارتی و پارسی نو دینی کار می گرفتند، نوشته شده است. در این متن و

 به چشم  می رسد.

 

در شمار فراگمنت های پارسی میانه یی کلکسیون مانیرهایم در هلسنکی فراگمنتی است  

سطر  که به زبان پارسی میانه  با خط سغدی نوشته شده اند. از روی محتوا، این  11متشکل بر 

به گونه نهایی رمزگشایی نشده است(. در متن از سروده های مانوی است )که تا کنون 

 کلکسیون آلمانی تورفان هم چند تا از این گونه فراگمنت ها دیده می شود.     

 

دایره » در« مدخل ایران»در زرشناس، در این جا برای مقایسه آن چه را که بانو داکتر زهره 

، ص 10، جلد -1367تهران،  ،نظر کاظم موسوی بجنوردی زیر «المعارف بزرگ اسالمی

 در باره ادبیات فارسی میانه آورده اند، می آوریم: 560ـ  562

  :ادبیات فارسی میانه
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در طول  .شودآثار ادبی باقی مانده از این زبان به دو گروه مذهبی و غیرمذهبی تقسیم می»

های مقدس زردشتی و شماری از آثار درجه دوم مذهبی همراه با  کتاب ،دوران ساسانی

ی کم و بیش مرتبط با مذهب به صورت نوشته در آمد و آثار غیرمذهبی و ادبی موضوعات

صرف و گاه تفننی )به شعر یا نثر( به علت اهمیت سنت شفاهی در ایران پیش از اسالم، به 

صورت نوشتاری در نیامد و سینه به سینه حتی به دوران پس از اسالم منتقل شد و پس از آن به 

هاد. آنچه مکتوب گردید، نیز به سبب تغییر خط پهلوی به عربی و تحول تدریج رو به فراموشی ن

نابود گردید. البته ترجمه عربی و فارسی  ،زبان پهلوی به فارسی و یا به علل سیاسی و مذهبی

کلیله و دمنه در دست است. همچنین شعر پهلوی با تحول زبان و تغییر مانند ها  بعضی از آن

شد(، همراه با موسیقی خوانده میبیشتر رونق افتادن موسیقی )چون وزن هجایی به عروضی و از 

 سوم و چهارم سوم و چهارم  هایبه وضعی مشابه دچار گردید. آثار دینی هم که بیشتر در سده

یعنی زمانی که دیگر دین زردشتی دین رسمی ایران نبود، تدوین نهایی یافت، در طی زمان به 

 .زها و به ویژه حمله مغول نابود گردیدها، ستی سبب تعصبات دینی، جنگ

  
های  ادبیات فارسی میانه دارای ویژگی ادبیات شفاهی نظیر گمنامی مؤلف و وجود سبک

مختلف است و با وجود آسیب فراوانی که به آثار برجای مانده، رسیده است، برای شناخت 

 آید. میهای باستانی ایرانیان منبع گرانبهایی به شمار بینی و اسطورهنجها

 هاست: آثار برجای مانده از زبان پهلوی این

 ی،ی . آثار کتیبه1 

 . آثار کتابی،2 

 . زبور پهلوی،3 

 های عربی و فارسی . برخی جمالت و لغات پراکنده در کتاب4 

 

هایی بر سنگ، پوست، سفال، فلز، پاپیروس، چوب، : این آثار شامل نوشتهیی آثار کتیبه . 1

ها دو زبانه )پهلوی و پارتی(، هاست. شماری از این کتیبه های قیمتی و جز آن سکه، مهر، سنگ
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هاست  همزمان با تألیف آنبیشتر  ها زبانه )پهلوی، پارتی و یونانی( است. نگارش کتیبهسه و یا 

که از نظر ادبی دارای اهمیت چندانی نیستند، از جهت تاریخی، اجتماعی، گاه  و به رغم آن

ی بر حسب ی شناسی از اهمیت بسیاری برخوردارند. آثار گوناگون کتیبهنظر زبان دینی و نیز از

 :شودموضوع به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم می

 

اند و به شاهان ساسانی و ی با منفصل نوشته شدهی ها به خط پهلوی کتیبه: این کتیبهدولتیـ  آ.

 .دکردیر، تعلق دارن -درباریان، از جمله موبد موبدان

 

های خصوصی به خط تحریری )متصل یا شکسته( همانند خط : بیشتر کتیبهخصوصیـ .ب

های پهلوی نگاشته شده است و به اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسالمی تعلق دارد.  کتاب

های یادبودی )یادبود وقف ملک، یا بازدید از ها از نظر موضوع به دو گروه کتیبهاین کتیبه

هاست:  ی پهلوی اینی دیگر آثار کتیبه .شوندهای سنگ مزار تقسیم میو کتیبه برخی اماکن(

 .هاها، مهرها و مهروارهها، سکهها، فلز نوشتهها، سفال نوشتهها، پوست نوشتهپاپیروس نوشته

 

بندی توان برحسب موضوع بدین ترتیب طبقه: این دسته از آثار پهلوی را میآثار کتابی. 2

 :کرد

در دوره اشکانیان و ساسانیان  ها و تفسیرهای اوستا به پهلوی )زند و پازند(:ترجمهـ  آ.

آموختند و ترجمه اوستا موبدان آن را می تنهارفت که ی به شمار میی زبان اوستایی، زبان مرده

ناپذیر بود. ترجمه و تفسیر اوستا به به زبان زنده آن روزگار، یعنی پهلوی، ضرورتی اجتناب

شود. امروزه از ترجمه و تفسیر )زند( همه اوستا تنها ی اصطالحًا زند )تفسیر( خوانده میپهلو

های  ها و یشت شود(، ویسپرد، خرده اوستا )که شامل نیایشزندیسنها )که شامل گاهان نیز می

 .شود(، وندیداد، هیربدستان و نیرنگستان و اوگمدیچا در دست استکوچک نیز می

 
، خواندن متون پهلوی به علت فراموش شدن زبان آن به تدریج مشکل و چهارمپس از قرن  

های  ناممکن شد. به همین سبب، روحانیان مهاجر زردشتی در هندوستان، دعاها و بعضی از متن
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ترین آثار شود. مهمپهلوی را به خط اوستایی آوانویسی کردند که اصطالحاً پازند نامیده می

وزار که اصل پهلوی آن از میان رفته است، بندهش، مینوی گهاست: شکند گمانی پازند این

، ارداویراف نامه، یادگار جاماسپی که اصل پهلوی بخش خرد، زند وهمن یسن، اوگمدیچا

ها و دعاها،  اعظم آن از میان رفته است، پس دانشن کامگ، خویشکاری ریدگان، آفرین

ات، ستایش سی روزه، ده و پنج و خاصیت ها )وردها(، بعضی روای ها )پتیت(، نیرنگنامهتوبه

 .اسورنان )روحانیان(، و صدویک نام خدا

 

ها و  : بر مبنای اوستا و ترجمه پهلوی آن، کتابب ـ متون تألیف شده بر اساس زند

 هایها سده رساالت بسیاری در موضوعات گوناگون به پهلوی نوشته شد که آخرین تاریخ آن

 :ا چنین استه ترین آنو مهمسوم و چهارم 

ی از مطالبی بر اساس نوشته های پیشین ی : این کتاب به منزله دانشنامه و مجموعهدینكرد .1 

کنندگان آن، آذر فرنبغ فرخزادان و آذربادامیدان است که زردشتی است. نام دو تن از تدوین

است. «ای دینیاعمال و کاره» یا«تألیف دینی» اند. واژه دینکرد به معنایزیستهمیسوم  3در سده

کتاب بوده که کتاب اول و دوم و بخشی از کتاب سوم از میان رفته  9دینکرد در اصل شامل 

  .است

 

های مبتنی بر زند( نیز معروف، و مشتمل بر  : این کتاب به نام زندآگاهی )آگاهیبندهشن. 2

فصل است. تألیف اولیه آن در اواخر دوران ساسانی صورت گرفته، اما آخرین  36

آفرینش آغازین یا » بوده است. بندهشن به معنای سوم کننده کتاب فرنبغ نامی در قرندوینت

و واقعی  وره ییهای آفرینش، تاریخ اسطاست. موضوع کتاب طیف وسیعی از اسطوره« بنیادین

ها و  ناسی و نجوم تا فهرست نام رودها، کوهنشایرانیان از پیشدادیان تا رسیدن تازیان، جها

گیرد. دو تحریر از بندهشن در دست است، یکی تحریر مفصل، به نام ا در بر میگیاهان ر

 .بندهشن ایرانی یا بندهشن بزرگ و دیگری تحریر مختصر و خالصه، معروف به بندهشن هندی

  

باره آفرینش،  فصل در 35ی است مشتمل بر ی : این کتاب مجموعههای زادسپرمگزیده. 3



 10 

ها، رستاخیز و پایان جهان  ی موجود در تن و وظیفه هر یک از اندامدین، ترکیب انسان و نیروها

 .است کرده تألیفسوم که آن را زادسپرم پسر گشن جم )جوان جم( در قرن 

  

های برادرش(، و کتابی با  نامه )در رد بدعت سه: از منوچهر برادر زادسپرم آثار منوچهر. 4

پرسشی که مهر  92های وی به  پاسخ عنوان دادستان دینی )مجموعه آراء دینی(، شامل

 .اند، در دست استخورشید پسر آذرماه، و بهدینان )زردشتیان( دیگر از او کرده

  

آید و های خطی همراه با متن دادستان دینی می: این متن در نسخهروایات پهلوی. 5

 .گردآورنده آن معلوم نیست

  

 .هاست ی از پرسشی : این متن مجموعهها پرسشنی. 6

  

های گوناگون پهلوی و به معنای فتواهای  ی از متنی : این کتاب مجموعهوجر کرد دینی. 7

 .دینی است

  

 متون فلسفی و کالمی:ـ  پ

 هاست:  آثار فلسفی و کالمی موجود از این دوره این 

های سوم، چهارم و پنجم دینکرد؛ شکند گمانیگ وزار، که تألیف مردان فرخ پسر  کتاب

است. بخش اول آن در اثبات عقاید زردشتی و  «گزارش گمان شکن»و به معنای اورمزد داد،

 بخش دوم در رد ادیان دیگر است؛ پس دانشتن کامگ )چم کستیگ( که متنی کوچک در

ی در شرح ی باره بستن کستی )کمربند خاص زردشتیان( است؛ گجستک ابالیش، که رساله

ش و آذرفر نبغ فرخزادان در حضور مأمون خلیفه ی به نام ابالیی مناظره زردشتی مسلمان شده

 .عباسی است
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 :در دست است : از این قبیل ادبیات چند اثرکشف و شهود و پیشگوییـ  ت

 به جهان دیگر؛)ویراز( (، در شرح سفر ویراف ارداویراف نامه )ارداویراز نامه .1 

 ان از روی مکاشفه؛باره حوادث جه پیشگویی در زند وهمن یسن )تفسیر بهمن یسن(،. 2 

ها در جاماسپنامه و بخش  ، وزیر گشتاسپ، که بخشی از آنهای جاماسپ پیشگویی. 3 

 ( ؛ 380-337بنونیست،  گاه شود به:دیگر در یادگار جاماسپی آمده است )ن

پس از که بیت چهارده  ، که به صورت منظومه مقفای کوتاهی درشاه بهرام ورجاوند. 4

 .ور شاه بهرام در آن پیشگویی گردیده استاسالم سروده شده، و ظه

  

دهد و (: بخش مهمی از ادبیات پهلوی را اخالقیات تشکیل میاخالقیات )اندرز و حكمـ  ث

های دینی و حکمت عملی مشخصه بارز آن مجموعه اندرزهایی است که به دو گروه توصیه

ها  یین مؤلف و زمان تألیف آنشوند. اندرزها در زمره ادبیات شفاهی قرار دارند و تعتقسیم می

امری دشوار و گاه ناممکن است و اغلب به بزرگان و حکما و گاه به شاهان و روحانیان نسبت 

 هاست: ترین اندرزهای پهلوی اینداده شده است. مهم

های پهلوی، در روایت پهلوی، و در  اندرزهای آذرباد مهرسپندان )مارسپندان(، منقول در منت 

ی چند از آذرباد مهرسپندان؛ یادگار بزرگمهر؛ اندرز اوشنردانا؛ ی کرد و نیز واژهکتاب سوم دین

اندرز دانایان به مزدیسنان؛ اندرز خسرو قبادان؛ اندرز پوریوتکیشان؛ دادستان مینوی خرد، و 

 .های دینی دیگربسیاری اندرزنامه

  

های سیاسی  روش باره ها که به بحث در: این رسالهرساالت در آیین کشورداریـ  ج

های نخستین دوران اسالمی با پردازد، در متون عربی سدههای اداره مملکت می دولت و راه

اند. اصل پهلوی بندی شدهها و توقیعات دستهها، خطبهعنوان عهود، وصایا، کارنامج، نامه

هایی از ونهها در دست است. نم ها باقی نمانده، اما ترجمه عربی و گاه فارسی آن هیچیک از آن

های هاست: عهود و وصایای اردشیر و انوشیروان، کارنامه انوشیروان، نامه گونه آثار این این
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های تر آن توسر(، متعلق به زمان اردشیر، نامهدرست سیاسی نظیر نامه تنسر )یا صورت 

ی ی ههای هنگام جلوس بر تخت شاهان ساسانی، توقیعات شاهانی ساسانی )گونانوشیروان، خطبه

داری و رسوم کشورها که به آداب آیین نامهها، و تاجنامهاندرز سیاسی ـ اجتماعی(، آیین

 .پردازنددرباری می

 

فریان و های پهلوی با عنوان رساله یوشتی از این نوع ادبی در نوشتهی : نمونهچیستانـ  چ

 .اخت آمده که در اوستا نیز بدان اشاره شده است

  

 .ی از این نوع ادبی استی : درخت آسوریگ نمونهمفاخرهمناظره و ح ـ 

  

: تنها اثر تاریخی به پهلوی کارنامه اردشیر بابکان نام دارد. این کتاب تاریخ و جغرافیاـ خ 

باره اردشیر و به قدرت رسیدن اوست. در موضوع جغرافیای تاریخی  ی، دری ـ افسانه تاریخی

 .های ایران موجود است ی به نام شهرستانی د صفحهی کوچک و چنی شهرها هم منحصراً رساله

  

که بیشتر  : تنها متن حماسی موجود به این زبان، یادگار زریران نام دارد؛ حال آنحماسهـ  د

های حماسی پهلوی که به ادبیات شفاهی تعلق دارند، یا از میان رفته، یا به عربی و فارسی  متن

 .پردازدهای ایرانیان و خیونان می ر زریران، به جنگاند، مانند خداینامه. یادگاترجمه شده

 

 : افزون بر ترجمه وندیداد که مشتمل بر مطالب فقهی بسیاری است، کتابفقه و حقوقـ  ذ

 :باره فقه و حقوق بدین شرح وجود دارد های پهلوی مستقلی نیز در

های دینی و  آیین ها و ها، ثواب باره گناهان و تاوان آن : این کتاب درشایست نشایست .1 

 .تطهیر است

  

باره مشکالت زردشتیان  پاسخ در 44ی از ی : این رساله مجموعهروایات امید اشوهشتان. 2

 .های نخستین اسالمی استدر جامعه مسلمانان در سده



 13 

  

پاسخ آذرفرنبغ به  147ی است مشتمل بری : مجموعهروایات آذرفرنبغ فرخزادان. 3

 ، و«روایات فرنبغ سروش» ین مجموعه روایت کوچک دیگر نظیرهای زردشتیان و چند پرسش

 .در همین زمینه« برزینهای هیربد اسفندیار فرخ پرسش»

  

)مجموعه هزار فتوا(: کتابی است که هزاره قضیه حقوقی، به  مادیان هزار دادستان. 4

 .خصوص قوانین مدنی را در بردارد

  

باره مطالب مختلف به  بدین شرح درهای کوچکی : رسالهآموزشیرساالت کوچك . 5

ی در ی های سیستان؛ خسرو و ریدگ، رساله ها و برجستگی زبان پهلوی در دست است: شگفتی

درباره بهترین «خوش آرزو» خسرو پرویز( از پسر جوانی به نامشاید های خسرو ) باب پرسش

وز خرداد؛ سور ؛ گزارش شطرنج و وضع نرد؛ مادیان ماه فروردین ر…ها، عطرها و  خوراک

 .نویسینامهسخن؛ آیین

  

: از زمان خسرو انوشیروان نهضتی برای کتابت آثار پدید آمد و های منثور داستانـ  ر

های ملل دیگر به زبان پهلوی ترجمه گردید.  های ایرانی مدون شد و یا داستانبسیاری از افسانه

که هسته اصلی  افسان )الف خراقه( هزار هاست: های ایرانی این های داستانترین مجموعهمهم

هزار و یک شب ایرانی است، سند بادنامه، بلوهر و بوذاسف، کلیله و دمنه، طوطی نامه و 

 .اسکندرنامه

  

منظومه کوتاه سه  های پهلوی در دست است. تاکنون : آثار منظوم نسبتاً اندکی به زبانشعرـ  ز

ی نیز با ی شناخته شده است. قطعه «وصف خرد» و« مدح خرد» ،«اندرز دانایان»های اندرزی به نام

« سرود آتشکده کرکوی» در دست است که شعری دینی است. «آمدن شاه بهرام ورجاوند» نام

که در تاریخ سیستان ضبط شده، سرود دینی دیگری است که به خط فارسی نوشته شده، ولی از 

های باقی مانده به زبان پهلوی مهشود. از میان منظونظر زبان و وزن، شعری پهلوی محسوب می
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های یادگار زریران و درخت آسوریگ در دست است که هر دو اصل  دو اثر نسبتاً مفصل به نام

 .رامین، متنی در دست نیست های عاشقانه پهلوی نظیر ویس وپارتی دارند. از منظومه

  

ثار علمی پهلوی که به های پهلوی آمده، و از آ: از مطالبی که در نوشتههای علمی کتابـ  ژ

های خویش از افکار علمی  گردد که ایرانیان در کتابعربی ترجمه شده است، معلوم می

های علمی پهلوی امروز در دست نیست. از  اند اما هیچ یک از کتابکردهبیگانگان استفاده می

و کتاب  های علمی ایرانیان زیج شهریاران، وزیدگ )گزیده( تنگلوش یا تنگلوشا بعضی کتاب

  .اندرزگر اطالعاتی در دست است

 

فرهنگ اویم  : دو فرهنگ کوچک در میان آثار پهلوی مدون وجود دارد:ها فرهنگـ  س

ها ذکر شده است، و فرهنگ پهلوی،  های اوستایی با معادل پهلوی آنایوک، که در آن واژه

ن دشوار بوده است، مانند هایی که از نظر امالیی برای دبیران و کاتبافرهنگی مشتمل بر واژه

 .اندبندی شدهحسب موضوع تقسیم های این فرهنگ برها. واژه هزوارش

  

هایی به زبان پهلوی نوشته، و یا از  : در دوره ساسانیان، مسیحیان ایران کتابزبور پهلوی. 3

های دینی خود ترجمه کرده بودند که از آن میان تنها ترجمه پهلوی از زبور در دست  کتاب

ی و کتابی، نگاشته ی است. این متن به گونه خاصی از خط پهلوی، حد فاصل میان پهلوی کتیبه

تر است. در زبور گردد، اما زبان متن کهنهباز میدوم  واول های شده است. کتابت نسخه به سده

 .«شودهای سریانی دیده میپهلوی وام واژه

 

 یادمان های زبان پارتی:  
یکی از زبان های ایرانی میانه شمال  -یادمان های نوشته شده به زبان پارتیدر این جا به بررسی 

سده  -اشکانی )سده سوم پ. م.ایرانی حاکمه دولت های  غربی می پردازیم که نمایندگان الیه

بان باشندگان بومی منطقه ز ،با توجه به این که این زبان .با آن سخن می گفتند (سوم میالدی

از مرحله باستانی تکامل . می باشدبود، نام پارتی برای آن یک اسم با مسمی  پارت )پارتیانا( هم

و تحول این زبان پیش از دوره فرمانروایی اشکانیان هیچ گونه یادمان هایی بر جا نمانده است. 
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وجود داشت و اما یادمان های زبان  یبه عنوان یک زبان زنده تقریبا تا سده ششم ترسایپارتی، 

شده بودند. همه دوین به یک زبان مرده و خاموش تاقع ودر به زمان های متاخرتر پارتی متعلق 

نوشته  ایرانی –یکی از انواع خط آرامی -الفبای پارتی ایادمان های پارتی )به غیر از مانوی( ب

  38 شده بودند.

 

 ان بر جااز عهد اشکانیان، سنگنبشته های یادمانی پادشاهی مانند دوره های هخامنشیان و ساسانی

های شناخته شده پارتی بر روی تخته سنگ ها و دیواره ها کتیبه شمار اندکی از  نمانده است.

 و... که تا کنون به دست آمده اند، به شرح زیر می باشد:

خراب حفظ شده یافت  شده است سنگنبشته یک در ایران در سر پل ذهاب )در کوه زاگرس( 

به یادمان را ش کنده شده است. چنین می پندارند که که به روی آن سواری با یک پیاده نق

قدمت آن به سده دوم اشکانی بر دیگر مدعیان تخت پادشاهی ساخته بودند. شاه  یادبود پیروزی

 39ترسایی می رسد. 

 

هست که گواه بر تفویض قدرت در ساتراپ از  Hvasak کتیبه یی به روی دیواردر شوش 

 40است. گ.[ -]به کسی از دولتمردان بومیایی ترس 215سوی اردوان پنجم به سال 

 

)در  Dura-Europos به روی دیوارهای برخی از ساختمان های شهر قدیم دئورا اروپوس

حوضه رود فرات( که از سوی کاوشگران باستانشناس بیرون کشیده شده است، کتیبه های 

 212یا  211ال قدمت یکی از آن ها به س که کوتاه پارتی )گرافیتی( حفظ گردیده است

 .41ترسایی می رسد. 

 

کتیبه های کوتاه شخصی به زبان پارتی در نزدیکی بیرجند )در خراسان همچنین شماری 

ت آن ها به اوایل دوره ساسانی )سده سوم ترسایی( می شناخته شده اند. هر چند قدم جنوبی(

 .42رسد. 

 

نی پادشاهی تنها در دوره ساسانیان زبان پارتی برای نوشتن سنگنبشته  های یادما طُرفه این که

)یعنی پس از بر افتادن دودمان پارتی( به عنوان زبان نسخه دوم در دو کتیبه سه زبانی و دو زبانی 
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. همین گونه در نسخه های پارتی دو کتیبه سه زبانی ه بودنخستین شاهان ساسانی به کار برده شد

رتی همچون زبان  دوم به کار رفته است. در هم زبان پا ور یکم )سده سوم ترسایی(پشاهنشاه شا

به روی دیوارهای مشهور کعبه مقدس زرتشت )در نقش رستم فارس( حک که نخستین کتیبه 

در شده )و خوب حفظ گردیده است(، به تفصیل در باره پویایی های پادشاه بازگو می شود. 

شده اند. نسخه های  درباریان شاه بر شمردهنام های نسخه دومی )در نقش رجب در فارس( 

 پارتی کتیبه دو زبانی شاهنشاه شاپور یکم و نرسه هم همین گونه اند.  
 

در باره مسابقه خدنگ گزارشی را کتیبه شاپور یکم در حاجی آباد و تنگی بوراق )در فارس( 

و کتیبه نرسه در پایکول بازگو می نمایند در حضور شاه و با اشتراک خود وی  از کمان افکنی 

ه شرح است که ب کردستان عراق( به روی تخته های سنگی ساخته شده، اما بس فراگمنتال )در

 .43. می پردازدترسایی(  293تخت نشینی نرسه )در تاج پوشی و رویدادهای مرتبط با  

 

کتیبه های پارتی روی سفالینه ها دارای اهمیت بزرگی اند. معروف ترین آن ها سفالینه های نیسا 

به رهبری ک. ی. ماسون به سال های  کلینه ها در هنگام کاوش های باستانشناسیاند. این سفا

)در جنوب ترکمنستان  خت های اشکانیانتیکی از نخستین پای -در شهرک نیسا 1948-1954

 . کشف شدند در نزدیکی عشق آباد( 

 

بیشترینه سازند. که آرشیو نیسا را می شناخته شده اند نزدیک به سه هزار سفالینه گلی  ،تا این دم

از شهر قدیم نیسا یافت شده اند و تنها بخشی از آن از شهرک نو نیسا به دست این سفالینه ها 

یی آمده است که قدمت آن ها به سده یکم پ. م. می رسد. کتیبه ها به روی سفالینه ها با دبیره 

ایدئوگرام های  نوشته شده اند که به خط رایج در دبیرخانه هخامنشی ها نزدیک است و شمار

ه این کتیبه ها به چه  زبانی نوشته می مانند کآرامی در آن  چنان بسیار است که گاه دانشمندان 

باده  مالیدر بیشترینه موارد مدارک یادمان ها  ،از روی محتوا پارتی یا آرامی؟ -شده اند؟

ت می و سرکه از انبارهای پادشاهی در مهردادکیرت )در نیسای قدیم( در زمینه محاسبه مالیا

اما برخی از سنگنبشته ها دارای محتوای اند انگورستان ها )تاکزارها یا تاکستان ها(ی گوناگون 

اقتصادی و هم   -الت اجتماعیوارزشمندی هم برای تاریخ تح عمناباین یادمان ها دیگری اند. 

رست د 44 .به شمار می روند مذهب و حتا برای تاریخ سیاسی ،برای بررسی  تاریخ فرهنگ
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سان در ویرانه های پایتخت کهن انه ها با قدمت ظاهرا همان زمان را باستانشنیهمین گونه سفال

 کشف نموده اند.  45قومیس در خراسان ایران در   -دیگر اشکانیان

 

نوشته جمله  از: نیز کشف شدند پسانتر سفالینه های همانندی یافت در سایر محالت نزدیک

سده های )با قدمت مدارک اقتصادی و نیز  ،ها از کوشه تپه )ترکمنستان(به روی سفالینه  ییها

 سده یکم پ. )با قدمتنوشته هایی به روی ظروف و پارچه ها از مرو قدیم  (،سوم ترسایی-دوم

لعه قگونیا  ،(با قدمت سده های سوم و چهارم ترسایی)از گیبی قلعه واقع در همان  واحه  ،(م.

و حتا از نیپور در عراق،  .46سده یکم ترسایی )در اوزبوی( )با قدمت باد و ایگدی قلعه آعشق 

کسانی اند که این ظروف به آنان متعلق  از ظاهر ( که دردوم ترسایی -سده های یکم)با قدمت  

 .47بودند.  

 

ین هم دورتر به سوی غرب در دئوره اروپوس در مرز امپراتوری روم )در اسفالینه های پارتی از 

 .48ن ها ظاهرا دارای بار اقتصادی اند. آو دست کم بخشی از  یافت شده اند ترسایی(سده سوم 

 

به  ر دنگره تاجیکستاند)؟(  (با قدمت سده دوم پ. م.)مدال های برُنزی با نوشته های پارتی 

 . 49 دست آمده است.

 

وتاه و کآغاز در )سده یکم میالدی  عالئم پارتی به روی سکه های شاهی پارتی سر از دوره

ضرب زده شده در عالئم در این هنگام روی سکه های این . ( پدیدار می گردندپسان ها درازتر

دیده می شوند. برای مثال سکه های سیمین هم برخی از استان های زیر فرمان پارت ها 

  .دوم ترسایی(-ائلیمایدی؟ )سده های یکمفرماندارن 

 

سده )با قدمت یافت شده از نیسا  هرهایمُبرخی از پارتی دارای اسامی خاص به روی نبشته های 

 کتیبه معروف به روی گیما؟ و...مانند   51( دیده م شوند.دوم ترسایی

  

کشف شده اند. دو  پارتی در اورومان )در کردستان عراق( یها( پرگامنتکاغذهای پوستی )

اما   ،یونانی اند  دارای  متناست که به روی یک صراحی چسپانده و مهر و موم شده پرگامنت 
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ش خمدارک خرید و فروش بیکی از آن ها به پارتی بازنویسی شده است. همه این پرگامنت ها 

در حالی که تدوین شده بودند، اما متون  یونانی در سده یکم پ.م.  .هایی از انگورستان ها اند

ه زبان پارتی که ب یپاره های پرگامنت .52. است متون پارتی میانه های سده یکم ترساییقدمت 

.  ستاز دئوره اوروپوس متعلق به میانه های سده سوم ترسایی ا بوده است،مکتوب کاری کدام 
53 

 

 تی مانوی:ریادمان های مكتوب پا

شمگیر چ. این متون بخش می رسددهم ترسایی تا سده  سده سوماز متون مانوی پارتی قدمت 

زیبا و ظریف مانوی ، زیرا با دبیره خوانا ی شوند.سانی خوانده مآادبیات پارتی را می سازند و به 

این متون حفظ فراگمنت های جداگانه بیشتر نوشته شده اند.  (خویشاوند سوریانی)استرانگلو 

پارسی میانه  و آثار مانوی به زبان پارتی همراه با آثار به زبان سغدیپیشتر، از  .گردیده است

 ره آن  اندکی مفصل تر روشنی می افکنیم.در این جا در با 54 .ساسانی یادآور شدیم

سیون  اصلی متون پارتی از سوی آندریاس و هینینگ به نشر رسیده اند. اهمیت بزرگی را ککل

 «آنگد روشن»و « هویداهمان» -اسی دو سایکل چاپ شده سروده های پارتینبرای علم ایرانش

گردیده  انشناسانه آراستهبز یبصره هازه شده و با تیماتیسیستفراگمنت  114 ،اثردر این  دارا اند.

مساعدت سزاوار چاپ این متون از سوی هینینگ به پژوهش سروده های ایرانی میانه مانوی  اند.

  .ه استتوجهی کرد

 

 قطعات برگزیدهگلچین ت ترین متون مانوی به زبان های پارتی در یمهم ترین و با اهم

chrestomathy  حتا بخشی و متون ترجمه شده ه شده اند. گردآوردتهیه  شده از سوی بویس

که در ضمیمه شده است ی یواژه نامه  ،به این متون است. با ترانسکریپسون نوشته شدهها از آن 

ترانسکیرپسیون ها نیز ترجمه ها ارائه گردیده اند و با آن واژه های پارسی میانه ساسانی و پارتی 

که  افزوده شده است  باژگونه واژه ها فرهنگ ،مهبه واژه ناآورده شده است.  ترجمه انگلیسی اب

 از سوی سوانتسیگر تدوین یافته است.

 

در  متون شاعرانه پارتی، . در کلدر بر می گیرد سروده هارا بخش بزرگ ادبیات مانوی پارتی 

 :سه کتگوری شناخته شده اند 



 19 

 سایکل بزرگ شعرها که متشکل از چند بخش اند -1

 ه نام ستایشسروده های یکپارچه دراز ب -2

 ده های کوتاه که طبق معمول به ترتیب الفبای آرامی قرار دارند. وسر  -3

 

حفظ گردیده  در شعرسرایی پارتی مانند شعرسرایی پارسی میانه ساسانی سنت های ایران باستان

 یز سوی سغدیاناچون  ،ردندگمی تهی  ارزش های واالاز پسان ها متون شاعرانه پارتی است. 

در بیشتر یک زبان مرده مذهب مانوی بود. دیگر د که برای ایشان زبان پارتی سروده می شون

ظاهرا به  ،متون شعری از نگاه شکل همچون نثر ارائه گردیده است ،دست نویس های مانوی

 ه هایا نقطبطور طبق معمول سا به روی کاغدها اما پایانه های اشعار و جمقصد صرفه جویی 

 شعرها به گونه خاص برجسته ساخته شده اند.  یراع ها و بیت هاصم گاهی. رنگی نشانه  شده اند

 رای آن )ترانهجبرای آن که بر موسیقایی ا ،نوشته شده اند بخشی از متون با تقسیم به مصوت ها

متون سروده ها را به زبان ایرانی غربی درست سغدیان مانوی بتوانند  تا تاکید بورزند (هاخوانی 

روده های مانوی تثثبیت گردید که شعر سرایی ایرانی پیش از سرکت مطالعه من و ببه یُ.ندبسرای

همانند ، درست به مفهوم راستین آن وزن و قافیهفاقد  بودیی ناپیراسته شعرسرایی  ،اسالم

 . اولیه و یا آلمانی یونسانگلوساکشعرسرایی 

 

و از میانجی بودند ا در اروپاندیشه ها و ارزش های خاورزمین مانویان در امر گسترش و پخش 

 بسیار مهم اند.  این دیدگاه ادبیات مانویی برای تاریخ ادبیات جهانی

 

با این هم، شماری واژه های بیگانه در . است شکل خاوری زبان پارتی ،زبان متون مانوی پارتی 

یده تثبیت گرد هندیهای بان زبیش از سی واژه عاریه گرفته شده از ره یافته اند. برای مثال آن 

بودایی از آیین مرکزی تاجایی  یکه آیین مانوی در آسیا استبوده آن   دلیل این کار است.

 -شمال غربی پراکریت عاریه گرفته شده بودندزبان های از برخی از واژه ها گردیده بود. متاثر 

استگاه هندی از طریق پارتی به مانوی سغدی رخنه خبرخی از واژه های دارای ت. یکرساز سان

پدید آمده مانوی پیشتر از سغدی  (لیتورژیک)متون چون متون عبادی و مناجات موده بودند. ن

 ره یافته باشند. سغدی از بودایی  ،ه های هندی به مانوی سغدیاژبسیاری از و شایدبا آن بودند، 
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که  اظهارات مانی در باره دبیره هایی ،درمانندر یکی از اسناد پارتی نشر شده از سوی ورنر زو 

 -ست که در گذشته هم رواج داشتندهسه نوع خط : »، آورده شده استاستبوده او با آن آشنا 

ه و در خود با آن ها آشنا بود بر می شمارد که. مانی  سه نوع خطی را «ریانی و یونانیهندی، سُ

خط  -بودگردیده روشن  ایشها برخاستگاه های آن  ،و جهانگردی هاها دانشجوی روند 

که بر شالوده زبان هندی )شاید یکی از  یامپراتوری روم، خطلنی استان های خاوری فرهنگ ه

در وادی رود سند خود و در هنگام پویایی های مسیونری پدید آمده بود و ا انواع خط براهمی(

ریانی می خواند. به کار می برد و آن را سُخود آن را و خط آرامی که او با آن آشنا شده بود 

نی( چند نویسه ویژه را اریبل تنها به خط آرامی )سُ ،ه بوددط نوی اختراع نکرخکدام مانی 

که لیدزبارسکی آن را واریانت مورب خط پالمیری می خواند. خط مانوی تا واپسین  افزوده بود 

یعنی تا سده هشتم ترسایی.  -به کار می رفتآیین مانوی در آسیای میانه   «مرگ»دم  

    ا هینینگ و گیرشویچ داده اند.   مشخصات مفصل خط مانوی ر
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 پیوست ها
 

 یادداشت: 

یل در باره دوره اشکانیان و زبان پهلوی پارتی نوشته بودیم. ما در بخش پنجم کتاب به تفص

آن بخشی از چون از زمان پخش آن نوشته نزدیک به یک سال می گذرد، اینک بار دیگر 

ه را با آن مقایسه نمایند و به برداشت های تنوشته را می آوریم تا دوستان بتوانند نوشته دست داش

 بهتری در زمینه  دست یابند.

    

 1وست شماره پی

 

 عزیز آریانفر

 

 همگونی ها، هموندی ها  و همانندی های

 زبان پارتی )اشكانی یا پهلوی( با زبان پارسی دری امروزی

 

به گونه یی که می دانیم، در چند دهه پسین سده بیستم، باستانشناسان شوروی پیشین و 

 18-15)نیسا( در ترکمنستان موفق به کشف آثار بس ارزنده و گرانبهایی از شهر نسا 
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کیلومتری عشق آباد )اشک آباد( مربوط دوره فرمانروایی پارت ها یا اشکانیان و حتا دوره های 

پیشتر از آن هم گردیدند. کشف این آثار بی نظیر، در پهلوی کشفیات همانند دیگر در ایران و 

پنج تقریبا ه تاریخ به گونه شگفتی برانگیزی برگوشه های تاریک و ناشناخت و تورفان، میانرودان

 سده یی اشکانیان روشنی می افکند.

 

می دانیم که دانشمندان شوروی پیشین، مقاالت و کتاب های بسیاری در باره زبان های ایرانی، 

از جمله زبان پارتی )پهلوی یا پهلوانیک( نوشته بودند که به ویژه آثار در باره زبان پارتی در 

، بس شایان توجه اند. خوشبختانه چند تا از این آثار در ایران به پرتو داده های این آثار ارزشمند

زبان پارسی دری برگردان شده است. با این هم، هنوز کار بزرگی در پیش است و بایسته است 

 تا آثار دیگری هم ترجمه به دسترس شیفتگان  فرهنگ و زبان گذاشته شود.

 

 یم:در این جا چند تا از این کتاب ها را بر می شمار

)بر پایه « نام های کالمی )وربال( در زبان های ایرانی میانه و پارتی»آساتریان گ. س.،  -1

 1983داده های متون تورفانی(، سانکت پتربورگ، 

اسنادی از نیسا از سده یکم پیش از »اییلویچ، لیوشیتس و.آ.، خدیاکونوف، ایگور می -2

 1960)نتایج مقدماتی کارها(، مسکو، « زادروز

 ، جلد یکم1962، مسکو، «زبان های ایرانی توده های آسیای میانه»و.آ،  لیوشیتس  -3

، تهیه شده برای چاپ سوم دانشنامه کبیر شوروی، جلد «زبان پارتی»لیوشیتس و.آ،  -4

 1975نزدهم، مسکو، 

 1978مولچانووا ای.ک.، زبان های ایرانی میانه، مسکو،  -5

، «تیپولوژیک زبان های ایرانی -تجربه پژوهش های تاریخی»رَسَترگویووا و. س.،    -6

 1975مسکو، جلدهای یکم و دوم، 

 1979، چاپ دوم، مسکو، «پیش درآمدی بر زبانشناسی ایرانی»رانسکی، ای. ام، اُ  -7

 1979، مسکو، «زبان های ایرانی در پرتو روشنایی تاریخی»رانسکی، ای. ام.، اُ -8

مبانی زبان شناسی کتاب  در« زبان پارتی»رَستَرگویووا و. س.، مولچانووا ای. ک.،   -9

 1981ایرانی/ زبان های میانی ایرانی/، مسکو، 
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، انتشارات «تاریخی زبان های غربی ایرانی -دستور قیاسی»رسترگویووا و. س.،  -10

 1990زبان شناسی، مسکو، 

 

روشن است فهرست این گونه آثار بارها بیشتر از آن است که ما در این  جا همچون مشت 

م.  اما از دید این کمترین، یکی از کتاب های بسیار ارزشمند در باره نمونه خروار آوردی

است که از سوی پژوهشکده « زبان های ایرانی»زبان های ایرانی، کتاب سه جلدی 

زبانشناسی پژوهشگاه علوم روسیه به چاپ رسیده است. این کتاب ها زیر نظر دانشمندان 

ف، ان. ای. تولستوی، و. س. رسترگویوا، و. برجسته یی چون و. ن. یارتسیوا، و. م. سولنتس

ای. ایفیمف، و. و. مشکالو، ن. و. روگووا و ژوی ائدلمان نوشته و ویرایش و به زیور چاپ 

 آراسته شده اند. 

 

زبان »از این سه کتاب، آن چه مورد نظر ما در نبشته دست داشته است، جلد دوم آن زیر نام 

پژوهشی در باره  -رگیرنده سی و هفت مقاله علمیاست که در ب« های ایرانی شمال غربی

زبان های مورد نظر می باشد که به قلم برجسته ترین کارشناسان این زبان ها نوشته شده 

است. از این میان، آن چه برای ما بسیار مهم است، مقاله استاد ای. ک. مولچانووا زیر نام 

یژه این مقاله در آینده از واجبات است. روشن است ترجمه این کتاب و به و« زبان پارتی»

است. با این هم در این جا می کوشیم دست کم  نگاهی بیفکنیم به شماری از واژه ها و 

جمله ها به زبان پارتی یا اشکانی که بسیار با زبان کنونی ما همانندی دارند و من از این مقاله 

 برای خود برداشت و یادداشت  و بایگانی نموده ام. 

 

ی خواهم یادآور شوم که شاید این ها مربوط دوره های پسین تکامل تاریخی این زبان تنها م

بوده باشند که به پیمانه بسیاری از دیگر زبان ها، به ویژه زبان های باشندگان غرب و جنوب 

نی، ارمنی و قفقازی، رومی خاوری و ... تاثیر پذیر داوپشته ایران و نیز زبان های میانر

 گردیده بود.  

 مرغ -مورگ

 برادر، برادران

 زن، زنان -جمع( -ژن )ژنین
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 ساعت سه -هری زمان

 خدایان روشن )نورانی، مقدس(  -بَگان روشنان

 خدایان برجسته و ارجمند -بَگان پادیشفراوند

 این، همین -این، ایم، ایمین

 آن ها -هاوین

 همه -هَروین

 پورِ پور )فرزندِ فرزند یا نوه( –پوهر و پوهر 

 پوراهی  -ت: در زبان اوستایییادداش

 این بوستان )باغ( من است. -این من بودستان

 مادر او -اوش ماد 

 تو روشنی من هستی –من  -روشنیفت ای چه

 از تو -تَوَن

 از من -من اَن

 آموژه= آموزه، آموختن

 زادَگان= فرزندان

 ابی= بدون

 اندر= دورن

 پروان= پیش رو

 و بستند گریفت اود بست بود= او را گرفتند 

 روشن -روژن، رَوشن

 آویستن= آمیختن، مخلوط کردن، گد کردن 

 ایژ آ اماه اشا= و پس از چند گام تو نزد ما می آیی؟ -اود چََوند پد چه تو پد

 رشک

اود که او تو َزنه، تو بید او هاو مه زن، اود که اد تو پدکین ایشته )هِشته(، تو بید اد هو پد 

تو را بزند، تو به نوبه خود او را مزن و اگر کسی از تو  انتقام  کن مه ایشته= و هرگاه کسی

 بگیرد، تو باید از او  انتقام مگیری

 او که رشک پد تو َبرن=  و اگر کسی بر تو رشک برد یا اگر بر تو رشک برند  
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 او  چاواگان کد ابر اسنگ واَراَن ورنده= و مانند آن که هر گاه بر سنگی باران ببارد

 َبزَگ= رهایی یافتن از شرارت )َبزه(گریف از 

 کمک -ادیاور

 نیرو، زور، توان -زَور

اود هاوین وَاراَن ها اسنگ ویداختن نی شاهند= و درست مانند آن که هرگاه بر سر سنگ 

 باران ببارد.

 پیداگ بود= پیدا بود

 تاریکی -تار

 نشاید -نی شاید

 آمدیم -اگاد هیم

 فرمان

 درختان مِن ِکرد بارور 

 م= دیدمدیدُ

 پاد هو شب چه شمبت= در آن شنبه شب

 کسی -کِس

 چیز

 کدامین، عوض -اِیوز

 آن گون= آن گونه، همان گونه

 چاند= چند    

 اید= این جا 

 اود= آن جا

 پس

 مرد

 ایست

اندر وهشت که تو نام برآیی اواگون بودِستان اهاد چاواگون ایم من بودستان= ]آیا[ اندر 

 ه من سخن می گویی، بوستانی چون بوستان من بود؟   بهشت که تو در باره آن ب

 خفت
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 آن ها، ایشان -اوشان

 نی پرمایم که= فکر نکنم که 

 انداگ= اندوه

 چه شان= چه سان

 تیرگیستر= تیز تر

 وَتر=بدتر

 پِریوز= پیروزی

 چه وسند= به خاطر چه؟

 یک-اِو

 دو

 سه-هِری

 ه شده باشد(چفار= چهار )شاید از زبان های ایرانی خاوری برگرفت

 چوهار، چوهارم= چهارم

 شش -شوا

 هشتم

 از پس

 از شما )مانند شهر تان، کشورتان و...( -تان

 شان= از آن ها 

 بشنو -اِیشنو

 اِشنوید= بشنوید

 توآگدی؟= توآمدی؟

 من خفت ایستم= من  خواب هسنم

 فرمودن

 گریفت= گرفت

 انجام  داد کیرد= کرد، نمود،

 شتنهیشت= گذاشتن، رها کردن، هِ

 دید
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 خندان

 مانند

 زیر= زیرک

 کار

 هم وردیشن= همایش، گردهمایی، نشست، جلسه

 درست مانند زبان انگلیسی[« یشن»]جالب است، 

 اشناس= شناختن، شناس

 از مصدر چمیدن، راه رفتن -چَم

 زیان، گناه -ویژند

 ویژندگار= بزهکار، بدکردار، زیانکار

 تم= تاریکی

 یکی و سیاهی[]در زبان پشتو هم  تورتم= تار

 ابیاد= یاد

 همچهرگ= همچهره، همانند

 خَش= خوش

 بوی

 چشم

 رزمیاز= برانگیزنده رزم، رزمیار

 شرگ زدگ= شیر زاد، بچه شیر

 زی، زاد= فرزند، زاده

 ]در زبان پشتو هم زی به معنای زاده است[

 برد

 آواز، گفتار نرم و آرامشبخش و دوستانه( –نیواز= نیوازش ) واز 

 تنآخیز= برخاس

 فراز شد= برخاست، به پا خاست، بلند شد

 شدن= رفتن )آمد و شد(

 نام بردن
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کد توران شاه اد اََژدان ایم سخن اشنود= هنگامی که توران شاه  و درباریان )آجودان ها/ 

 یاوران( این سخن بشنودند

 فرشتگان

 آموزاگ= آموزگار

 دین

 آپادان= آبادان

 ژیوار= زنده جاویدان، بی مرگ، 

 ان  روسی هم ژیف به معنای زنده  است[ ]در زب

 شب

 پاد هو شب چه شمبت= در آن  شب شنبه

 چیز نی است چه خوژ )خوش(= چیز خوش آیندی  نیست.

 نوَگ شهر= شهرنو

 شهوار= شاهانه، شهوار

 از بابل زمیگ= از بابل زمین

 یزد، یزدان= پرودرگار،آفریدگار 

 اروان= روان، ارواح

 شود، روح عربی از روان پارتی گرفته شده است.[ ]به گونه یی که دیده می

 

  

 داکتر اوئه البروک و داکتر سلویا وینکلمان

 گزارنده از آلمانی به پارسی دری: عزیز آریانفر

 «پارت: ابرقدرت فراموش شده»برگرفته از  کتاب 

  
 

 زبان و خط پارت ها )اشكانیان(
 

 یادداشت گزارنده:
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پارت: ابر »ترجمه بخشی است از کتاب تازه به چاپ رسیده  آنچه در این مقاله می خوانید،

 که به خامه دو تن از خاورشناسان آلمانی به زیور چاپ آراسته شده است.« قدرت فراموش شده

  

با داوری از روی یافته های مکتوب و پژوهش های زبانشناسیک می توان گفت که در دولت 

ر کنار هم )موازی با هم( رایج بود: یونانی، پارت ها روی هم رفته سه زبان اصلی مختلف د

 پارتی  و آرامی.

 

زبان یونانی، زبان نخستین )اصلی( اداری بود که به روی سکه ها با حروف یونانی هم قابل 

تشخیص اند.  زبان یونانی به وسیله مهاجران یونانی تبار از دوره هخامنشیان در گستره ایران 

شنا بودند و در دوره سلوِیکی ها در ایران و در گستره باختر و شناخته شده بود و مردم با آن آ

 سرزمین های شمال غربی ایران پخش شده بود. 

 

روشن است زبان آرامی نسبت به زیان یونانی که در دوره هخامنشیان به عنوان زبان اداری به 

اصل همانند کار می رفت، برای مردم ایران آشناتر بود و از خط آن کار گرفته می شد و در 

 )زبان بین القومی یا میانتباری( Lingna Francaیک زبان سراسری و عمومی همچون 

زبان همگانی یعنی زبان قابل فهم برای همه در گستره دولت پارت استفاده می شد که به سان 

     یک زبان پذیرفته شده و جا افتاده و تثبیت شده بود. 

 

آهسته همگام با پهن شدن سیطره پارت ها بر ایران و  زبان سوم، زبان پارتی بود که آهسته

میانرودان )بین النهرین( گسترش می یافت. به زبان پارتی در آغاز تنها در نواحی هسته یی دولت 

پ. م. در ترکمنستان، خراسان و گرگان سخن گفته می شد. این زبان  247شاهی پارت در 

 رباری و اداری دودمان اشکانی مبدل می گردید. رفته رفته در سراسر مناطق فتح شده به زبان د

 

در کنار زبان پارتی در مناطق مفتوحه زبان های بومی هم به هستی خود ادامه می دادند. مانند 

زبان های باختری، ارمنی، سغدی و برخی از زبان های قفقازی....و نیز زبان های مناطقی از 

فوذ پارت ها قرار می گرفتند مانند زبان های اروپای باستان که وقتا فوقتا زیر حاکمیت و ن
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عربی نیز رایج بودند  -آرامی و نباتی-مَقِدونی، التینی و همین گونه زبان های پالمیری -یونانی

 و برخی از نامکسان های این زبان ها به گستره پارت هم راه  یافته بودند.

 

شه در زبان پارسی باستان در استان فارس، به یکی از لهجه هایی سخن گفته می شد که ری

 داشت و آهسته آهسته با گذشت زمان زبان پارسی میانه گردید.      

 

درست به دلیل همین چند زبانی بودن ظاهری گستره بابل ضرور بود که در مناطق مفتوحه یک 

 زبان اداری واحد داشت.

 

انی که متعلق به زبان پارتی، یک زبان ایرانی شمال غربی است از گروه زبان های هندوایر

خانواده زبانی هندوژرمن )هندواروپایی( می باشد. زبان پارتی از دید لنگوستیک )فقه الغه( با 

 زبان مادی قدیم و زبان های جوان کردی و بلوچی خویشاوند است. 

 

خط پارتی مرتبط با زبان پارتی احتماال در سده دوم پیش از میالد آغاز به گسترش نموده بود. 

یافت شده در نیسا )در نزدیکی عشق آباد( « راکای خاوری»زمینه سنگنبشته سفالین در این 

گواهی می دهد. خط )حروف یا عالیم خطی( پارتی از راست به چپ  به صورت افقی نوشته 

می شد و تا دوره ساسانی کاربرد داشت. خط پارتی از رسم الخط آرامی تکوین یافته بود که 

وره هخامنشی( در ایران در کنار خط میخی به کار برده می شد. با رواج در دوره ایران باستان )د

یافتن برگ پاپیروس و پرگامنت )کاغذ پوست( در دوره هخامنشی، خط میخی از میان رفت. 

اما نشانه های خط آرامی در دوره های آینده هم شالوده دبیره های ایرانی میانی را )از سده های 

های هفتم/ هشتم( ساختند. از جمله برای دبیره پارسی میانی  چهارم و سوم پ. م. تا سده

)پهلوی(، سغدی، خوارزمی و همچنان برای خط خروشتی هندی و روشن است برای خط 

 پارتی که خود برگرفته و برخاسته از الفبای آرامی بود.  

 

د، زیرا برای رمزگشایی )خوانش( زبان پارتی، کاربرد دبیره آرامی یک مشکل بسیار بزرگ بو

میان خط و زبان پرتگاه بزرگی وجود داشت. چون خاستگاه هر یک کامال جداگانه بود: یعنی 

یک زبان دارای خاستگاه هندوایرانی می بایست به رسم الخط سامی نوشته می شد. رسم الخط 
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سامی متشکل از الفبای صامت )بی صدا( است. از این رو، نمی توانست  اصوات یا آواها ]ی 

های ایرانی[ را به گونه درست بازتاب دهد. از همین رو، حروف در بستگی از حاالت به زبان 

)فریم  Straight framesگونه های مختلف تلفظ می شدند. از جمله هیتروگرام های نامنهاد  

( یعنی واژه هایی که یک طور Heterogrammeهای مستقیم یا اطارات مستقیم به آلمانی 

خوانده می شوند. برای مثال، لقب شاه شاهان با دبیره آرامی بدون آوا  نوشته و یک طور دیگر

خوانده می شد که همین گونه به «مالکین ملکا»نوشته و با زبان آرامی « ملکین ملک»به شکل 

 زبان پارتی شاهنشاه خوانده می شد. 

 

ی به دست آمده به دلیل همین پیچیدگی ها، و نیز به دلیل این که شمار اندک اسناد به خط پارت

است، زبانشناسان برای احیا و خواندن متون پارتی، نخست زبان های دیگر مرتبط با آن را تجزیه 

 و تحلیل می کنند.

 

این واقعیت که زبان پارتی همچون زبان اداری تا آسیای میانه و  قفقاز به کار برده می شد، به 

چه در سغدی، چه در ارمنی و چه در پارسی آن انجامید که در بسیاری از زبان های ایرانی میانی 

میانی همانند زبان های سوری و آرامی و هم در خود زبان پارسی نو شمار بسیاری از واژه های 

پارتی حفظ گردیده است.  به ویژه واژه های بسیاری به زبان پارسی میانی ساسانی از زبان پارتی 

 همچون واژه های دفتری راه یافته بود. 

 

رسی میانی متعلق به شاخه جنوب غربی زبان های ایرانی غربی است که برخاسته از پارس زبان پا

می باشد که در دوره هخامنشی ها به نام پارسی باستان یاد می شد و به آن سخن گفته می شد. 

این زبان )زبان پارسی میانی( با رشته کاملی از واژگان زبان پارتی آمیخته و آرایش یافته بود، به 

ژه سرشار از واژه ها در عرصه های مدیریت، ادبیات، مذهب و نظامی بود.  تا جایی که می وی

توان پذیرفت که به ویژه بسیاری از چیزها علی الخصوص سَِمت های کارگزاران و ساختارهای 

مدیریتی که پسان ها از سوی ساسانیان به کار گرفته شدند، در واقع در دولت های پارت ها 

 .وجود داشتند
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برای بازشناسی زبان پارت ها مطالعه زبان ارمنی نیز اهمیت ویژه  دارد. زبان ارمنی به دلیل 

سیطره دراز چند سده یی اشکانیان و ساسانیان زیر نفوذ نیرومند زبان پارتی بود و از آن  تاثیر 

گی های پذیرفته بود. گذشته از این ها، خط ارمنی، رسم الخط آرامی را در کنار شماری از ویژ

زبانی و آوایی زبان آرامی به ارث برده است. از همین رو ممکن می گردد تا تلفظ واژه ها و در 

 نتیجه اصوات زبان پارتی را بازسازی و بازخوانی نمود.

 

اسناد به زبان پارتی از دوره  فرمانروایی پارت ها هم بسیار اندکشمار اند. بخش بزرگ شواهد و 

برچسپ های  2500رتی در نیسا یافت شده است که در برگیرنده مدارک مکتوب به زبان پا

می باشد که با رسم الخط آرامی بر جا مانده اند. این یادمان های « راکای خاوری»سفالین از 

مکتوب که از سده یکم پیش از میالد مانده اند، و روی هم  رفته مربوط به خرید و فروش 

اره مقدار، محل صدور و وضعیت حمل و نقل آن. مشروبات اند، شامل داده هایی اند در ب

همچنین می توان شماری از نوشته ها روی پارچه های سفالین را دید که ظاهرا به عنوان متون 

تمرینی برای کارکنان تازه کار استفاده می شده اند. با توجه به این که نام های صاحبان آن ها 

دن و نوشتن به هیچ رو محدود و منحصر به هم آمده است، می توان از روی آن گفت که خوان

دربار نبوده است و مردم  هم در زندگانی روزمره از آن کار می گرفته اند. این یافته ها آن 

واقعیت را تایید می دارند که این  گونه نوشته های روی سفالینه ها از مناطق کم نفوس و از 

. دلیل این که چرا این نوشته های حیاط های کوچک با نام های صاحبان آن یافت شده  اند

سفالی بسیار مهم اند، این است که سایر نوشته ها حفظ نگردیده و تنها همین ها تا کنون سالم 

 مانده اند. 

 

یادمان های فزونشمار دیگری هم در جنوب ترکمنستان در کونجه قلعه، ایگدی قلعه و در واحه 

ر ایران در شهر قومیس و تورنگ تپه و در بین مرو در ارک )ارگ( قلعه و گوجار قلعه و نیز د

النهرین در نیپور یافت شده است. همچنین گروه بزرگی از ظروف و اشیای فلزی با خطوط 

 کوتاه یافت شده که تا هنوز به پیمانه وسیع نشر نشده اند.   

 

به روی چرم  مانند منابع چینی و سایر منابع، بسیاری از متون مربوط به مسایل اداری پارت ها هم

نوشته می شدند که با گذشت زمان از میان رفته اند. تنها بخشی از نوشته ها که به روی پرگامنت 
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)پوست( و یا گلدان های ساخته شده از گل رُس درج شده بودند، تا کنون حفظ گردیده  اند. 

گامنت به سندی نوشته شده به روی پر -از جمله یکی از نبشته ها در اورومان در غرب ایران 

میالدی. متن در باره مسایل عوارض مالیاتی و  53زبان پارتی است با خط آرامی متعلق به سال 

فروش زمین می باشد. همچنین یک سند مربوط به وام در باره یک زمین استپی )دشتی( به 

 کیلومتر در مرز استان در راه دور از میهن صاحب آن قرار داشته، یافت شده است.  300وسعت 

 

می توان در باره آن هم سخن گفت که از  پاپیروس هم به عنوان کاغذ نوشتن وثایق در پارت 

کار گرفته می شده است که در دولت یونانو باختری تهیه می شده است. در اتاق گنج کاخ 

سال پیش از میالد از سوی سلویکوس یکم در مرز خاوری باکتریا  300شهرک آی خانم که 

زاری سپید رنگی یافت شده است از پاپیروس و پرگامنت که با خاک و گل تاسیس شده بود، اب

اوری هایی ویژه پژوهشی، برخی از نداخل آن چنان پیوند خورده و آمیخته است که تنها با ف

صفحات شماری از رساله های ارسطو را می توان رمزگشایی کرد و خواند.  در میان آثار حفظ 

در سلویکیا در کرانه  1984یس دیده می شود که به سال لراکشده و بیرون شده، یک فیگور هی

 رود دجله یافت شده است. 

 

این اثر به دالیل مختلف دارای اهمیت ویژه می باشد: نخست این که این کتیبه )سنگنبشته( 

درازترین اثر مکتوب به زبان پارتی می باشد که تاکنون به دست آمده است. دو دیگر، این اثر 

ان به دو زبان تحریر یافته است: به یونانی و پارتی. همراه با آن، این اثر یگانه اثر مکتوب همزم

یونانی پارتی برجامانده از دوره پارت ها است. سه دیگر، این اثر یک سند گواهینامه تاریخی 

است که در آن از یک رویداد سیاسی یاد شده است. یعنی فتح پاراکینه از سوی پارت ها و 

این  که این اثر از اهمیت همزمان خدای هراکلیس یک نیمه خدای یونانی که در  چهار دیگر،

 یک خدای پیروزمند جنگی ایرانی قدیمی. -1دوره پارت  ها به ویژه محبوب بود و ورثرغنه

                                                 
است که  یرانیا زدانیو از ا یزرتشت میورثرغنه از مفاه ایهرام بَ». در ویکی پیدیا در زمینه چنین می خوانیم:  1

 .باشدیم روزیشکن و پمانع ینام او به معنا

است. بهرام به وَرَهْرام و در اوستا به صورت وِرِثْرَغْنَه آمده ایبه گونه وَرَهْران  انهیم یبهرام در متون پارس واژه

اوستا که  شتی نیچهاردهم شتیاست. بهرام بوده یدوست داشتن اریباستان بس رانیدر ا بخشیروزیصورت پ

 است.بهرام سروده شده شیدر ستا رودیاوستا به شمار م یرزم یهااز بخش
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دست روزگار همچنان شمار اندک کتیبه های سنگی یی را که بیشتر آن ها در دوره فرمانروایی 

دند، جاودانه نموده است. از  جمله برای مثال نوشته های شاهانه ساسانی ساسانیان نوشته شده بو

نقوش روی صخره ها و برج نقش رستم )شاپور یکم( و پایکولی )نرسه یکم( و کتیبه های 

 -اروپایی کهن اند. در نقش رستم، برای مثال چنین دیده می شود که نخستین پادشاه ساسانی

ه شده به روی صخره ها از اهورامزدا حلقه شاهی را دریافت اردیشیر یکم در یکی از نقوش کند

                                                                                                                                                    

 ی:شناسنام

)ورثرغنه( و  vərəθraγnaشکن( در اوستا به صورت )مانع vrtra-g'hanبه نام * یرانیهندوا زدیا کی نام

-آن به صورت * ییروپاهندوا-این شهیاست. ربه شکل ورهران، ورهرام و بهرام در آمده انهیم یدر پارس

wltro-gwhen شودیم ی)زننده موانع( بازساز. 

vṛtrahan واژه بهرام است. نیهم زین باشدیم ندرایا یهند زدیا یهااز صفت یکیشکن( که )مانع 

 ،یدر زبان کوشان هرام،یور ،یوشن، در پارت ،یبه صورت واهاگن و ورام، در سغد یورثرغنه در ارمن نام

 است.مدهاُرالگنو، درآ

 .ندیگوی ام هر ماه بهرام م ستیبه روز ب زین و

 :هایژگیو

دارد.  یزیشگفت انگ یینایب یرویو فرهمند است و ن رومندیاهورا ن دهیاست که بهرام آفرآمده شتیبهرام در

جهان  شکند،یرا در هم م« ستمگر» یهاو کَرَپان هایو چه کَو ان،یهمه دشمنان را، چه جادوان و پر ورشیاو 

و  یفرزندآور ییتوانا نیچنکند. بهرام همیها را بر آورده مآرمان یو به خوب بخشدیم یو آشت یرا تازگ

 .بخشدیم یریو دل یو تندرست رومندیبازوان ن

 است:شده داریها پدکه بهرام به صورت آن ییکرهایپ

 تندتازِ بادِ

 ن،یزر یهابا شاخ ییباینرِ ز گاوِ

 زرد و لِگام زرنشـان یهاگوش با ییبایز دیسپ اسب

 کننده زیوخو رهرو و جست زرویو ت ریسرکش و گازگ شترِ

 تازد،یم شیبه پ زیت یهاکه با دندان ینر گراز

 کوچک یهاو با پاشنه با،یدرخشان و ز یپانزده ساله و فروغمند، با چشمان یمرد

 است نیمرغان، تندتر انیر مو د دَردیو از باال م ردیگیم نییکه از پا« وارَغْـن» پرنده

 چداریپ یهابا شاخ ییبایز یدشت قوچ

 زیسرت یهابا شاخ ییبایز یبُـزِ دشت نَر

 گ. -«.در بر داشت نیورآذیو ز نیکاردِ زرکوب و نگار کیکه  یشکوهمند مردِ
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می دارد. به روی اسپ ها به یکی از زبان های پارسی میانی، پارتی و یونانی نوشته هایی نقش 

 بسته است که صحنه را شرح می دهند.

 

از دوره پارت ها یک کتیبه قدیمی بر جا مانده است به روی یک صخره در سر پل ذهاب در 

کوه های زاگرب در یکی از مقرهای ساتراپ ها که در باره پادشاه پارت گودرز اطالع  رشته

 می دهد و یک کتیبه از دوره مشهور پارت ها از بیستون. 

 

میالدی است در نزدیکی  215آخرین کتیبه پارتی پیش از واژگونی اشکانیان در شوش از سال 

 تنصیب ساتراپ خاواساک.  

 

ای ما از دوره پارت ها از روی نوشته هایی است که مقارن با اوایل بخش بزرگی از آگاهی ه

سده بیستم در واحه تورفان )در استان  سینکیانگ چین( کشف شده اند. این ها متون نوشتاری 

یی اند از سده های هشتم تا یازدهم میالدی که نظر به ریشه و خاستگاه خود به دوره رواج آیین 

فراگمنت های » ت ها( بر می گردند. در این قطعات که به ناممانوی )در اواخر دوره پار

نام گرفته  اند، و امروز بخش بزرگ آن در موزه برلین به نمایش گذاشته  «تورفانی (قطعات)

شده اند، نوشته هایی به زبان های مختلف ایرانی میانی آمده اند، از جمله پارسی میانی، پارتی، 

و تحلیل این متون برای نخستین بار ممکن گردید که زبان  سغدی، ساکی و باختری. با تجزیه

های میانی پارسی و پارتی را به گونه آشکار از یک دیگر تفکیک کرد و آگاهی خود را در 

باره زبان های ایرانی به گونه قاطعانه توسعه داد. مقارن با کشف نبشته های تورفانی، متون 

دست بودند که از روی زبان آثار زردشتی شناخته می  پارسی میانی تنها به شکل دبیره پهلوی در

شدند. امروزه هم متون تورفانی پارتی همچون مهم ترین منبع برای تحقیقات پیرامون زبان های 

 مختلف ایرانی میانی مانده اند.  

 

از متون پارتی و ایرانی میانی مانوی، متفاوت از دیگر آثار که در یک نسخه منحصر به فرد اند، 

      «ار بسیاری در ایران حفظ گردیده و به همان شکل اوریجینال مانده اند.شم
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با اندکی  در این جا مقاله یی را که در باره متون یافت شده در تورفان نوشته شده است، 

 خدمت پیشکش می کنیم:ویرایش 

 
 

  یفومش یشكر

 نو یفارس یمتن ها نیدر کهن تر یعرب لیدخ واژگان

 (ز مجموعه تورفانا ی)به خط مانو
 

 سیاز دستنو ی( در گروه۱چه نثر و چه نظم، ) ،یفارس اتیادب خیتار هیاول تیما از وضع یآگاه

 یبه سرپرست یکاوشگر آلمان تیا( چهار ه۱۹۰۲) ستمیاست که در آستانه سده ب افتهیها بازتاب 

( ۴) گانیکنیس التی( در واحه تورفان در ا۳( و آلبرت فُن لُکُک )۲آلبرت گرونوِدِل )

مدارِک زبان و  نیتر یمیقد قت،یکشف کرده اند. در حق ن،ی(، در غرب چخاوری)ترکستان 

 (۵مانده است.) ادگاریما به  یبرا انیمانواز  یادب فارس

 

سرپرست وقتِ موزه  ن،یاز تورفان به برل افتهیگروهِ از مدارک باز نیپس از فرستادن نخست

 ،یگرفته تا ژاپن یونانیاز  ،یزبان چیکه ه یکس( »۶) ر،مولکارل  لهلمیو شیدریفر ،یمردمشناس

 نیها شد. او نخست سیدستنو نیخط ا ییموفق به رمزگشا ۱۹۰۴( در ۷، )«ناآشنا نبود شیبرا

 ژهیبه خط و یمان شیمربوط به ک یتورفان یتر متن ها شیبود که متوجه شد اگرچه ب یکس

نو  یبلکه فارس انه،یم یفارس ای یپارت ،یسُغد نه قطعه ها، نیاز ا ینوشته شده، زبان برخ یمانو

 لِیواژه دخ ازدهیدارد. او  زین یعرب لیآن که حتا واژگان دخ زتریانگ جانیه نیاست؛ و از ا

بازمانده به خط استرانجلو از تورفان، ترکستان  یرا در اثرش، دستنوشته ها M106قطعه  یعرب

نه آن  ،یفارس یقطعه ها نینشان داد که زبان ا یبعد یپژوهش ها (۹( نام برده است. )۸) ن،یچ

 ؛یدر یو فارس انهیم یفارس انیاست حد فاصلِ م یو مورد انتظار، که زبان ختهیفره یدر یفارس

 خواند.  «نینوِ آغاز یفارس»بتوان آن را  دیدر مرحله گذار که شا یزبان

 

  یعرب یو نفوذها ینوِ مانو یفارس ی: زبان و امالکمی بخش

  گاهی: نفوذ و جایدر ترکستان شرق یعرب زبان
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 یطیو در مح شمیجاده  ابر یشاخه شمال ریدر تورفان، در مس ،ینو به خط مانو یفارس یها متن

( نوشته شده است. با سقوط یالدی)نهم م یقمر یـ مسلمان، در حدود سده چهارم هجر یمانو

در  یفارس تیو بسط و تثب در سمرقند و بخارا یاسالم یسده ها نیدر نخست یسغد یجیتدر

غرب ـ شرقِ کاشغر ـ قراشهر در رفت و آمد بودند،  یکه در طول جاده تجار انیدمنطقه، سغ

زمان بود که  نیشدند. در ا شمیجاده ابر ینقاط شاخه شمال نیتا دورتر یوارثان انتقال فارس

از  شهیهم یفرهنگ لیدر مسا»که  گر،ید یتیاقل ای یغوریچه او یچه سغد ،یمانو یها یتورفان

و  یسیاز متقدم نو ه،یناح یمذهب یها تیاقل گری( همگام با د۱۰، )«گرفتند یم مسمرقند الها

 ( ۱۱آوردند. ) یرو یسینو یصرف دست فرو شستند و به فارس ینسخه بردار

 

 رشیدر حال پذ جیکه به تدر یزبان ر؛ینوشتند، وال غ یخود م یآنان، در واقع، به زبان مادر

به شرق، سقوط خط  یورود اسالم، زبان و خط عرب زپس ا ی( چند۱۲بود. ) یاز عرب یواژگان

جذب اسالم  جیبه تدر انیمعمول شد؛ مانو یبه خط عرب یسینو یرقم خورد و فارس یمانو ژهیو

 دهید «یبا مُهر مانو یاثر» چیه گری. حدود چهار سده بعد ددندیپوش «یجامه مسلمان»شدند و 

 نشده است. 

 

 سبك شناسانه  نِینو ی: سنّت ها و گونه هایالخط متاخر مانو رسم

 یفرهنگ طیشرا رییو تغ یدوران اسالم لیدر اوا انهیم یژرف تر زبان فارس یو دگرگون تحول

کرد؛ و در همان  جادیا یدیجد یازهایو ن طیشرا زین ینگارش مانو نییآ یبرا ران،یدر شرق ا

هر چه گسترده تر و ژرف تر وارد جامعه  دیجد یحال که واژگان، مضمون ها و مفهوم ها

 ییرهاییبه تغ دیجد طیبا شرا قیو تطب دیجد یجذب عنصرها یبرا زین انیشد، مانو یم یمانو

 سهیاز نو ی. نه تنها فُرم برخدندیازیشان ـ دست  نهیریـ باز هم مطابق با سنّت د شیدر سنت خو

کوشش  نیبرآورده شود. اما ا دیجد یازهایا نشد ت دهیآفر دیجد ییها سهیکرد، که نو رییها تغ

جا  نیتر(. من در ا نییپا یرا در بر نگرفته است )نک. کم یعرب ینبوده و همه واج ها ریفراگ

 یعرب لیکنم که به نفوذ و ثبت واژگان دخ یکوشش ها اشاره م نیاز ا یتنها به شمار کم

 شد.  یخط مانو در رسم یفن یرهاییکه منجر به تغ یشود؛ دخالت یمربوط م
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باشد. مانند  «یعرب نیع» شگر( تا نمای¨)‘( دو نقطه گذاشته شد ۱۳)‘( )«  نیع» سهی. بر فراز نونیع

m’‘¨sy’t «در متن . «تیمعصM411+M427a+5391/R/5 / واکه کوتاهaنیع» ی/ برا» 

شته گذا «نیع» سهیممکن است پس از نو سهینو نینشان داده شده است. ا <’> سهیبا نو یگاه

 یالبته نه همواره برا سهینو نی. از اM106/I/R/2در « عذاب/ »δ’b/‘azāb’¨‘شود، مانند 

 ای نی/  آغازiنشان دادن واکه کوتاهِ  / یبرا انهیم یفارس ییبلکه مطابق سنّت امال ،«نیع» یآوا

 . M105b/R/8در « الّا/ »yl’ /illā¨‘نمونه،  یاستفاده شده است؛ برا زی/ نyواکه  / مین

 

 سهی/ از نوf/ ینگارش آوا یبرا انه،یم یفارس ییاز سنّت امال یرویبه پ ،ی. معمولن کاتب مانوفا

( ۱۴) نگیسنت وفادار است؛ اما نه به قول هن نیبه ا زین دیکرد. او در دوره جد یم استفاده «ی»

-δ[w]lpk¨’r /δu-lگرفت، مانند  یدر بر م زیرا ن یکه واژگان عرب ،یواژگان فارس یتنها برا

faqār« /در « ذوالفقارM786/R/3ف» یکه به زعم کاتبان مانو ییاز جا ،ی. اما به طور کل »

متفاوت باشد، با  یاندک دیآن با سهینو ،نیاست و بنابرا یعرب« ف»متفاوت از  یاندک یسفار

نمونه،  ینشان داده شود؛ برا زیتما نیشد ا ی)به صورت( کوشش می قراردادن دو نقطه بر باال

/Yūsuf/ ywsp¨ «در  «وسفیM786/V/1[18با ا .]نییآ نیاز ا به اشتباه یحال، گاه نی 

نسبتن  یاز نمونه ها یکینگارد.  یم سهینو نیبا هم زیرا ن یفارس یزند و واژه ها یم زیگر

 است.   M5391/R/3در قطعه  «فرمان»/ p¨rm’n /farmān یفراوانِ آن، واژه فارس

 

آن در  ییکه ارزش آوا q یبا افزودن دو نقطه بر باال« قاف» سهینو ،انهیم ی. در عصر فارسقاف

 یترک ینگارش متن ها یبرابر بوده، ابداع شده بود تا از آن برا قنیدق یمتقدم مانو یمتن ها

 نوی سهیبه ابداع نو یازین «یقاف عرب» یثبت آوا یدوره برا نیا انِیاستفاده شود. مانو یغوریاو

در « عقرب/ »q¨rb /‘aqrab¨‘نمونه،  یاستفاده کردند؛ برا سهینو نیو از هم دندیند

M150/V/5نمونه،  یاستفاده شده است؛ برا یبه سادگ سه،ینو نیا ی. گهگاه، به جا‘¨gl 

/‘aql« /در « عقلM105b/R/15یمتقدم، کاتب برا یامر آن است که در متن ها نی.  علت ا 

 ؛ «بغ/ »bg /baγنمونه،  یکند؛ برا یسه )غ( استفاده میاز نو <γ> یآوا

 

را در « قاف»و  «نیغ» یاز آن رو که تفاوت آوا ،یدوره در نگارش واژگان عرب نیاما او در ا

 نیبرد؛ ما بر اساس چن یهم به کار م یبه جا به اشتباهآن دو را  ابد،ی یتر موارد در نم شیب
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نگارش  یبرا  سهینو نیا  (۱۵جا و سبک شناسانه ) بهاست که قادر به درک استفاده نا  یریتفس

 . میشو یم  M105b/V/13/ در xlg /xalqبه صورت « خلق»کلمه 

 

نگارش  یاست، برا یسغد یپربسامد در متن ها سهیکه نو <δ> یمیقد سهیمثلثه و ذال. نو یثا

 یبرا <δ>بود که  یعی. کاملن طبابدی یبغرنج م یژه و البته اندکیو یگاهیجا یعرب یکلمه ها

. اما M106/I/R/2در « عذاب/ »δ’b /‘azāb’¨‘به کار رود؛ مانند  یعرب« ذالِ»نشان دادن 

)ثاء  یعرب« ثاء» ای  <θ>نشان دادن   یرا برا سهینو نیا یجا است که کاتبان مانو نیمشکل ا

در « مَثَل/ »mδl /maθalبردند؛ مانند  یبه کار م زیزبان است ـ ن نیمثلثه( ـ که مخصوص ا

M106/I/R/7و « ث»و « ذ» صیباشد و تشخ نیتوانست مشکل آفر یم زیعدم تما نی.  ا

 اریبس ،یبه ترکستان شرق یعرب اتیها را، آن هم در آستانه ورود زبان و ادب نآ انیتفاوت م

 <δδ>از « ثاء»نشان دادن  یبرا یمشکل بود که گاه نیرفع ا یسخت کند. به اعتقاد من، برا

»   tδδlyδδنمونه،  یخوانده نشود؛ برا« ذال» اشتباه بهشده تا  ی( استفاده م<δ>دو  یعنی)

متاخرتر از  دیبا یدسته از متن ها نیا خیتار رمیگ یم جهیرو، نت نیا ز. اM150/V/3در  «ثیتثل

 ن،یاستفاده شده است. بنابرا <δ> کیاز  یعرب ی« ثا» یباشد که در آن ها برا ییمتن ها

 باشد.   M106از قطعه  دتریجد دیبا M150 سیدستنو

 

 ینو، م یبه دوره فارس انهیم یفارس ی/ در دوره انتقالِ مختصات زبانg/ ی. آوارملفوظیغ یها

/( . کاتب x’n’g /xāneنمونه، خانه  ی)برا ردیگ یم رملفوظیغ ی«ها»آن را   یافتد و جا

سر  زرا اقانون باال  دیبا زین رملفوظیغ ی«ها»به  افتهی انیپا یکه واژگان عرب نیبه تصور ا یمانو

(، اما M106/II/V/6نگارد ) یم jwmlgرا به صورت « جمله»مانند  ییگذرانده باشند، واژه 

به  یشکل، اگرچه وفادار نیکرد. به هم یسی/ آوانوjomleبه صورت / دیآن را با دیترد یب

)حاصل  «یکاسب» یصورت عرب M9011 سِیکهن عامل آن شد که کاتب دستنو ییسنّت امال

کرد.  یسی/ آوانوkāsebīبه صورت / دی(، آن را باB/5بنگارد ) k’sbygصورت مصدر( را به 

 یم yg‘به صورت  زی/ را نīدوره حتا کسره اضافه / نیا یکه کاتب مانو میدر نظر داشته باش

 (. M106/I/V/8نگارد )

 

 ها  سیدوم: دستنو بخش
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گرد هم  یتورفان سیدستنو ازدهیمقاله بر اساس  نیا یمانو یمتن ها یعرب لیدخ یها واژه

توسط  یاست که در همان سال کشف رمز خط مانو M150متن ما قطعه   نیآمده است. نخست

که در  قطعه، نیآن توسط خود او خوانده و منتشر شد. از ا یتر بخش ها شیب ۱۹۰۴مولر در 

 نیقلم ا نیاستخراج شده است. صاحب ا ینسبتن فراوان یعرب یها واژهاست،  یباب گاهشمار

شده  ییشناسا یبازخوانده، و افزون بر واژه ها گرید یها سیرا چون همه دستنو سیستنود

قطعه پاره  نیکرده است. اما از آن جا که ا ییشناسا زیرا ن گرید یتوسط مولر، چند واژه عرب

تر و  شیب یی انهیو امکانات را گریبا کوشش کارشناسان د الناست، احتم دهید بیپاره و آس

 افزود.  نهیگنج نیبه ا یگرید ییم بتوان واژه هاتر بازه یقو

 

نکته  نیو زوندرمان منتشرشده اند. اما ا نگیتوسط هن نیاز ا شیمجموعه پ نیا سیدستنو هفت

و  Aمتن  نگ،یهن یمطابق رده بند M9010و   M581 ،M613است که در سه قطعه   یمهم

B  و قطعهM9130 مطابق رده بند(متن  نگ،یهن یC )-  یمانو تیاز روا یی کپارچهیتن که م 

 یواژه عرب کیمانده، حتا  یدهند ـ در آن چه که باق یبه دست م« داستان بلوهر و بوداسف»

همراه با  ۱۹۶۲آن را در سال  نگیکه هن M786از واژه ها از قطعه   یاریشود. بس ینم دهید

)مطابق رده  M403، M877باال در مجموعه مقاالت ران ملخ انتشار داده، و از   یقطعه ها

زوندرمان، متن  ی)مطابق رده بند M5391و  A) ،M411 ،M427aزوندرمان، متن  یبند

B( ۱۶) یدوبرگ سی( استخراج شده اند. دستنوM106   و دو نسخه بدلM105b  وM901 

 لیتکم یما برا یقطعه ها نیدهند، مهم تر یگوهر به دست م انیدر ب کپارچهی یتیکه روا

 .ندیآ یم رنو به شما یدر فارس یعرب لیواژگان دخ نینخست  نهیگنج

 

 لیواژگان دخ زین ریمنتشرنشده ز سیدر چهار دستنو ،یمانو یفارس یها سیدستنو انیم از

واحد  یسیکه دستنو M9009( همراه با a,b,c)M595( قطعه  ۱۷شده است:) ییشناسا یعرب

 با،یز سیدستنو نیدهد. ا یت مبه دس یمانو ستِیناشا ستیو گونه شا یظاهرن اخالق یو متن

و پاره پاره است. قطعه  دهید بیآس ی( با مرکب سرخ، برگ۱۸) یفرع یعنوان ها یدارا

M8202  نیمتن آن چن یدارد. از ساختار کهن گرا یواژه عرب کیبا رسم خط متقدمش تنها 

قطعه ها  نیاز ا یکهن تر باشد. برخ یاندک ینوِ مانو یفارس یقطعه ها گریکه از د دیآ یبر م

ما را، آن چنان که ممکن است در آغاز کار  نهیکوچک تر از آن هستند که بتوانند گنج اریبس
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باال است: قطعه  تینها یشان ب یکه ارزش اسناد ستین یدیسازند؛ اما ترد لیانتظار رود، تکم

 ی. براندیافزا یواژه به واژه نامه کوچک ما م کیتنها  کیهر  زین M746aو  M9011 یها

 یها سیکنم همه دستنو یتصور م ،یتورفان یمانو یامتن ه یاستخراج مجموعه واژگان عرب

 باشم.  دهیرا د ینوِ مانو یمنتشرنشده فارس

 

 نوشت ها:  یپ

۱-   See PM, 89-104 . 

۲-   A. Grünwedel  

۳-   A. v. LeCoq  

۴-   Xinjian / Sinkiang  

به هفده زبان، از جمله  یکشف شده، به طور کل که در تورفان ییمجموعه دستنوشته ها   -۵

از جمله دو گونه  ،یگروه خط زدهیتومشوق؛ و س ییو سکا یبلخ ،یسُغد ،یپارت انه،یم یفارس

 نگاشته شده اند.  ،یو خط مانو یخط سغد ،یخط پهلو

۶-   F. W. K. Müller  

 . 179، 1381زوندرمان    -۷

۸-   HR i-ii . 

۹-   Ibid, 106 . 

 . 3-4، 1337 نگیهن   -۱۰

 ای یپارت انه،یم یکهن )فارس یاز متن ها ینسخه بردار ریکه ناگز ستیبدان معنا ن نیاما ا   -۱۱

 اتفاق واقعن افتاده باشد.  نی( را رها کرده باشند، گرچه ممکن است ایسغد

اغ ب ییبه: رضا دیبنگر ،یهودیـ  یفارس یموجود در متن ها یعرب لیواژگان دخ یبرا   -۱۲

 . 28و  12-15، 1385 یدیب

 نامند.  یم« همزه»آن را  یبرخ   -۱۳

۱۴-   See PM, 91 . 

۱۵-   Stylistic aspect  

۱۶-   Bifolio  

۱۷-   Cf. Catalogue, 150 • 87 . 
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۱۸-   Caption  

۱۹-   Ibid, 101, no. c: or (hyr’) n ?  

 

 نامه: کتاب

 ،ی)عبر یرعربیبه خطوط غ یفارس یتن هام نیکهن تر»، ۱۳۸۵حسن،  ،یدیباغ ب ییرضا

 -۳۱ ی، برگ ها۳۰ یاپی، نامه فرهنگستان،  دوره هشتم، شماره دوم، شماره پ(«یو مانو یانیسر

۹ . 

 

ترجمه آرمان  ،«یتورفان یپژوهش ها یو برنامه ها گاهیجا نه،یشیپ»، ۱۳۸۱ورنر،  زوندرمان،

(، برگ ۱۳۸۱ بهشتی)ارد 19 یاپیشماره پ نامه فرهنگستان، دوره  پنجم، شماره سوم، ،یاریبخت

 . ۱۷۵ -۱۸۶ یها

 

مجله  ارشاطر،یترجمه احسان  ،«ینسخه شعر فارس نیتر میقد»، ۱۳۳۷والتر برونو،  نگ،یهن

 «.۱ -۹ ی، برگ ها۴، ش ۵س  ات،یدانشکده ادب
 

 

 :یاشكان ای یپارت آثار

 :شوندیم یبندآثار به دو گروه بخش نیا»

برگرفته شده است.  یآرام رهیاحتماال از دب رهیدب نیآن. ا یهاو گونه یپارت رهی: آثار به دبالف

که زبان  یآرام رهیزبان و دب یز. جا نخست پ. دوم سده مهیو زبان احتماال از ن رهیدب نیا

هم  یالمیو ا یلباب رانیو دب انیاز منش انیکه هخامنش میدانیبود را گرفت. م انیهخامنش یوانید

 .بردندیهره را مب نیبهتر

که در  یریپالم رهیاز دب یختیاست و گونه و ر انیمانو ژهیو رهیکه به دب انیمانو یها: نوشتهب

 ینام شهر رایاست و پالم یآرام خود از خطوط دگرگون شده یریپالم رهیبابل رواج داشت.)دب

 (یکنون هیبوده است در سور

 

 ی:پارت  رهی: آثار به دبالف
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 نخست پ.  )سدهیشاهان اشکان تختیعشق آباد پا کیدر شهر نسا، نزد ییهانبشته. نسا. سفال ۱

 ز.(

شده و  دایپوست آهو که در اورامان کردستان پ یها بر رو.بنچاق اورامان. پوست نبشته۲

 .شودیم ینگهدار ایتانیبر اکنون در موزههم

خود را  شانی)ا نوشتندیم یونانیه ها بسکه ینام خود را بر رو یتا مدت یها. شاهان اشکان. سکه۳

و زبان  رهیدب کمیو از زمان بالش  یالدی( اما از سده نخست مدانستندیم انیونانیدوستدار 

 کار برده شده.ها بهسکه یبر رو یاشکان یپهلو

در  ۱۹۸۴شده در سال  افتیهرکول  یبرنز مجسمه هرکول. مجسمه یبر رو یپارت یهابهی. کت۴

 حک شده. یو پارت یونانیو زبان  رهیبه دو دب عراق که بر آن

به دستور اردوان  یشش رج یی بهیسنگ مزار در شوش و کت کی یشوش. بر رو . سنگنبشته۵

و سپتامبر  یاشکان ۴۶۲خواسگ شهربان شوش کنده شده.) یبرا یاشکان یانیچهارم پادشاه پا

 (یالدیم ۲۱۵

 یپارت رهیبه دب یبازمانده از شاهان ساسان یهابهیتک ی.)برخیساسان دوره یپارت یها. سنگنبشته۶

 نوشته شده است(

دست ه ب رجندیب کیکوچک نزد بهیکال جنگال. در جنوب خراسان چند کت یها. سنگنبشته۷

 است. یآمده که احتماال از شاهزادگان اشکان

فرات، در  دست آمده از شهر دورا در ساحل رودخانهه آثار ب انی. آثار دورا اُروپوس در م۸

 وارنگاره،یشده، همچون د افتی زین یبه پارت یآثار انه،یم یافزون بر آثار پارس ،یکنون هیسور

 سفال نبشته و پوست نبشته.

 

 .نیو رام سیاند همانند وبوده یدر اصل پارت یپارس یهامنظومه یشمار

 

 :انیمانو یهاب: نوشته 

 انیآثار در م نیدر دست است. ا ،یمان نیبا د وندیهمپ ،یاز زبان پارت یفراوان یهانوشته 

 التیو ا یمرکز یایرفان در آسوشهر ت یهارانهیاز و ستمیکه در آغاز سده ب یفراوان یهابرگه

ها به دو دسته نوشته نی نگارش، ا ِخیتار دیقرار دارد. از د ،دست آمدهبه نیچ انیج نگیش

 :شوندیم یبندبخش
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( است و یالدی)مییسوم و چهارم ترسا یهاها سده ارش آنکه زمان نگ ییها: نوشتهالف

 یاصل گاهیپارت جا نیبه زمان او که در سرزم کینزد روانیپ ای یاست به خود مان وندیهمپ

 نگاشته شده است. ،زنده بود یکه زبان پارت ینژاد، و در زمان ییایآر انیو اشکان انیپارت

 

با  وندپیو پس از آن است و احتماال هم ییاها سده ششم ترس که زمان نگارش آن ی: آثارب

کمتر و  ینگیرید زهیزبان به انگ نی. اباشدیم یمانو نید یهااز شاخه یکی/ هیناوری/د نییآ

 «گرفته( است. ریشده )تاث دهیی( هنایساسان ی)پهلو انهیم یرفتن، از پارس ادیبا از  یهمزمان

 

از  یکه گروه کیبه نام درخت آسوردر دست است  یاشکان یهم به زبان پهلو یی رساله

در  یساسان یبوده و بعد به پهلو یاشکان یدارند که اصل آن به زبان پهلو دهیپژوهشگران عق

 یاکنون وزن ها یداشته ول ییهجا ۱۲ یکتاب در اصل منظوم بوده و شعرها نیآمده است و ا

 شده است. لیو به نثر تبد وردهآن به هم خ یها تیب

 

عبارتست از مناظره درخت خرما و بز که ما به عنوان نمونه چند سطر  کیردرخت آسو موضوع

بنش خشک  ک،یرست است تر او شتر و اسور یدرخت: »میآور یاز کتاب را با ترجمه  آن م

آن  ینای بار آورد. مرتومان و نیریماند، برش ماند انگور، ش ایاست، سرش هست تر، ورگش کن

بنش خشک است و  ک،یرسته است آن طرف شهرستان آسور یترجمه : درخت«. بلند یام درخت

من آن درخت  ینیبار آورد. مردمان ب نیریماند و بارش به انگور. ش یسر او تر است، برگش به ن

 «بلندم.

 

 

 

 یادمان های زبان خوارزمی:
 خوارزمی در چهار گروه دیده می شوند: -اسناد زبان خوارزمی به خط آرامی

اند با نشانه های خوارزمی )که قدمت متاخرترین آن ها به سده هشتم  نخستین گروه، سکه هایی

می رسد(. این سکه ها در هنگام کاوش های هیات باستانشناسی به رهبری س. پ. تولستوف در 

 خوارزم به دست آمدند.
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نیمه نخست سده هشتم، سکه های سیمینی ضرب زده می شدند که به  -در اواخر سده هفتم

فرمانروا به دو داریانت خط نقش می بست: به یک روی آن به خط خوارزمی و روی آن ها نام 

به روی دیگر آن )به پشت آن( با خط سغدی تغییر یافته مطابق موازین لفظی سغدی به شکل 

 فونیتیک.

 

گروه دوم  متشکل است بر کتیبه هایی خوب حفظ شده به روی تکه های ظروف و فراگمنت 

 م که از کاخ های توپره قلعه به دست آمده اند.های دست نوشته به روی چر

 

گروه سوم مشتمل است بر نوشته های فزونشمار به روی دیواره های نگاره یی از توپره قلعه و 

گیاور قلعه )منطقه یی در کزدره در سده های میانه(. قدمت این کتیبه ها بنا به مدارک 

خست سده هشتم تعیین گردیده است که نیمه ن -سده هفتم –باستانشناسی  )و پالیوگرافی( 

اجازه می دهند در باره خط خوارزمی در آستانه فتوحات اعراب اندیشه هایی ابراز کرد. 

وراندازی )مقایسه( این مدارک با اسناد یافت شده از توپره قلعه و نوشته های قدیمی تر به روی 

یک هزاره آزگار پیگیری سرامیک، امکان می دهند تکامل الفبای خوارزمی را در درازای 

 کرد. 

 

گروه چهارم عبارت اند از نوشته های به دست آمده به روی ظروف سیمین پیدا شده در 

شهرک کُنکریلگان قلعه که قدیمی ترین خط خوارزمی به شمار می رود که قدمت آن به سده 

 دوم پ. م. می رسد.  -های سوم

 

هشتم. مانند نسخه -تعلق است به سده های هفتممنابع اصلی برای مطالعه زبان متاخر خوارزمی م

از سوی دانشمند  1135)تدوین شده در حوالی سال  الدبا مهمقدخوارزمی قاموس عربی 

که در سده  از فقهی خوارزمی محمد زرمخشری( و فرازهای خوارزمی در متن عربی دارای بار 

العه این منابع از سوی مختار الذاهدی تدوین یافته بود. مط -سرشناس خوارزمی فقیهسوی 

فریمان و هینینگ امکان دادند خصوصیات اساسی ساختار دستوری زبان خوارزمی را تثبیت 

 نمدو و جای آن را در میان زبان های ایرانی خاوری تعیین نمود.  
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ون ردر باره  زبان خوارزمیان شناخته شده است  همچنین از روی آثار بیرونی االثار باقیه عن الق

 . 60یه که در آن شمار فراوان انتروپومیم )نام های آدم ها( و زبان ها دیده می شود. الخال

 

 پی نوشت ها:

 . در باره یادمان های زبان  خوارزمی نگاه شود به: اُرانسکی..........60

 و نیز:

، 1985)باستانشناسی شوروی(، مسکو، « دیرین ترین دولت های قفقاز و آسیای میانه»

 . 337-336ص. ص. 

 و همچنین:
Mackenzie D. N. Khwarazmian Language and Literature.-CHI.- Vol 

3 (2), 1983.- P. 1244-1249.      
 

 

 
 

 

 

 

 …پیوست شماره

 

مدخل »در  زرشناس،اکنون برای مقایسه نگاهی می افکنیم به آن چه که بانو استاد داکتر زهره 

، جلد -1367تهران:  ،ظر کاظم موسوی بجنوردیدایره المعارف بزرگ اسالمی زیرن در« ایران

 نوشته اند: 563، ص 10

 

 

 :ادبیات خوارزمی

کستان و جمهوری ترکمنستان امروزی( بود. آثار به یخوارزمی زبان قدیم خوارزم )بخشی از ازب

 :شود دست آمده از این زبان به دو گروه عمده تقسیم می
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این آثار به خط قدیم خوارزمی،  :آثار و مدارک خوارزمی میانه )خوارزمی قدیم( .1

های های روی سکهاز خط آرامی، نوشته شده، و مشتمل است بر نوشتهاقتباس شده 

هایی بر روی چوب و چرم از ناحیه (؛ کتیبهپ. م. دوم یا سومفرمانروایان خوارزم )سده 

 ر استودانقطعه( بر دیوا صدهایی )حدود (؛ کتیبه.م دوممتعلق به قرن شاید توپراق قلعه )

 ف مخصوص قرار دادن استخوان مردگان( از ناحیه توق قلعه )مربوط به قرنوهایی )ظر

 .ی از ناحیه خومبوز )هومبوز( تپهی ی و سفالینهی نقرههایی بر روی ظروف( کتیبه.مهفتم 

آثار و مدارک خوارزمی متأخر: این آثار از دوران اسالمی و به خط عربی است و  .2

های دو کتاب فقهی  نویسهایی به خوارزمی که در برخی از دستـ جملهعبارتند از: الف

( 645بن محمود ترجمانی ملکی خوارزمی ) های یتیمه الدهر، تألیف محمد عربی به نام

 ( آمده است. 658بن محمود زاهدی غزمینی ) الدین مختارو قنیه المنیه، تألیف نجم

خوارزمیه التی فی قنیه المبسوط، تألیف ب ـ رساله کوچکی با عنوان رساله االلفاظ ال

 ( مشتمل بر شرح لغات خوارزمی قنیه المنیه. هشتمالدین عمادی جرجانی )سده کمال

ی از کتاب لغت ی های فارسی به زبان خوارزمی در نسخهج ـ معادل کلمات و جمله

 مشهور زمخشری با عنوان مقدمه االدب و معادل خوارزمی کلمات عربی نقل شده در

 .دو نسخه دیگران این کتاب

شود، مدارک بازمانده از زبان خوارزمی از که از عنوان و محتوای این آثار مشخص می چنان

ها را ادبیات نامید، گرچه دارای اهمیت  توان آننظر ادبی اعتبارچندانی ندارد و به دشواری می

 .«شناختی استزبان

 ...پیوست شماره
 

در بخش دوازدهم بارها در باره آیین بودایی سخن به میان  : با توجه به این کهیادداشت

جناب  -آمده است، بایسته دانستیم فشرده نوشته یی ارزشمند از دانشمند سرشناس کشور

 ی را )با اندکی ویرایش( خدمت تقدیم نماییم: طرز یالیداکتر زمر روسیروفآقای پ
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 2یطرز یالیداکتر زمر روسیروفپ

 انیبام بودای
 ،یپال ایو  تیهند، سانسکر میقد یزبان هاباره در  یزیچکه  یکس است[، ]...روشن

سوتره ها  در باره ژهیو به و یبرهمن ،ییبودا یباورهاباره تواند در  یهرگز نم ،نداند

Suttras ( و سوتا تی)در زبان سانسکرSutta نآیی بزند و در باره ی( گپی)در زبان پال 

 یگام بر م یر راه  نادرستد اندیشند، یم یگریبه گونه دکه  انیکند. آن نظرابراز  ییبودا

را  یهند نیباستا یبتوان متن ها دیبایا  Buddhism یدرک بوداباور یبرا د.ندار

شناسان  بهیو کت دههای این متون به وسیله زبانشاسان ورزی از ترجمه ایخواند و  مستقیم

معاصر که در  ییها یبه آگاه دیبا ،یاصل یمتن ها نبودِ درآگاهی یافت. ، تیصالحبا

 ای لونی)زبان س یسنگال ،یامیس ،یتبت ،ینهای انجام شده به زبان های چی ترجمه

 .ریستنگ ...بازتاب یافته اند،( ویامروز یالنکایسر

 

به  زبان نوشته های بودا که اصالً به ماگادی در باره یکامل یآگاه ماگ.[ -]روشن است

 یو پال تیبودا به زبان سانسکر یگفته هاها و نوشته  اریز م،یندارنگارش در می آمد، 

 شد.  جرای یها و اسناد قلم بهیکت یرو ،میالداز  شی، در قرن سوم پپسانترتنها چند سده 

 

در تاثیراتش افغانستان و گ.[ -]گسترهدر  ییبودا نییآ که در مورد گسترش نیا یبرا

روشنگر را دنبال جهانگردان ران و یراه زاو مسیر رد پا  دیباپیشتر از همه  م،یمنطقه گپ بزن

نموده  کار نهیکه در زم ی رادانشمندانهای و پژوهش ها گزارش  ،و مهم تر از همه میینما

                                                 

 رییس پیشین موسسه باستانشاسی افغانستان و استاد پیشین دانشگاه اشتراسبورگ فرانسه. داکتر. 2 

مادها و ه های دور ژهیباستان، به و رانیا یسال ها در دانشگاه استراسبورگ در بخش باستانشناسطرزی 

دانشجویان در مقطع  ادیزند و راهنمای علمی شمار درس داده ا نیو همچنان دوران هل انیهخامنش

 رانیا باستانی تمدن دانشگاه، در باره نی. همچنان در همی بوده اندو دکتر ی(ماسترکارشناسی ارشد )

 .ندو ...(  درس داده ا ستانی، شهر سوخته، س Mehrgarhو مهرگار یپراو هند )تمدن سند، ها

 

( و ونانی)دوران « خانم آی»سایت های ر داکتر طرزی در گستره  افغانستان، به ویژه بامیان، کابل و د

ی شایان توجهی داشته اند و و دستاوردهازده هایی ( دست به کاوش ها تپه )توالتپه دوران ساک الیت

 گ.–آثار ارزشمندی هم به زبان فرانسوی نوشته اند. 
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 گ.[ بیشتر به-های اروپایی، به زبانها ] یریگ جهینت نیبدبختانه ا ی. ولمیاند، بخوان

 د.نباش یم یفرانسو

 

]گستره[ سراسر گ.[ -]تقریبا م. ۶۳۲ر د ینیمعروف چایر ، زXuanzang زانگ ناوخ

 ییکه باور بودا میدان یاو م یاز مشاهده ها . پیمودافغانستان را از شمال به جنوب شرق 

 دهیگرو ییبوداآیین که به  ریکب یآشوکا ییهنگام فرمانروا سا،یاز ع شسوم پی در سده

در شمال غرب  اییهای بود استوپهنخستین  یگذار ب. تهداراه یافتافغانستان  بهبود، 

بزرگ  از استوپه دیاستوپه ها با نای زمان آشوکا صورت گرفت که در زمرهدر هند، 

 کینزد Dharmarajaka کادرمه راجی در سوات، استوپه Butkara 1 اول،بتکارای 

 کینزد مجالل آباد قدی جوار اسالم آباد(، سه استوپه ال،تاکسی )در ساحه رکاپیس

و اند  Dipankara-Jatakaـ جاتکا،  پانکارایمرحله در د سه انگرینماکه سرخرود، 

 آشوکا، می از دوره زیدر جنوب سلطانپور )در جنوب غرب چارباغ ( ن گردی استوپه کی

 . ، نام گرفتباشند

 

آن  در باره ،باشد یدر افغانستان م ریکب یآشوکا یاستوپه ها نیبه اگ.[ -]مربوطآنچه 

و  ماتیآشوکا در بطن ترم یاستوپه هابیشتر  اری. زیستن تدسدر  یحاطالعات صحی

بر  گر،ید یباشند. از سو یم ییبودا یها یو کوشان یکوشان یبزرگ ساختن استوپه ها

 ییها شعور بودا نامبرده که در متون آن یها بهآشوکا، کتی دوره استوپه های عالوه

جالل  از درونته یاز آن به زبان آرام یکی ،شده در افغانستان کشف شده اند دهیگنجان

فرمان  و در بارهاست دست آمده ه ب ،نبشته شده یبه آرام زیآن از لغمان که ن آباد، دومی

 اندازند. یم یخوب یآشوکا روشن ییبودا های

 

 یونانیبه بقیه و  نیونایو  یدر آن به زبان آرام بهیچار کت ایسه که گذاشت  دیناگفته نبا 

 یادب یونانیکندهار به  یها بهیکت م،یقد یونانی صصزبانشناسان متخ باشند و به گفته یم

 نوشته شده است. یعال
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 شهیر ییبودا یریکه هنر تصو میدان یچند سال است م ،یباستانشناس یدر اثر کاوش ها 

بر تاکسال  یمدت کوتاه یی هااست که ساکا یدر افغانستان داشته و درست زمان

 سسیکوجوال کدف ییه هنگام فرمانرواروشن است ک نیکرده اند. اما، ا ییفرمانروا

Kujula Kadphises گریدر کنار د ییبودا ناول م.، آیی کوشان در سده ریشاه کب 

شاه دودمان نخستین  نیبا نقش برجسته ا ییها سکه شد. رفتهیها، در افغانستان پذ نید

 ت. شده اس افتمرنجان سوم، در شهر کابل، ی در تپه GSج.س.  در داخل استوپه یکوشان

 

راه  سسیکدف کهآن است  گواه بر ،ش را داشته امدستاوردهای که من افتخار نشر یکاوش

ش، شاه گاناز بازماند یکبا این هم، ی د،ینما یرا در دودمان خود باز م ییبودا نییانتشار آ

شده بود.  یبرهمن نییآ دهیگرو شتری، بVima Kadphises سسیکدف مایو ،مقتدر

 نییباعث آن شد آ ،یکوشان گریاز شاهان بزرگ د یکی ر،یکب یگذشته از آن، کنشکا

 . ردیرا به خود بگ یشکل رسم انیاد گرید فیدر رد ییبودا

 

ضرب زده شده اند، به  زیرنبُ  ای  ییطال ینشسته، که در سکه ها ای ستادهیبودا، ا لیشما

سند  نیبه همراه دارند و ا BO∆∆O یونانی ی، در الفبا«بودا»به شکل  یشرح یروشن

در افغانستان،  یباستانشناس یهاحات تواند. سا یمنکر آن شده نم یاست که کس یخیتار

 یهاادگاری یاند که  دارا دانیصدها م یدارا ،از کامه تا کندهار و تا چغچران ریاز پام

 .ردیگ یدر بر م را د اسالموو ورها  عرب ورشیاز دوران کوشان تا  یزمان اند که ییبودا

 کیمانده است.  یباقادیان  گرید یهاادگاری یبرا یکم یجا ،بودایی ساحه نیا در

شده  دهی، در معبد ب، دپرستیاز آتش ییکه در آن نشانه ها هستاستثنا در سرخ کوتل 

 کاسکندر )شمال کابل، نزدی )هندو(، در تپه یبرهمن شیاین دیترد یاهد بواست. البته ش

از دل خاک  زی، جالل آباد، کامه و گردشهر کابل رخانه،یکوتل خ رخواجه( و دسرای 

لمند، به هو  ستانیدر س ،بودایی منطقه طرهیدور از س ینموده اند. در غرب، جا رونیسر ب

 نشده اند. دهید یاثر ها نیا یدر هرات و فراه بازمانده ها ژهیو

 

مورد کاوش قرار گرفته  ی زیادیساحه ها جاها نیو ژرف ا قیعم یها هیآن هم در ال با

، ی، کوشانییساکا ،یپارت ،یهلن ،یهخامنشه های ها به دور دانیم نیا ادیند. بخش زا
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داشته  ترایم شیایبا ن یوندیکه پ ییجا چیهکنون، تا اما دارند.  وندیپ یو هفتال یساسان

دست  یینشانه ها نیکه تا کنون به چن نیااما کشف نشده است.  ندر خاک افغانستا ،باشد

آن  لینبوده است. دلاصال بخش  نیدر ا ییهازیچ نین را ندارد که چنآ یمعنا م،یا افتهین

فارس و روم از  یپس از جنگ هاکه فرصت آن را داشته است  ترایم شیایاست که ن نیا

 . ابدیهم اروپا، ، گسترش  یتا روم و تا حدود انهیشرق م

 

 یبودا یها هکریپگ.[ فرضیه هایی مطرح می گردد دال بر این که گویا -]در این اواخر

بر افسانه است  یدییتاگ.[ -]در واقع، چنین ادعاهایی . !دنبه بودا تعلق ندار انیبام میعظ

مسلمان و نویسان  خیرتااز  یبرخ لهیبه وسو بر دیدگاه های نوشته شده  یمردم یها

، استوار است. رندندا انیاز اسالم بام شیپ خیاز تاری آگاه کمترین کهی نگاران یجغراف

 یکی ،یبا الفبا و زبان عرب ژهیبه و ،یپارس اتنام ها و اصطالح یکه آوانگاردانست  دیبا

در  یسیآوانو نیراستا، حتا چن نی. در ادیآ یم شماربه  یفرهنگ یکارها نیاز دشوار تر

 ،امر قتی. در حقستین ییساده   کار ،ییایو هندو آر یرانیهندوا ،ییزبان هندواروپا کی

 یدرست نم ،یسام یدر قالب زبان ها ،ییایو هندوآر یرانیهندوا ،ییزبان هندواروپا کی

 .دیآ

 

را جالل آباد(  ای)ننگرهار  Nagaraharaنگره هاره  یباستان ختینمونه: پابرای 

 نورید ای ناپوری: دانپور، دنپور، َدنپور، َدنَپور، دِناپور و داندنوشته  نیعرب چنویسان خنیتار

باشد.  یم نیرت نوشته شده است که درست ناپوریمه به شکل ادنام در بابرنا نی. همنواریو د

نویسان عرب  ختاریو  دادنگارانیرو، انیبر سخنگو یکمبود باور و اعتماد دانش نیا هیبر پا

 یونانی ،ینینگاران چ دادیرو یدر مورد متن ها میتوان ی.، ممم زدهینهم تا س یدر سده ها

آیین  ن،یدر آن هنگام در چکه  ییآن هم، از جا با .مشک به کار ببری نشانه زین ن،یـ الت

در نظر  ،ینیرا به چ یهند یمتن ها یآوانگار ،بر همان قاعده خط ستیبا بود، ییبودا

به متن  یو ژرف قیخبرگان توجه دق ان،یبازمانده در مورد بام یبا توجه به متن ها .میریبگ

 گشت. میر به آن بر خواهانت. پسیاندازند تا عرب یم ینیچ یها
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و  است« و آگاه داریب» یمعنابه  تی، در زبان سانسکرbudh« بود» شهیبودا، از ر واژه

 ی،ادب دیو دانش بلند است. اما، از د یخردمند ،یآگاه یدارد که دارا یاشاره به کس

توان  یشمال هند، م ییبه همراه دارد. در سنت بودارا « که آگاه و داناست یکس» یمعنا

 یبوده است و آخر Dipankara پنکاراید آن ها یکه اول برشمرد اودا رب ۲۴کم از کم 

 (.یخیتار ی)بودا Gautamaگاوتاما  هم 

 

که در جنوب شرق  دی، صدق نماTheravadaوادا رَتِ  یتواند در مورد بودا یامر م نیا

بودا وجود دارند که  ۲۸بخش  نیگردد. در ا یم شیاین لند،یدر الوس و تا ژهیبه و ایآس

تعداد  ،باشد. در هر دو بخش یگاوتاما م یو آخر Tanhankaraچارم  یتانهانکرا یولا

بودا  نیها سال حساب شده اند. دوران آخر ونیلیبه مدت ب انزمان و مک انیبوداها، در جر

 باشد. یگاوتاما م ای یخیتار یبودا رندهیبر گ رسد که در یاز امروز م شیسال پ ۲۵۵۸به 

 

گنگ، هنگام  یسال در واد هشتادمتمرکز است. او به مدت  یخیارت یبحث ما بر بودا 

 نامهیبه زندگ ینگاه دییایب .زیست یم میالداز  شششم و آغاز سده پنجم پی دوم سده مهین

از  شششم پی سده انهیدر م د،یگرد یبودا م یکه به زود ی. آنمیندازیب یخیتار بودای

 در خانواده او تولد شد. پالیهند و ن انیم، در مرز Lumbini ینیلومب یدر باغ ها سا،یع

 کیزاده شد. پدرش سوددهودانا، نام داشت که  Kapilavastu الواستویکپشاهی 

جامعه  خانواده کی،  به Maya ایبود. مادرش ما لهیقب کی سییو ر یودالفی شهزاده

ام . ندندینام Siddharta ددهارتایس یرا در  کودک ندهیآ یتعلق داشت. بودا اشرافی

 نیتعلق داشت. ا Sakya ایساک لهیباشد. گاوتاما به قب یاولش گاوتاما بود که همان نام م

( شد. او همچنان اساکی )زاهد خانواده یمون ایبه سددهارتا گواتاما معروف به سکا ،گونه

 که آمد( شناخته شد. ی)کس Tathagataبه تاتهاگاتا 

 

به آن  یوندیپ چیاست که هیی نشانه صفت و  ست،ینام ن« بودا»شود که  یم دهیپس د 

 کویصفت ن نیتواند ا یم ینموده بود. کس افتینشانه را در نیندارد که او هنگام تولد، ا

و دانش پس از جستجو و تالش فراوان،  یداریب یکه به درجه عال اوردیرا به دست ب

همه از و پرهیز  یدور ی وژرف در مورد خودش و زندگ شهیددست زدن به تفکر و ان

تا به  ،دست بزنند پیگیرانهکار  نیکه به ا یخواست ها که سد راهش گردد، برسد. کسان
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 ستتاوایخواند: بوده ندهیآ یتوان آنان را بوادها یم ،ابندیدست  یشنگررو درجه

Bodhisattva گونه نیگردد(. ا وادب کیکه  یبه مقام افتنیدست  یبرا ی)نامزد، 

 .دیشد و بعد بودا گرد دهینام ددهارتا،یس ستتاوایبوده یاول یسال ها درگاوتاما 

 

را  ییکتاب ها ستیبا ی،خیتار یبودا یزند گسیر تر و دنبال نمودن شیب یآگاه یبرا

به یی  یعال یکتاب ها ییاروپا ی. در زبان هااندنوشته شده  یخواند که به زبان اصل

دارند، نوشته شده اند. ژرف های  یهند باستان آگاه یکه به زبان ها یدانشمندان لهیوس

 پرداخته اند.  یامونیسک ای یخیتار یآن ها به بودابیشتر بخش 
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 ینامه اش کتاب هایزندگ ایدر مورد خود بودا و  یزبان پارسدر  ،دانم یکه من م ییجا تا
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 .A. S ،یروانیـ ش انیس. ملک آ. ر همکارماثآ یپارس یاتدر ادب ،گرید یسو از
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 د.نده یم یخوب یآگاه

 

است که نشان  واالییبل صفت  ستیگاوتاما، ن ددهارتایبودا نام س م،یدیگونه که د آن

و در همه جا که به  یتمام دانش، آگاه رندهیدهد که او منور و روشن است و دربرگمی 

دانند. او خوِد  یم ناتیو حاضر است. او را فرمانروا و شاه همه کا یباشد، ح یازیش نیاری

فرستاده نشده  انیاز خدا کی چیه یاست و از سو دهیحد کمال رسان نیرا به ا شتنیخو

 است.

 

لق ندارند، بل سرخ بت و خِنگ بت به بودا تع انیها باشکوه بام کرهیپمی نویسند که گویا 

همه به ها ه در آن هایی پرداخت ک یبه بررسنخست باید باشند.   یبت( م نگیخ ای)

که  یندتا ثابت نما می شود هسروده ها و متن ها در مورد سرخ بت و خنگ بت سر زد

 .ستندین ،یامونیبودا ساک انگریب انیبام میعظ یها کرهیپ

 

« بود »بودا به  واژه شهی. رمیزنمی رخ بت و خنگ بت گپ س یدر مورد نام هااکنون 

budhُبت » واژه  شهیر نیکه هم میدان یم گردد.  ی، بر مbuth » را در بر دارد که به

 دهیگرد« botُبت » دگرگون و آرام آرام ساده تر شده و  یرانیهند و ا« bothبوت »

اش  کرهیدهد و بعد به نماد پ یم یدر آغاز همان بودا معن« botُبت »  ،گونه نیاست. ا
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. سرخ مییسوزن برآ یخرمن کاه به جستجو انیتا در مکوشید  دیبدل شده است. پس نبا

سرخ  که او جامه نیا ،گرسخن دیسرخ. به  یبودا کرهیپ ایسرخ  یبودا یبُت به معنا

 بودا.   دیسپ کرهیپ ای دیسپ یودادر بر داشته است و خنگ بُت همان ب ترهبانی

 

گروه  لهیبه وس انیبام یبودا یها کرهیپ یکه از پارچه هاهایی  لیو تحلها  یبررس

 تیواقع نیا شگریصورت گرفته است، نما یبازساز انیدر جرآلمانی خبرگان  یونسکوی

 ۳۸ کرهیسرخ بوده است و از پ ،یپنجاه و پنج متر یبودا کرهیپ یاست که جامه رهبان

 .دیسپ ،یمتر

 

که  ییبه آوازه ها گریاست که د یکاف یو باستانشناس یدانش اهدوخودش همراه با ش نیا

گذشته از این ها، گاه می . هیمندفرا افسانه و اسطوره شکل گرفته اند، گوش  هیبر پا

 یمتر ۳۸ یبودا کرهیمرد است و پ -)سرخ بُت(  یپنجاه و پنج متر کرهنویسند که پی

 ،یمتر ۳۸ یساختمان بدن بودا که دراین در حالی است زن.  -بُت( دیسپ ای)خنگ ُبت 

 انیکه حتا از بام انهیم ینگاران سده هادادیکه رو نیشود. ا ینم دهیدانه نشانه زن چیه

   .است یگرید زیند، چبودنموده  ییها ییسرا اوهی نینکرده اند، چن دنید
 

ه به مساله نگا یو به صورت جدشود گذارده  انپای ها نقطه ییسرا هودهیب نیبه ا ستییبا 

 انگرینما ان،یبام یبودا یها کرهیکه پ یمرا فراموش کن ینجاره انحراف و نابه نی. امیینما

 نید ژهیباستان، به و رانیا ییبودا ریکه در فرهنگ غ یزن و مرد است، باور کیعشق 

 دارد. شهیر ،ییترایم

 

 یرا متن ها، کاوش ها نیبود. ا ییبودا ینیمرکز د کی انیبام ،از همهنخست 

آنان  انیرسانند. در م یبه اثبات م ییایو کور ینیمسافران چ یو سفرنامه ها یانشناسباست

 ان،یبامپادشاهی به صورت مفصل در مورد  ینیر معروف چیزا Xuanzangزانگ  وانخ

 نوشته است. شیادگارهای همهو  مهم تر از  باشندگان ،یشاه تختیپا

 

که آن جا در  دیگو یم نیچن ان،یبامپادشاهی بزرگ  تختیپا ای ،یمورد شهر شاه در

بودا، ساخته شده است. او به صورت روشن و  یمتر ۵۵ کرهیپ ،در غرب ،ییصخره  وارید
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 یم میترس یمتر ۵۵ یبودا میعظ کرهیرا در شهر در جنوب غرب پ رشیخط س قیدق

که ساخته و حتا از بخش  ،یشهر سلطنت هگرفت ک جهینتچنین توان  یم جا نی. از ادینما

جنوب  یغرب گسترده شده و به سو یگ صخره کنده شده است، از شرق به سوبزر

از آن را  یبخش م،یینما یرا با دقت بررس ینیکه متن چ نیا یرسد. برا یباالتر از صخره م

که   یرا از متن نیم. ایآور یم ،برگردان شده است یغرب انترجمان نیبهتر لهیکه به وس

 ینیچ ارتگری. در آن زمیینما یه شده است، نقل م، ترجمP. Pelliot تویتوسط پ. پلل

 یبودا یسنگ کرهیپ کیدر بخش کوه،  ،یبه سمت شمال شرق شهر سلطنت» :سدینو یم

 یمتر ۵۵ یبودا کرهیهمان پ نیا...« باشد  یم پا ۱۵۰تا  ۱۴۰آن  یوجود دارد. بلند ستادهیا

 است. 

 

-K’ieالن  - یک»ود و وارد ر یشرق م یبه سو دارش،یدنخستین  نیپس از ا ارتگر،یز

lan  » سنگهاراما(sangharama م رید ای )شاه سابق  لهیجا به وس نیا» شود. یو صومعه

 ستادهیا کرهیجا پ نیا»: سدینو یشرق. او بعد م یبه سو« ساخته شده است. نیسرزم نیا

او ...« قرار دارد  ت،یف۱۰۰( در حدود  Sakyamuni یامونیکا)سا Che-Kia ایک ـی چ

 شاید ،پادشاهیبه شهر ، نیا پساشاره دارد.  یمتر ۳۸ یبودا کرهیبه صورت روشن به پ

شرق شهر  یبه سو یسه ل ایدو » گردد. یبر م ان،یاز بام دارشید نیهنگام آخر

قرار دارد که  دهیخواب یبودا کی( sangharamaالن )سنگهاراما  ی(، در کپادشاهی)

صومعه بود  ای رید نیدارد. در هم یفُت، دراز ایر پا هزا کرهیپ نیشده است. ا روانایوارد ن

داد ...   یوو ـ چو )موکسا( را سازمان م یبا شکوه یها ییگردهمآ نیسرزم نیکه شاه ا

 یتوان از کوه ها یم ،گام برداریم یل ۲۰۰از  شیهر گاه ب ده،یخواب یصومعه بودا نیاز ا

 و کابل.  سایکاپ گرید انیه بب.« دیرس یکوچک یاز برف گذر نمود و به واد دهیپوش

 

همان  یفُت ۱۵۰تا  ۱۴۰یسنگ کرهیدهد که پ ینشان م یبه روشنو مهم است  اریمتن بس نیا

از  یمتر ۳۸ کرهیکه پ دینما یم انگ،یز که شرح خوان نیست، و مهم تر از اابودا 

 .یخیتار یبودا گریدسخن به  ایباشد  یم یامونیکسا
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 یمآفریده  ،ییـ بودا یونانیبه صورت هنر  یونانی ی، الفباانیکوشان ییدر هنگام فرمانروا

 انینکه کوشا مینیب یبوده باشد. م ونانیواکنش در برابر حضور  یامر نوع نیا شایدد. شو

شوم  ادآوریشوند. بگذار  یظاهر م یرانیا یجامه ها ای یمرکز یایآس انیبا لباس کوچ

( سایاز ع شدوم پی )سده یونانیشاه  نیآخر پس از ،ی هاچ ویو  انیزمان ساکا  نیکه در ا

 صحنه حضور دارند. نیشاه کوشان، در ا نیاول سس،یاز کوجوال کادف شیو پ

 

از دوران کوشان، به جز  یی رانهیو چیاست، تا حال ه انیدر م انیبام یکه پا ییتا جا  

نشده  دایپ ،یونانی(، شاه سایاز ع شیپ ۱۱۰تا  ۱۳۵)  وکلسیهل  Helioclesچند سکه از

( از دل خاک م. و. )صعومه شرقی من در ساحه یها یسکه ها هنگام کاوشگر نیاست. ا

و تا  مو شش مچار یبه سده ها انیبام یهاادگاریاز  یگروه خیارشدند. ت دهیکش رونیب

 جهیبوده است. نت اسالم، بودایی تا هنگام آغاز دوره انیرسند. بام یم ییسایع مو نه مهفت

 دهند. سلطه یامر را نشان م نیم به صورت قاطع ایکاوش ها همهده به دست آم یها

 افتهی)بر اساس  انیو غور انویغزن ان،یسامان ییفرمانروادر دوره های  انمسلمانان در بامی

. و شکست م ۱۲۱۲در  زیچنگ لهیبه وس انیبام یرانیدوران بزرگ(، تا و کیمن  یها

کاوش  جهیدر نت گریبار د دادها،یرو نیا ینگار خیصورت گرفت. تار ان،یخوارزمشاه

کاوشم در بار بودا، و چار  کرهیدو پ انیصخره م ری)م. ر.( درست ز یدر صومعه شرق میها

 تپه»در  غوری همچنان ساحه ،آخر در (. انجام گرفته اند. ۵، و ۳، ۲، ۱)و. ر ی شهر شاه

     «شهر غلغله، قرار دارد. ککه نزدی« الماس

 

 

 ر باره تندیس های بامیان آمده است:در ویکی پیدیا د

 

 :3مجسمه های بودا در بامیان

غارکوه سنگی تراشیده شده بود که تاالر در یک )سرخ بت یا صلصال( متری بودا  ۵۳ هپیکر»...

در ی هایزینه مارپیچی و پله ،گیری شده است. پیش از انفجار و نابودیمتر اندازه ۵۸ارتفاع اش 

تراشیده شده بود که گردشگران و  در سنگ کوهپاره دل کوه(، ا )دربود پهلوی پیکره
                                                 

 گ.-. با اندکی ویرایش و فشرده سازی3 
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سقف تاالر با تصویرهای  .رفتندباالی فرق سر بودای بزرگ باال میاز راه آن ها دبیرستانی

های هندواروپایی مانند های گوناگون نقاشی شده بود که با شخصیتمدنی از تهای شخصیت

از دانشمندان این نظریه را مردو یی د. عده تصویر رومی و رومن کاتولیکی شباهت داشتن

اما باستان شناسان اروپایی گذشته  دانند زیرا در آن زمان دین عیسویت وجود نداشت. ومی

دانند که دین عیسویت از سوی می میالدی ۷۰۰و  ۳۰۰های بین سال ها راتراشیدن این پیکره

عیسویت را به نواحی شرقی ایران  (امپراتوری روم شرقی (وپلکنستانتینروم شرقی استانبول )

 .زمین آوردند

 ۳۸ارتفاع اش  کهیک تاالر و یا غارکوه سنگی در )خنگ بت یا شهمامه( متری بودا  ۳۵ هپیکر

عنی که بلندی تاق شاهمامه دو متر از تندیس ی. ، ترشیده شده استگیری شده استمتر اندازه

های حتی از سوی باستانشناسان معتبر به ارتفاعات  . هنوز بزرگی تندیسستتر ابزرگ

ان مونشن )مونیخ( بلندی را در گوناگون پنداشته شدند. واما گروه پژوهشی دانشگاه ارتش آلم

ها که به و ارتفاع پیکره ۳۸متر و  ۵۸ها گیری کردند که ارتفاع تاقچه میالدی اندازه ۲۰۰۳سال 

میالدی بدون نور لیزر  ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰های  باشند که باستان شناسان در سالهمان اندازه می

ل از اها را، برای اندازه صلصدازهگیری کرده بودند. پژوهشگران دانشگاه نظامی مونیخ اناندازه

 .متر اندازه کردند ۳۵متر و دیگری  ۵۳پا تا سر 

  

در تختی استاده بود و نه در روی زمین. اگر به اعداد  ،ل که زن اش مامه شاه بوداصلص

ل سمبول ااند. صلص یابیم که یک عدد عکس عدد دیگرمی ،های بامیان نگاه ژرف کنیمپیکره

واحد کوچک دیگری وجود دارد  هشتمیان این دو،  اهمامه سمبول زن، درته شده و شفمرد گ

باشد طرزی یک تندیس خوابیده را خواست ثابت نماید که هزار فوت که نماد فرزندان می

است. این دو از هم ه متر گفته شد ۳۲۳یعنی برابر به برج ایفل و در خارج از افغانستان به اندازه 

ادیان هندویسیم عدد هفت عدد  ردشتی و دردر آیین زرار داشتند. متری ق ۸۰۰در فاصله واحد 

راه  به عنوان( تمرکز نیک) شد. در دین بودایی به همین هفت نیکوی راه هشتممقدس گفته می

 .عدد هشت عدد مبارک شد افزوده شد. اصیل هشتگانه

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
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 ماهیت:

بت دیگری شهمامه به معنای شهبانو نام  بزرگترین بت صلصال نام دارد به معنای گل خشکیده و

گرچه در قرون نخست میالدی تا آمدن اسالم، بامیان مرکز فرهنگی و دینی  کهزاد دارد. به نظر

ها قطعاً چهره  های ایستاده چندان ربطی به بودا ندارند، زیرا آنبوداییان بوده است اما تندیس

در حالی که بودا هیچگاه در کنار همسرش دیده نشده  .دهندایش مییک مرد و زن را نم

صورت است که چون  ها شده است به اینی بودن تندیسینظریه دیگری که منجر به بودا .است

 .شد به ناچار در کنارش شهمامه را تراشیدند ،خواستندکه می یی بت صلصال کوچکتر از اندازه

 

 پیشینه:

باستان . های بودا در بامیان وجود داردساخت مجسمه های زیادی در موردته گف

است. ته شدهمیالدی ساخ 400و  ۳۰۰هایگویند احتماال این بناها در بین سالمی شناسان

گویند که مجسمه بزرگ بودا در قرن پنجم میالدی و مجسمه ها هم با دقت بیشتر میبعضی

ها ساخته شده و دکورهای اطراف آن از جمله آشیانه میالدیقرن سوم  نیمه دوم کوچک در

اند.اما بعضی باستان شناسان به این باورند که ساخت مجسمه های در قرن بعدی تراشیده شده

  «از میالد صورت گرفته است. پیش سال  ۸۰۰بودا 

 

 یکی از پژوهشگران هم میهن در کهکشان انترنتی در زمینه می نویسند:

)کارونا(،  بر حسب چهار حقیقت شریف بودیسم: عشق و محبت )متا(، ترحم و شفقت بوداییان»

 خیر خواهی )مدیتا( و شکیبایی)اپیکا( از بودا الهام می گرفتند.

)ناهید( « آناهیتا بانوایزد»نماد « سپید بت»یا « خنگ بت»این  بر به معنای سپید است و بنا« خنگ»

)مرّیخ( می توانسته اند باشند. به ویژه که در داستان های «  ایزد بهرام»)سرخ بت( نماد  و دیگری

به سان دو دلداده نمودار شده اند. در فرهنگ ها نیز نوشته اند که  سیّاره -کهن، این دو ایزد

دیوان ها این سروده ها به یادگار مانده اند و در  عاشق همدیگر بوده« خنگ بت»و « سرخ بت»

 .«است

 تو سرخ بتی از می بنگار به صبح اندر.-نگ بتی سازد گر صبح رخ گردون چون خ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 بر رخ از باده سرخ بت بنگار -در کف از جام خنگ بت بنگر

 خاقانی مروزی

 باشی بر آن که خنگ بتی را کنی به چنگ -کردی میان سرخ بت بامـیان ستیغ

 سوزنی سمرقندی 

 .شحنهء یونان بودی خنگ بت بامیان -مردم نادان اگر حاکم داناستی

 سیف اسفرنگی

 

 می نویسد:« معجم البلدان»یاقوت حموی در 

 

بامیان شهر و خوره یی در کوهستان میان بلخ و هرات و غزنه است. دژی استوار و شهری »

کوچک در سرزمینی پهناور که از بلخ ده مرحله و از غزنه هشت مرحله دور است. خانه یی بلند 

شده در آن جا هست که در آن از هرگونه پرنده بر ستون های سر به آسمان کشیده و نقاشی 

نمونه یی برای بازدید بیکاران نهاده اند. دو بت بزرگ و بلند نیز در آن جا در تنهء کوه کنده 

گویند در همهء جهان بی همتا  .شده، یکی از آن ها را سرخ بُد و دیگری را خینگ بُد خوانند

 «است.

  
 ترجمه دیگری از همین متن:

را بر روی ستون های بلند قرار داده اند و در  که آن ٬ن بنائی بلند و سر به آسمان استدر بامیا»

 ٬داخل بنا شکل همه نوع پرندگان روی زمین که خدا آفریده نقش است و در داخل عمارت

ها از باالی کوه  ها را در داخل کوه تراشیده اند و اندازه آن تندیس دو بت بزرگ است که آن

است. گویند در دنیا « بد ُ خنک»ِ)با دال( و دیگری « بد  سرخُ»نام این دو بت یکی  .تا پائین است

 .«مانند است بی

 

ها در روزگار  پرستش و صورتگریِ بت»حمزه اصفهانی )سده چهارم هجری( می نویسد: 

 ،دادند وقتی عزیزان خود را از دست می ٬طهمورث ایجاد شد؛ بدین سان که گروهی از مردم
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ها کم  ن دردهای خود مجّسمه هایی همانند مردگان خود می ساختند. پس از مدتبرای تسکی

ها در نظر ایشان جلوه نمود و به عنوان این که مجسمه ها واسطه میان ایشان  کم پرستش مجسمه

 «ها پرداختند. به پرستش آن ٬و خدا و مایه نزدیکی و تقرّب اند

 
مربوط به دو بت  خنگ بت و سرخ بت  در  منظومه مثنوی اثر عنصری شامل داستانی محلی»

حدیث »بامیان بلخ است. این داستان را ابوریحان بیرونی به عربی ترجمه کرده و نام آن را 

 «گذاشته است.« صنمی البامیان

 

و چند صورت دیگر نیز به »... نوشته است:  شیروانی )جهانگرد سده یازده دوازده هجری(»

جمله دو هیکل بزرگ که مونث و مذکر آن را ظاهر کرده اند. صورت انسان تراشیده اند؛ از 

است. طول هر یک « شمامه»و مونث )زن( آن موسوم به « صلصال»مذکر )مرد( آن موسوم به 

شصت ذرع و عرض آن شانزده ذرع است. جمیع اندام و اعضای آن دو صورت را ظاهر نموده 

اهر کرده اند. و در زبان مردم به بت بامیان اند و پشت آن ها را به کوه داده و کمال صنعت را ظ

مشهور است و در کتاب های اخبار نیز همین گونه ذکر شده است. در زیر آن بت ها غاری 

است طوالنی و راهش باریک و بسیار تاریک. نگارنده گوید که من آن غار را دیدم؛ اما به 

  [2] «ز روی تحقیق چیزی نشنیدم.آخیر نرسیدم و از بانی آن غار و بت ها، از هر که پرسیدم ا

 
بامیان در میان »فرهنگ آنندراج و برهان قاطع و رشیدی و انجمن آرای ناصری و... نوشته اند: 

هر یک از کوهی است و در آن کوه دو صورت است از سنگ تراشیده و گفته اند که ارتفاع 

آن ها به قدر شصت ذَرع و عرض آن شانزده َذرع و میان آن ها خالی است. چنان که از کف 

پایشان راه است و نردبان پایه ها ساخته اند که در داخل آن ها و حتی در سر انگشتان آن ها می 

سرخ »  توان راه رفت و این صَُور از غرایب صنایع روزگار است و گفته اند که این دو بت را

  نام کرده بودند و گفته اند که سرخ بت عاشق و مرد و خِنگ بت« خِنگ بت»)با تاء( و « بت

معشوق و زن بوده است و بعضی این دو بت را الت و منات و بعضی یعوق و یغوث خوانند و 

بوده است « نسرم»گفته اند نزدیک این دو پیکر، صورتی دیگر هست به شکل پیرزنی که نامش 

 [3]«ستوا هم می گویند.و او را 

 

http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_edn2
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_edn3
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جوزجانی )سده چهارم هجری( در کتاب حدودالعالم که به زبان دری قدیم است، سرخ بت و 

در بامیان دو بت سنگین است که یکی را سرخ »خِنگ بت )با تاء و کاف پارسی( نوشته است: 

 ...«دیگری را خنگ بت خوانندبت و 

 

 واژه شناسی صلصال و شمامه و...:

معنی صلصال خوب معلوم نیست؛ اما شهمامه احتماال به معنی شاه مادر می باشد. مام در  

 شاهنامه فردوسی به معنی مادر به کار رفته است:

 مرا خاکسار دو گیتی مکن/ ازین مهربان مام بشنو سخن 

 

ا چون روپوشی به رنگ سرخ داشته، سرخ بُد و تندیس شهمامه را احتماال تندیس صلصال ر

شاید سفید رنگ بوده، ِخنگ بُد می گفته اند. فرهنگ رشیدی و لغتنامه دهخدا خِنگ را به 

  [4]«معنی مطلق سفید و به ویژه اسب سفید نوشته اند....

 
 منابع:

 ذیل کلمه بامیان 330، ص1البلدان )عربی( جمعجم [ 1] 

 )تلخیص و ویرایش( 130اول، ص  چزین العابدین شیروانی، بستان السیاحه،   [2]

  ؛اطع، چ سنگی ایرانبرهان ق محمد پادشاه، آنندراج، چ لکنهو، هند، [3] 

 فرهنگ رشیدی/ انجمن آرای ناصری، ذیل بامیان و نسرم و خِنگ بت و سرخ بت./  

و فرهنگ ایران باستان نوشته پورداود  /  197، ص27ترجمه کامل ابن اثیر ، ج

  304ص

 ل بامیان / رشیدی و دهخدا، ذیل خنگدهخدا، ذی   [4]

  168و  167آثار عتیقه بامیان، ترجمه کهزاد، ص  [5] 

  26یخ افغانستان، صنک : عبدالحی حبیبی، تار  [6]

  25- 20آثار عتیقه بامیان، مقدمه مترجم ص  [7] 

 امیر کبیر  / تحقیق دانشگاه کمبریج، چ تهران، ۴۰، ص۲قسمت ۳تاریخ ایران ج   [8]

هند بوده است وی کسی است که چارلز میسن ریس اطالعات ارتش بریتانیا در . 9

همرای حاجی خان افغان نماینده دوست محمد خان به بامیان رفته و در حین اعدام خاینانه 

http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_edn4
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref2
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref2
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref4
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref4
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref5
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref6
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref6
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref8
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref8
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میر یزدان بخش بهسود توسط حاجی خان در کنار او بوده است. رک. سایه روشنی از 

 «جامعه هزاره، اثر نایل، بخش میر یزدان بخش، اثر چارلز میسن

 ،چ جالل الدین تهرانی ، 62ص  ٬العالمحدود ٬جوزجانی. 10

  304ص ،دوپورداو ،فرهنگ ایران باستان . 11

 . 23/ و چ برلین ص32و 31ص ٬چ بیروت ٬تاریخ سنی ملوک... ٬حمزه اصفهانی . 12

  . 31و  30ص ،ترجمه دکتر جعفر شعار ،تاریخ پیامبران و شاهان. 13

 تهران/ چ سوم  339و  29ص ٬اریخ مختصر افغانستان. ت14

ص  ٬ترجمه احمد علی کهزاد  ،نوشته موسیو کودار و موسیو هاکن ،آثار عتیقه بامیان. 15

7» 

 

 شماره... پیوست

 یادداشت:

اگر اطالعات دست داشته را در پرتو روابط تاریخی با چین به  ،مبحث کنونی کامل نخواهد بود

اثیرات شگرفی بر یک دیگر زبان و فرهنگ ایرانی و چینی در درازای تاریخ ت بررسی نگیریم.

داشته اند که دردمندانه تا کنون در باره آن بررسی های بایسته انجام نگریده است. در کل، چین 

شناسی برای ما رشته بیخی نوی است و انتظار نمی رود به زودی در زمینه به دستاوردهای 

که شگفتی های چشمگیر برسیم. در یک سخن، کار بس بزرگی در پیش رو است و باور دارم 

در این جا نوشته جالبی را که از انترنت برای بایگانی خود  بسیاری اندرین راه در انتظار ما است.

 بارگیری )دانولود( نموده ام، پیشکش می کنم: 

 

 حقی علی اکبر
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 4روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی ایران و چین

از پیش بیست و سه قرن  در حدودها  چینیتریان دوالی کوپری بر آن است که پروفیسور »

( 1).بودندمهاجرت کرده سوی خاور به کسپین ی واقع در جنوب دریای ی از ناحیه ،میالد مسیح

 کند:خود را به ادله زیر تایید میدیدگاه او 

 ( و چین،2حروف کتابت زبان اولیه آکاد )میان ( وجود رابطه محسوس 1

 این دو قوم،میان ئل اجتماعی و اصول علمی و معتقدات در قانون، مذهب، مسابسیار شباهت  (2

دوازده نفر میان (، امپراتور چین، کشور خود را .مپ.  2004-2085( )3) «یا او»تقسیم  (3 

 تقسیم نموده بود. و خوزستان قدیم )ایالم( گانه سوزیانبا الهام از تقسیم دوازده

تقلید از خدای بزرگ سوزیان و شش ( و شش وجود قابل احترام با 4تی)پرستش شانک (4 

  (5خدای دست نشانده او )

پادشاه ایالم شباهت « ناخونته» و نام« نای هوانگتی» نام میاننویسد که وی میافزون بر این، 

خواندند و شاید می« جونگو» جای چینه ینیان در قدیم کشور خود را بچ( 6) .وجود دارد

 احتماال چین تغییر و یا دگرگون یافته .کار می گرفتندن نام های دور از ایایرانیان نیز در گذشته

باشد و برگرفته از نام دودمانی است که از سده ششم پیش از میالد تا سده « تیسین» ی از کلمهی

 (7) .کرده استاز میالد بر بخشی از چین فرمانروایی میپس سوم 

آسیای غربی و اروپاییان مان در نزد مردها  مدت ،رغم تاریخ و فرهنگ کهن خویشبه چین  

های  گسترش نفوذ خود در سرزمیناندیشه امپراتوران این سرزمین بیشتر در چون  ناشناخته بود

های شمالی و باختری، که قبایلی نیمه وحشی در  بودند و به سرزمینخاوری جنوب و جنوب 

اقوامی  همهکه ند می پنداشتها  در ضمن چینی کردند، توجه چندانی نداشتند.آنجا زندگی می

اما این فکر باطل پس از سفر  (8) .کنند، وحشی و بربرندها زندگی می آنپیرامون که در 

گروهی از مردم کنجکاو چین برای مطالعه در آداب و رسوم اقوام آسیای جنوبی و جنوب 

  غربی از میان رفت.

                                                 
 ()با اندکی ویرایش و فشرده سازی دهم شماره ،«علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیرازمجله »برگرفته از:  4
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ردید و نمایندگانی برای پس از تشکیل دولتی یونانی در باختر، روابط چین با آن دولت آغاز گ

اینان در گزارش خود برقراری روابط با  مناسبات اقتصادی و سیاسی عازم آن دیار شدند. پاییبر

زیرا طوایف وحشی  )بلخ( را به دلیل دوری و ناامنی راه مقرون به صرفه ندانستند. دولت باختر

و کشتار مسافران و تاراج ر چژی نیز راه عبور باختر و رخج را به چین سد کرده بودند و دیوئه

این  .واقع نشدسودمند ها فرستاد ولی چژیفغفور چین سفیری نزد یوئه کردند.تجار درنگ نمی

بدون اخذ نتیجه بازگشت و در طول  .م پ. 126در سال  ،نام داشت چانگ کی ین سفیر که

 قرار گرفت.  هاوحمله هون آماجراه دو بار 

 -ووتیکه وجود آمد ه چین جهش اقتصادی بدر  ،میالداز پیش دوم  سدهدر  ،سرانجام 

یعقوبی  با غرب در پیش گیرد.را به ویژه  پویاییور چین را قادر ساخت سیاست خارجی تامپرا

بود که در جوانی پادشاه « خرابات»...پادشاه دیگر چین»نویسد: باره روابط چین و غرب می در

تدبیرش نیکو شد، کسانی را از طرف  کارش باال گرفت و ،شد سپس که از جوانی گذشت

خود به زمین بابل و آنچه از کشور روم بدان وابسته بود، فرستاد تا حکمت و صنعت آنجا را 

شود و هایی ابریشم و جز آن در چین ساخته میاز صنایع چین و آنچه از جامه بشناسند.

ا را فرمود تا از هر صنعت و ه گردد، همراه آنان فرستاد و هم آنافزارهایی که از چین صادر می

پس  ها را نیک بشناسند. هنر زیبایی از زمین بابل و روم با خود همراه بیاورند و احکام دینی آن

 (10) .«برای اول بار کاالهای چین برای تجارت حمل شد

های سامی، یونانی و رومی را از شرق  ایران که در میانه جهان غرب و شرق قرار داشت، تمدن 

یی میانجیگری  رسالتتوان به اهمیت کرد و از این لحاظ می عنی چین و هند جدا میاقصی ی

های غربی و شرقی و همچنین در توسعه تمدن  فرهنگمیان که اقوام ایرانی در تماس و نزدیکی 

خواستند از ایران بگذرند و از مدیترانه به چین ( بازرگانانی که می11).پی برد ،جهانی داشتند

 در پیش گیرند. ،نند، ناچار بودند راهی قدیمی که بعدها به راه ابریشم معروف شدکاال حمل ک

رسید و سپس از طریق راه شمال گذشت و به باختر میهای ایران می این راه از شمال بیابان

 (12) .رسیدشرقی و پس از عبور از واحدهای آسیای میانه، به چین می

بسر می بردند که  بیابانگردتمدن ایران و چین، قبایلی در دوران کهن در حد فاصل دو سرزمین م

هجوم به این دو سرزمین معیشت  راهدو کشور ایجاد کرده بودند و از ناپذیری میان  مرز نفوذ
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چون  نسبت به این قبایل حالت تدافعی داشتنتد.آغاز ایران و چین در  نمودند.خود را تامین می

لذا اطالع چندانی از ارتباط این دو کشور در  ،ف کردایران نیز توجه خویش را به غرب معطو

 ازمنه قدیم سراغ نداریم.

 :می گیردمطالب زیر را در بر  روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی ایران و چین

 ایران و چین در زمان ماد و هخامنشی، (آ

 ایران و چین در پارت،  ب( 

 ایران و چین در زمان ساسانیان. (پ

 

 ها: و هخامنشی هاچین در زمان مادایران و  -أ

در اسناد چینی هم  اها اطالع دقیقی در دست نیست و حتاز روابط مادها و هخامنشیان با چینی 

های خود نامی از کشور تاریخنویسان یونانی در نوشته سخنی از این روابط به میان نیامده است.

که مرزهای کشور  ییاز جا اند.ودهخبر بچین نبرده و شاید از کشور کهنسالی مانند چین بی

بسیار بعید است بگوییم که  ،باستانی ما در زمان داریوش تا سرحدات چین گسترش یافته بود

پیش  احت ،ی وجود نداشته است. همانطور که در مقدمه آمدی دو کشور هیچگونه مراودهمیان 

 اعات نجومی مصریان و حتاطال» اند وها با بابل در ارتباط بودهاز تشکیل دولت پارس، چینی

ها قرار گرفته و در چین مخصوصا عین عقیده تاثیر معلومات بابلیزیر مردم چین نیز ظاهرا 

 .)دنیای کوچک(رواج داشته است و عالم انسانی )دنیای بزرگ( باره عالم فلکی ها دربابلی

(13) » 

ا دورترین نقاط متمدن دنیای معامالت بازرگانی که در دوره هخامنشیان ب» نویسد:پور میانصاف

از وجود بازرگانان متمول و صاحب  ،گرفتهآن روز مثل چین، هند، یونان و افریقا صورت می

  .«(14دهد )دستگاه و کاردان خبر می
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به حبشه رسیده است و سپس « مو» به هنگام لشکرکشی کمبوجیه، تجارت پ. م. 524در سال 

به چین برده  چانک کی ین و از راه فرغانه توسط سرداراز میالد از ایران پیش   126در سال 

سده های در  (16). اند( نامیده15) «پوتار» شد و از آن شراب ساختند. این میوه را در چین

سپاهی به دربار ترکستان شرقی رفت و در دو قرن بعد  نام چانگ چینه از میالد سفیری بپیش 

 کسپینچین را بر سواحل دریای  درفش ابرد و حتبه ختن حمله  پان چائو فرماندهی سرداربه 

 (17) .برافراشت

 

 ها: ایران و چین در زمان پارت-ب

 عامل مهم اقتصادی در حوزه دریای مدیترانه بوده است. از میالد دولت رومپیش دوم  سدهاز  

سوی خود جلب کرد و مصنوعاتی چون ه های دنیای قدیم را ب فتوحات این دولت، ثروت

سوی خود روان ساخت و ه ای گرانبها را از چین و هند به ، عاج، عطریات، سنگداروابریشم، 

اما  مفرغ، شیشه، شراب، روغن و طال به چین و هند صادر کرد.چون در عوض محصوالتی 

 است که کاروان اایران در تجارت جهانی همچنان وظیفه یا نقش میانجی داشت و این بدان معن

مراکزی برای بازرگانان، دالالن، کاروانیان، و  ( در ایران18) مودند.آن را می پیهای ها جاده

سفیر  گسیل ی برای دریانوردان و حمل و نقل دریایی تاسیس گردید.ی همچنین تشکیالت ویژه

 سده( از 19)، دو کشور ایجاد شود میاناز چین به دربار اشکانی باعث شد تا روابط مستقیمی 

 از آنبخشی شد که ایران وارد سرزمین دولت کوشان میراه از نی کاالهای بازرگامیالدی یکم 

های هندوکش  دیگر از طریق راهبخشی ها از راه پامیر و ترکستان چین به سرحد چین حمل و 

 شد.به هند فرستاده می

های  پارت، همانند مبارزه یونانیان و مقدونیان، این بود که به راهدر برابر هدف از مبارزه روم 

است به همجوار بودن پارت و هندوستان و روابط عمیق بسنده در این مورد  ی دست یابند.تجار

متقابل آنان از یکسو، و مناسبات بازرگانی آنان با چین، که منافع هنگفت در برداشت، از سوی 

)روم( همیشه آرزومند بود  چین، پادشاه تاتسین نرایطبق گزارش سف (20).دیگر، توجه شود

ها( مانع آن بودند و اصرار داشتند تا داد و  )پارت« آنسیه» لیکن رتباط برقرار کند وکه با چین ا

 ( 21) .ها باشد ستد و کاالهای ابریشمی چین با خود آن
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چژان تسیان، عامل دولت چین، برای تحقیق در وضع سیاسی و تجاری سفری به سرزمین پارت 

افق سیاسی پارت در آن  (22) .ین بردرا از خاک پارت با خود به چ جووی بذر رز و  کرد.

ها به سلطه چینی زیر گسترش مناطق  زمان وسیع بود و با اقصی نقاط شرق آمد و شد داشتند.

شمال شرق نیز سوی ( و شاید پیشروی اشکانیان به 23مغرب موجب چنین وضعی بود )سوی 

د به باختر آمد، از میالپیش  129سفیر چین که در حدود » زیرا: علت دیگر آن بوده است.

را به انضمام مرو و جایگاه اقوام ماساژت را کسپین دریای خاور های واقع در  سرزمین

و در همین زمان است که مهرداد توانست جلو حرکت  ( 24) .«جزءقلمرو مهرداد شمرده است

ن انسوی چیگاز میالد از پیش چژی، که از سده دوم و هجوم اقوام بیابانگرد و از جمله یوئه

چئانگ چئین و دیگران از دلبستگی و عالقه پارتیان به » هجوم خود را آغاز کرده بود، بگیرد.

هایی به چین  ور چین به ادامه تجارت، پیشکشتاند و برای ترغیب امپراتجارت سخن گفته

از میالد پیش  150های پارت آشنا بودند و از سال ( همچنین چینیان با سکه25) .«اندفرستاده

میان ه کارگیری یک سکه پارتی برای تزیین یک مفرغ چینی سخن به از ب خنویسانتاری

 (26) .اندآورده

-127که همزمان با اردوان دوم اشکانی) (.م .پ 87-140) های ایرانی در زمان ووتی اسب 

 نامه توسط یکی از سردارانش ب ،بود (.م .پ 87-124و پسرش مهرداد دوم ) (.م .پ 124

سال سفیر چین در آسیای مرکزی بود و همو دوازده  این سردار چین برده شد. به چانک کی ین

چینیان  ایران درخواست کرد.  نیز ازود، ب)یونجه(، را که خوراک اسب ست بود که بذر اسپ

های  دادند و اسبهای زشت و کوچک بومی ترجیح می های زیبای ایرانی را به اسب اسب

دوم پیش از میالد  سده( اسپست در اواخر 28).خواندند( می27ایرانی را از نژاد اسب آسمانی )

این گیاه در چین  معروف گردید. «موسو»نام ه مراه اسبان ایرانی به چین برده و در آنجا به به

میالدی یکم  سده جا برده شد، پس از آن در  مریکا به آناخوب پرورش یافت و پس از کشف 

 (.29) .به ایتالیا راه یافت

روابط خویش را با پارت می خواست  ،هان بوددودمان امپراتور چین که از  -ووتی ،حال ره به 

را به پایتخت پادشاه  ( ووتی، چانک کی ین30) .استوار کند تا بالمانع به تجارت بپردازد

تی از اوی و همراهانش با عزت و احترام پذیرفته شد و هنگام بازگشت هی .اشکانی گسیل داشت

ی، از جمله تخم شترمرغ و تعدادی ایت هدایااین هی ها همراه گشت. با آن شاه ایرانسوی 
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پادشاه ایرانی است که باب تنها نخستین مهرداد نه »( 31) .شعبده باز و جادوگر، به چین برد

که سفیر چین را نیز به دربار خویش  بل ،ارتباط و مناسبات با جمهوری بزرگ غرب باز نمود

 (32) .«پذیرفت

افزونی  ،فرستاده شده بود ووتی ت سفارت چین که از جانبایثیت مهرداد با آمدن هیشأن و ح 

( فرستادن سفیر به چین و روم پیوندی میان چین و روم پدید آورده و در این زمان 33) .گرفت

 ،از میالدپیش  115در حدود سال  (34) .رفته استمان نیرویی جهانی به شمار میگپارت بی

المللی منعقد کرد ی مبنی بر تسهیالت بسیار در امور تجارت بینی ور چین معاهدهمهرداد با امپرات

 ،که در آن ایران، به عنوان کشور ترانزیت، حلقه ارتباطی را که دارای اهمیت اساسی بود

 ( 35) .دادتشکیل می

ز، زعفران (، مو، خیار، پیا37) ،(، یونجه، اسفناج36چین و ایران انار )میان پس از مبادله سفیر  

( پسته، بادام، 38) .گردیدآغاز و یاسمن به چین برده شد و کشت این گیاهان در آن کشور 

( و در عوض آهن، زردآلو، و 39های مختلف نیز ایران به چین رفت ) ها، و گلانواع سبزی

 ( 40) .هلو، از چین به ایران آورده شد

به  را سپهساالر کل، کان ینگ -ن چائوهو، پا خاقانپادشاهی میالدی و در زمان  97در سال  

 ،رسید )میشان، خوزستان( این فرستاده به شهر مسنهنگامی  .گسیل داشتسفارت شام 

و او با توجه به طول  خواهد کشیدبه درازا ماه سه بدو گفتند که سفر وی به روم دریانوردان 

  (41).از انجام این سفر نومید گردید ،زمان

ثبت  مانچیئو میالدی پادشاه پارت، که نام او را به چینی 101سال  یعنی در ،چهار سال بعد

( به عنوان هدیه از مسن 42شتر مرغ و شیر )چون اند و ظاهرا همان فیروز است، حیواناتی کرده

 (43) .استفرستاده خاقان چین  برای

موضوع نشان دهند و این باره پایتخت اشکانیان به دست می چین اطالعاتی نیز درتاریخنویسان  

یکی از تاریخنویسان چینی نوشته  از ارتباط و اقامت مداوم و طوالنی سفیران در دو کشور است.

زمین آن  بیش از یکصد هزار خانوار دارد. )به زبان چینی سوهلی( تیسفون پایتخت ایران» است:

های ملیله چهآالت، پارو اشیایی چون طال، نقره، مرجان، عنبر، بلور، الماس، شیشه است هموار
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است د. هوا بسیار گرم وشدوزی، قالب دوزی، پنبه، قالی، پرده و کاغذ دیواری در آنجا پیدا می

زمین بیشتر ریگزار و برای آبیاری آب را از راه قنات یا کاریز  ند.رگذاها یخ میو مردم در خانه

و االغ رد اسب خوب دا .دوشرسانند و از غله و حبوبات پنج نوع در آنجا پیدا میزار میتبه کش

گذارد و مانند شتر است، زیاد دیده و شتر و شیر و مرغی که تخم بزرگ می )قاطر( بزرگ

 ( 44)«.دوشمی

 :ایران و چین در زمان ساسانیان -پ

 توسعه و گسترش یافت. م.( 226-651) روابط ایران و چین در دوره ساسانیان :سیاست -1 

 ی را به هندگروهآوری اوستا گردستین پادشاه ساسانی برای نخ م.( 226-241) اردشیر بابکان

در  نسخه برداری کنند. ،جا وجود داشت هایی که در آن کتابهمه چین گسیل داشت تا از  و

ت سیاسی ایران به چین اباشد، از ورود ده هیمی وئی پی (، که تاریخ دولت45شو ) وئی کتاب

و نیز در  م.( 535-556) در زمان هسی وئی( گزارش شده است و 46های مختلف ) در سال

 (.47) .، از ایران به چین سفیر اعزام شده است553سال 

ی به این عنوان ی شاه چین نامه ،رسیدپادشاهی پس از آن که انوشیروان به ، بر طبق نظر مسعودی

«. نبه برادرش خسرو انوشیروا از فغفور پادشاه چین و صاحب قصر در و گوهر... به او نوشت:

 فرستد از جمله اسبی از مروارید که چشمپادشاه چین هدایایی نیز برای خسرو انوشیروان می

همچنین  های سوار و اسب از یاقوت سرخ و دسته شمشیر سوار از زمرد گوهرنشان بوده است.

 ( 48) .جامه ابریشم چینی طالیی رنگ که تصویر شاه چین با زیور و تاج بر آن نقش شده بود

آن بود که سه کرسی زر نهاده بود و  در جمله آیین بارگاه انوشیروان» نویسد:تن سن میو کریس

( خسرو انوشیروان نیز سفیری به دربار 49) «.از این سه کرسی یکی جای ملک چین بودی...

نیست اما شاید، برای دفع هجوم ترکان به  روشنفغفور چین فرستاد که هر چند هدف آن دقیقا 

که امپراتور چین نیز از حمالت آنان به ستوه آمده بود، تقاضای همراهی و  )بلخ( سرزمین باختر

 (.50). مساعدت نموده باشد

فشار زیر با ظهور اسالم و گسترش آن به کشورهای همسایه و از جمله ایران، یزدگرد سوم، که 

فغفور تقاضای از  ،تی به چیناهیگسیل میالدی با  639سیاسی و نظامی قرار گرفته بود، در سال 

اما  (51) .کمک کرد ولی فغفور به عذر دوری راه از فرستادن هر نوع کمک خودداری نمود
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 نامه ،زیرا، بر طبق نقل مسعودی، پیروز این کوشش یعنی تقاضای کمک از چینیان متوقف نشد.

اندار امپراتور فرم یوان فرستاد. مینگ ی در زمینه هجوم اعراب به ایران برای امپراتور ونگی

 هایی تقسیم کرد. جا را به شهرستان یو در استان لونگ را به غرب فرستاد و آنشهرستان نان

. لینگ مقر فرمانداری کل ایران شد و پیروز به فرمانداری کل آن منصوب گردید چی قلعه

ن دست مسلمانا هسر زمین ایران بسراسر زودی ه تاثیر چندانی نداشت و ب هاالبته این تدبیر (52)

 .افتاد

ور سپاهیانی همراه او نمود که به تبه دربار چین رفت و امپرا خودمیالدی پیروز  673در سال 

خویش باز گشتند. اما پیروز به پیشروی ادامه یهن مسیر خود ادامه ندادند و از ترکستان غربی به م

و مدت ا داد ولی به سبب تسلط کامل اعراب بر ایران نتوانست وارد سر زمین خویش شود.

 .به تدریج از دور او پراکنده شدند شخارستان زندگی کرد و اطرافیان زیادتُبیست سال در 

(53) 

دیگری دارد و بر آن است که وی به چین رفت و از خاقان دیدگاه پیروز  بارهکریستن سن در 

 672که در سال  اینمی زیست تا او در چین  .پذیرفته نشدکمک خواست که درخواست او 

که در چین به صورت  )نرسی( امپراتور چین به پسر پیروز ،از پیروز پس( 54) .تدرگذش

زیست، کمک کرد تا بر کشور خویش مسلط شود ولی او نیز به سرنوشت پدر گروگان می

یاری از فرماندهی او زیر چئین و سربازان  سینگزیرا فرمانده پیاده نظام چینی، پی دچار گردید.

و کاری پایید خارستان تُ سال در بیست وی به مدت  به مقصود نرسید. پیروز منصرف شدند و او

 (55) .از پیش نبرد

 ،آن است که به هر صورت پس از انقراض دولت ساسانی رابطهذکر در این شایان نکته  

آمده است که در  تونگ چئین چیه تزو در کتاب شدند.گزین از ایرانیان به چین پناهنشماری 

پایتخت دولت تونگ، که در  آن، شهر چنگ باشنده ت تونگ، ایرانیان میالدی دول 787سال 

که ی ی نیز در کتیبه در آورد. تس نام شنه به عضویت در لشکری ب ،حدود چهار هزار نفر بودند

این انوشه روان » چنین آمده است: ،آن کشف شده خط پهلوی ساسانی که در شهر سیه ب

 ( 56) «سردار سوار سی زین سی از خاندان سورن... دختر انوشه روان ،شاهزاده خانم ماسیس
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م.(، و  383 -379) م.(، اردشیر دوم 309-389) های شاپور دومسکه کشف :اقتصاد-2

در تورفان ترکستان، وجود ارتباط تجاری ایران و چین را ثابت  م.( 388-383) شاپور سوم

 ( 57). کندمی

علل عمیق اقتصادی  ،زانس با ایران ساسانیهای بی اصوال مبارزات روم و پارت و درگیری 

کاالها از  از پیش توسعه یافت.ارها بازرگانی خاور و روم در عهد امپراتوران ب داشته است.

مغرب و از طریق بین النهرین شمالی و یا جنوب غربی ارمنستان به ایران و آسیای میانه حمل 

مل و نقل کاالهای مشرق زمین نیز از ح رسید.شد و از آنجا به چین و شمال هندوستان میمی

در داد و ستد خاور، ابریشم یکی از مهمترین  گرفت.های کاروان رو صورت می همین راه

 رفت، به نام، که از راه خشکی به سوی خاور مییی مین سبب شاهراه اصلیه کاالها بود و به

اه آسیای مرکزی و سند به ابریشم چین از ر ،در زمان ساسانیان (58) .معروف شد« راه ابریشم»

در مقابل قالی و  شد.آمد و از ایران به روم و سایر کشورهای آسیای غربی صادر میایران می

( و جواهر سوریه، مروارید و مرجان دریای احمر و 59های کار بابل، و سمه ) مخصوصا قالی

همچنین از  ردید.گهای مصر و شام، و نیز ادویه مخدره به چین صادر میخلیج فارس، پارچه

 (61) .شده است( و حریر و زیره و انواع ظروف به ایران وارد می60چین و تبت مشک )

کند و معرفی می گ.[-]پارسی« سی بو»تاریخ بخش مناطق غربی چین، ایران را با نام جدید  

کند که طال، نقره، عنبر، فهرستی شامل سی و هفت محصول صادراتی ایران به چین گزارش می

پارچه های ، الماس، آهن، جیوه، مس، پنبه، (ریستالبلور )کروارید، شیشه، عقیق، ممرجان، 

)اقونیطون( از آن جمله  زربفت، زردچوبه، کندر، فلفل سیاه، صمغ، خرما و گل تاج الملوک

 (62).اندبوده

 گرانبهایپارچه های کننده بزرگترین مصرف) ، و رومِ(مولد ابریشم) ایران که بین چینِ

حکم کشور ترانزیت ابریشم خام و ابریشم بافته شده را یافت. هر چند که از  ،، واقع بود(ابریشم

اما  (63) .ها با غرس درخت توت مبادرت به تهیه ابریشم کردند رومی ،ششم به بعدسده 

در راستای همین کوشش بود که  در ایران توسعه یابد. بافندگیساسانیان مایل بودند این شعبه از 

ه های بزرگ نساجان را تغییر مکان دادند و در قلمرو خود و بس از فتوحات در سوریه، دستهپ
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گاه های شوش، گندی شاپور، و شوشتر از ن ( کارگاه64) .خصوص خوزستان مستقر ساختند

 ( 65) .مصنوعات ابریشمی شهرت فراوان یافتند

ایران راه م از چین و هندوستان از و ابریشدارو تجملی، ی تجارکاالهای بر افزون  ،در این زمان

که شکر از دیر باز  (  با آن66) .شده استبه مصر و کشورهای کناره دریای مدیترانه حمل می

ولی در یک نوشته چینی به شکری که در روزگار ساسانیان به چین  ،در چین شناخته شده بود

هندوستان و چین چه در  تجارت با» نویسد:لد می( برت67ُ).اشاره شده است ،شدهصادر می

امپراتوری چین نیز از موانعی که  (68) «.خشکی و چه در دریا تماما در دست ساسانیان بود

دولت ایران بر سر راه ابریشم پدید آورده و به تنها خریدار کاالهای چین بدل گشته بود، 

کرد د معین میزیرا دولت ساسانی بهای خرید و فروش ابریشم را به میل خو نمود.ناخرسند می

( و تنها در دسترس اشراف و بزرگان رومی 69های ابریشم زربفت ایرانی بسیار گران )و پارچه

 (70) .گرفتهای قدیسان قرار می و پوشش استخوان

های شرق ایران که بر اثر عملیات نظامی فتح شده بود، نفوذ هنر ساسانی در سرزمین :هنر-3 

باید در نظر گرفت  خود چین رسید. ادست ترکستان چین و حتکرد و به تدریج به شهرهای دور 

( مجموعه نقوش سنگی و 71).داشت را بودایی -که این هنر حالت یک هنر تلفیقی ایرانی

هایی اجرای تشریفات مذهبی در برابر آتشگاه، اعطای منصب، جنگ سواران و شکار، صحنه

کند که هنر چینی از تاثیر هنر هان ثابت می زیرا بناهای هستند که توسط ایرانیان به چین رسید.

( گیرشمن بر آن است که روابط چینیان با شاهزادگان دره کابل 72) .ایرانی بیگانه نیست

( تعداد زنان 73) .های ایرانی و اسب بومی چینی گردید موجب برخورد هنری بین نقش اسب

وارکاران زن و چوگان باز ها س این های کوچک کم نیست.اسب سوار هم در میان این مجسمه

یکی  هیوان تسونگ هستند و چوگان ورزشی است که از ایران ساسانی به چین رفته و در زمان

چئانگ  های بزرگ زن محبوب امپراتور، در باغ یانگ کوئی فی های مورد توجه از سرگرمی

 ( 74).بود فکان

نر ساسانی، هنرهای زیبا و دهد که تا چه اندازه هنشان می م.( 756شوسوئین ) گنجینه شاهی

تاثیر قرار داده زیر  ،اندبه خود گرفته جاپانینگامی که سبک ه به اتجملی چینی را حت

که  یک فنجان مدور وجود دارد که اصال ایرانی است و پس از آن ،در میان گنجینه (75).است
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ابریق کوچک همچنین شکل ایرانی یک  اند.ی سیمین برای آن ساختهی پایه ی شکسته،ی پایه

شکل یک رباب مرصع به صدف در این مجموعه  دهد که از خارج وارد گشته است.نشان می

بر  شود.ربابی است که روی یکی از ظروف سیمین ساسانی دیده می همانندهست که سبک آن 

 .این آلت موسیقی از ایران به چین رفته باشد شایدتوان حدس زد که ها میاساس این شباهت

(76)   

کشور چین که سرزمین  اهای مصنوعی عهد ساسانی هم به قدری زیاد بود که حتشهرت پارچه

وسیله یک ه یک پارچه در موزه توکیو، که ب نمود.ها تقلید می از آن ،شدابریشم نامیده می

 ( 77).دهدهنرمند چینی بافته شده است، شکار شیر را به سبک ایرانی نشان می

هزار پوست دوازده سکندر مقدونی و سوزاندن اوستا، که بر روی از حمله اپس  :مذهب -4 

 مذهب زردشت رو به ضعف گذاشت. ،شدگاو نوشته شده بود و در تخت جمشید نگهداری می

با تشکیل  آوری اوستا آغاز گردید.گردنخستین اقدام برای  ،و به دستور وییکم در زمان بالش 

د آن نقش مهمی بر عهده داشتند و اردشیر خود دولت ساسانی، که مغان در پیدایش و ایجا

آوری اوستا دنبال گردید و از زبان اوستایی به زبان پهلوی ساسانی بر گردانده زاده بود، جمعمغ

شناسی، فلسفه، و م.( آنچه که از اوستا به طب، ستاره 271-241)یکم  در زمان شاپور شد.

به  آوری شد و بدین اوستا الحاق گردید.د جمعاز آثار موجود یونان و هن ،جغرافیا مربوط بود

این اوستا رسمیت قانونی داده شد و با پشتیبانی دولت در سراسر متصرفات ساسانی رواج یافت و 

 ها به چین رسید. دیغاز طریق ماوراء النهر، توسط س

برای نخستین بار در چین ظاهر شد و  م.( 519-516های) دین زردشت در بین سال 

( در 78خو ) تای لینگ -امپراتور، وی توبا به گفته تاریخ ان چین از آن استقبال کردند.امپراتور

در ایالت هونان، اجرای مراسم مذهبی نامنظم و گوناگون را  اک های سونگ بازدید از کوه

( مذهب زردشت در 79).منسوخ کرد اما خدای آسمان خارجیان به صورت استثناء باقی ماند

در ضمن  وئی شو مضبوط است و در جلد صد و دوم کتاب چیاو سیئنه کتب چینی به نام

از دو واژه  چیار هسیئن کلمه خوریم.می  تعریف از سمرقند برای نخستین بار با این کلمه بر

 وئی شو در ترکیب یافته و به معنای خداوند آسمان است. )آسمان( و چیاو )خداوند( هسیئن

  شو تنگ چیو مولف کنند.ای آسمان را پرستش میمردم ایران خدای آتش و خد آمده است:



 76 

 ( 80) .پرستندگوید که مردم ایران خدایان آسمان، زمین، آفتاب، ماه، آب، و آتش را میمی

 ین از شهرهای حوزه تاریم مثلرخی در ب م.( 354-86) وئی پی در زمان شو وئی بنا به روایت

مذهب زردشت رواج داشته و نفوذ  (یکنون)قره خواجه  چنگ و کاوهکنونی( )قره شهر  چی

 نامه ب م.( 515-500(  )82) تی و هسوان ( همسر81).این مذهب، به دربار چین رسیده بود

و  م.( 577-550) چی پیدودمان نیز به دین زردشت گرویده بود و امپراتوان  هو تائی لینگ

 621در سال  (84).نیز از پیروان این مذهب بودند م.( 581-556( )83چو ) پیدومان 

کرسی در همان سال  شد.ساخته ی ی )سی آن کنونی( آتشکده آن میالدی در شهر چنگ

( دایر گردید و این مقام همیشه به دست یکی از 85پاو ) سا ریاست آتشکده نیز موسوم به

که ایمان کاملی به  (846-841) تسونگ ( و86) .شدزردشتیان ایرانی نژاد سپرده می

آزار پیروان مذاهب خارجی صادر کرد ولی اعتقاد به مذهب باره مانی در فر ،تائوایسم داشت

 ی از مردم، پیروان آن دین بودند.ی پاره یوان و نرفت و تا زمان سونگمیان زردشت کامال از 

 (87) .چندین آتشکده بر پا بوده است مطابق منابع چینی در زمان سون

 هدتنها بر طبق نقل یعقوبی، شاپور  وذ کرد.مذهب مانی نیز همانند مذهب زردشت در چنین نف 

سرزمین های پس از آن مانی از کشور ایران اخراج و قریب دهسال در  سال کیش مانی داشت.

کتاب  39و به استناد جلد  ( 88) .آسیای مرکزی سرگردان بود تا هند و چین نیز رفته است

 732از سال  ( 89) .ه استیعنی کتاب دینی، به دربار تانگ آمد جین تسو فو قدیمی چین

طبق  ( آزاد گردید.91( یا مارمانی )90میالدی طبق فرمان امپراتور چین، مذهب مومومونی )

ها  میالدی اجازه ساختن معابد در بعضی از نقاط به آن 771و  768فرمان دیگری در سال 

نی که قرقیزها اویغور مذهب مانی را پذیرفتند و تا زما نساییمیالدی ر 763در سال  داده شد.

   (92) .ها بود ها فائق نیامده بودند، مذهب مانی مذهب رسمی آن بر آن

اند و پیروان مانی در چین آزاد بوده ،سیزدهم میالدی، یعنی هنگام حمله چنگیزسده ا ی تردید تب

، ی از پیروان آنی از این تاریخ به بعد هر چند بر اثر مخالفت مغوالن با این مذهب و کشتار عده

اسناد و  دارند.از تبلیغ بدان دست بر نمیپنهانی رود اما پیروان مانی این مذهب ظاهرا از میان می

است  (...دی وغ)پارتی، پارسی میانه، س های ایرانی میانه مدارک مربوط به مانویان نه تنها به زبان

 ( 93) .باشددر دسترس می های اویغوری و چینی نیز که به زبان بل
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بدانیم که علی رغم مشهور، کوشانیان کتاب مقدس بودا را به چینی ترجمه نکرده  جالب است

 بود.زیست، بدان مبادرت ورزیده که یک شاهزاده اشکانی، که در این زمان در چین می بل

ین بودا در شمال یآ ،( در دوره اشکانیان به علت گذشت و بردباری مذهبی و علل دیگر94)

برخی از شاهزادگان اشکانی به این دین  ابسیار به دست آورد و حت شرق و مشرق ایران پیروان

یکی از شاهزادگان  نویسد:نیلسون دوبواز می گرویده و به تبلیغ و انتشار آن همت گماشتند.

میالدی به چین مسافرت کرده و هموست که در تاسیس و انتشار مذهب  148اشکانی در سال 

نام این شاهزاده به گفته منابع چینی،  ( 95).ته استداش یی بودایی در آن کشور سهم عمده

مهم بودایی را ترجمه کرده  نبوده که در اندک زمانی زبان چینی را فراگرفته و متو شیآن

شش متن را به چینی ترجمه  به روایت تاریخنویسان بودایی، او در حدود صد و هفتاد و است.

از دیگر پژوهشگران بوداشناس  باشد.ترس میآن امروزه در دس نکرده است که پنجاه و پنج مت

 ان هوان شوآن، جی جانگ و آن از ،اندایرانی که نقشی در ترجمه کتب بودایی به چینی داشته

برای  مردی نیک نفس بود. ،هوان که از شاهزادگان اشکانی است ( ان96) .توان نام بردمی

رجه سرهنگی در داو بعدها به  گرفت.ین بودا به چین رفت و مورد توجه فغفور قرار یاشاعه آ

  (97) .ارتش آن کشور مفتخر گردید

با  ،که مانویت و مسیحیت از کشور ایران به سرزمین چین نفوذ نمود گونه همان ،ضمندر 

ایرانیان و بر افتادن دین زردشت و مانوی، کم کم اعتقادات اسالمی نیز از سوی پذیرش اسالم 

نمایندگان گسیل راه یافت و سپس با ، ایرانیان در تماس بودند باپیوسته به سر زمین چین که 

زمینه برای نفوذ بیشتر دین اسالم در آن سر زمین فراهم گردید و  ،مذهبی از سوی دربار عباسی

 گردید.از گسترش مانویت کاسته می ،گشتهر چه بر این دامنه نفوذ افزوده می

ب و ایرانیان بودند که دین اسالم را به مردم تحقیقات تاریخی ثابت کرده است که این اعرا 

از مردم بندر سیراف واقع  ،آمدندانی که به چین مینمسلمابیشتر  آغاز،در  چین معرفی کردند.

دین اسالم در زمان تانگ و سونگ در داخل چین، انتشار یافت و در  در خلیج فارس بودند.

التواریخ رشیدی، تاریخنویس مشهور طبق نوشته جامع  یوان، به نفوذ بیشتری رسید. دوره

 باشد.متعلق به مسلمانان می استان که در چین است، هشت استان آن دوازده میاناز  ،ایلخانیان

شمار ها به سمت غرب منجر به مهاجرت  سیزدهم میالدی، تاخت و تاز مغولسده در اوایل 

 ایرانیان به کشور چین شد. مسلمان اقوام مختلف آسیای مرکزی، و از جملهباشندگان زیادی از 
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آمیزش در این کشور با اقوام چینی گزینی این مهاجران از طبقات مختلف بودند و با سکونت 

 تشکیل گردید. ،هوی که به دین اسالم گرویده بود به مرور زمان قومرو، از این  د.یافتن

ن، ینماز بامداد، نماز پیش :کنندمسلمانان چین اسامی پنجگانه نماز را به تلفظ زبان فارسی بیان می

نیاز به مقاالت مستقلی دارد  ،بحث نفوذ اسالم به چین (98) .نماز دیگر، نماز شام و نماز خفتن

 گنجد.که در این مختصر نمی

 :گیری نتیجه

ترین دوران با چین توان بدین نتیجه رسید که ایران از کهنمی ،بر اساس آنچه تا بدین جا گفتیم

اگر چه  .ستا، هنری، و مذهبی روابط متقابل داشتهبازرگانیسیاسی،  وناگونگهای در زمینه

این روابط در دوره ماد و هخامنشی به خوبی روشن نیست اما چنین حالتی در دوره اشکانی تا 

نقش کشور ایران به  ساسانی، به دلیل وجود مدارک مستند تاریخی وجود ندارد. دودماناواخر 

به لحاظ موقعیت ایران و شرق در جهان آن روز حکایت از آن دارد که عنوان میانجی بین غرب 

مهمی در زندگی مردم جهان داشته  کجغرافیایی از روزگار باستان تا کنون نقش استراتژی

  است.

 :ها منابع و یادداشت

های تاریخی،  ، بررسی«روابط ایران با کشور چین پیش از اسالم»، آذری، عالءالدین (1)

 . 193، ص 1349ه آذر و دی، سال پنجم، شمار

(2) Akkadia  

(3) Yao  

 (4)Chang-TiP  

 . 10-11، ص 1350نا، بی، ترجمه حسین جودت، «تاریخ چین»، دوگالس، رابرت (5) 

 13همان، ص  (6) 
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انتشارات علمی و فرهنگی،  تهران:، «ایران و ترکان در روزگار ساسانیان»، رضا، عنایت (7) 

 . 67، ص 1365

( دی Man) من عبارتند از: ،اندبردهها برای توصیف خارجیان به کار می اراتی که چینعب (8) 

(tiخو ،) (Hu) و رونگ (jung) نگاه شود به:  باشد.می «وحشی» ها به معنای که همه این

، ص 1356المللی، موسسه روابط بین تهران:، «ایران به روایت چین باستان»، تشکری، عباس

56 . 

ترجمه صادق انصاری و باقر ، شرق: جلد اول، «تاریخ جهان باستان»، ف و دیگراندیاکون (9) 

 . 292، ص 1350نشر اندیشه،  تهران:، چاپ دوم، مومنی

های تاریخی،  بررسی : روابط ایران با کشور چین پیش از اسالم»، آذری، عالء الدین (10) 

 . 195ص 

انتشارات علمی و  تهران:، ترجمه محمد معین، «ایران از آغاز تا اسالم»، گیرشمن، رومان (11) 

 . 16، ص 1364فرهنگی، 

انتشارات سحر،  تهران:، چاپ دوم، نیاترجمه مسعود رجب، «پارتیان»، کالج، مالکوم (12) 

 . 13، ص 1357

های تاریخی، ص  ، بررسی«روابط ایران با کشور چین پیش از اسالم»، (آذری، عالء الدین13)

194 . 

تاریخ زندگی اقتصادی روستائیان و طبقات اجتماعی ایران از دوران »، پور، رضافانصا (14) 

 . 256، ص 1355نشر اندیشه،  تهران:، چاپ دوم، «ماقبل تاریخی تا پایان ساسانیان

(15) P.U.Tao  

-99، ص 1343چاپخانه موسوی،  شیراز:، 2جلد ، «تمدن هخامنشی»، سامی، علی (16) 

198 . 
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 . 24، ص «تاریخ چین»، رابرتدوگالس،  (17) 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  تهران:، وشی ترجمه بهرام فره، «هنر ایران»، گیرشمن، رومان (18)

  ؛337، ص 1350

 . 74، ص «پارتیان»، و مالکم، کالج

 . 338همان، ص  (19) 

 ، رمچاپ چها، ترجمه کریم کشاورز، «تاریخ ایران»، و دیگران و. پیگولوسکایا، ن. (20) 

 . 54، ص 1354انتشارات پیام،  تهران:

  ؛526همان، ص  (21)

 . 72، ص 1350. 17، ص «ایران به روایت چین باستان»، و تشکری، عباس

، «تاریخ ایران و ممالک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان»، گوتشمید (23)

 . 205، ص 1356نشر کتاب، بنگاه ترجمه و  تهران:، چاپ دوم، ترجمه کیکاوس جهانداری

 . 27، ص «پارتیان»، کالج، مالکوم (24) 

 . 69همان، ص  (25) 

 همان . (26) 

 (27)T.ieh-Ma  

 . 209، ص 1341چاپخانه فوالدوند،  شیراز:یکم، جلد ، «تمدن ساسانی»، سامی، علی (28) 

 . 201همان، ص  (29)

 . 49، ص «تاریخ ایران»، پیگولوسکایا و دیگران (30)
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تهران: انتشارات ابن ، ترجمه علی اصغر حکمت، «تاریخ سیاسی پارت»، دوبواز، نیلسون (31) 

 . 31، ص 1342سینا، 

دنیای کتاب، ص  ،جلد اول، ترجمه داعی گیالنی، «تاریخ ایران»، سایکس، سریرسی (32)

  ؛455

 . 14، ص «ایران به روایت چین باستان»، عباس، و تشکری

 . 29، ص «پارتیان» کالج، مالکوم (33)

 . 33همان، ص  (34)

 . 294، ص «هنرهای ایران»گیرشمن،  (35)

 32، ص «روابط ایران و چین»آذری، نگاه شود به:  نامیدند.انار را در چین میوه پارتی می (36)

. 

نام ه به معنی سبزی پارسی و شترمرغ را ب ،نامندمی تسای پوه ها آن را اسفناج که چینی (37) 

 ( .44نامیدند.)همان، ص ارتی میپرنده پ

 . 340، ص «هنر ایران»گیرشمن،  (38) 

 . 39، ص یکم ، جلد «تاریخ ایران»سایکس،  (39) 

 . 74، ص «پارتیان»کالج،  (40) 

 . 195، ص «تاریخ سیاسی پارت»دوبواز،  (41) 

ست. در چین عینا از لفظ فارسی گرفته شده ا ،شودتلفظ می )شی( ( شیر که در زبان چینی42) 

« رقص شیر» بردند وکار میه را در کارهای هنری خود ب شیر شکل )هن( مردم از دوره هان

)آذری،  سنتی و خوشآیند برای مردم چین بود و وسیعا در میان مردم رواج یافته بود یی برنامه

 ( .27، ص «تاریخ روابط ایران و چین»
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  ؛195، ص «تاریخ سیاسی پارت»دبواز،  (43) 

 .  69، ص «پارتیان»الج مالکم، و ک

  203های تاریخی، ص ، بررسی«روابط ایران با کشور چین پیش از اسالم»آذری،  (44)

 . 123، ص «ایران به روایت چین باستان»و تشکری، 

 (45)Wei-Shu   

ی از ایران به ی نماینده (519-518) شسن گوای در دوران« وی تابا» به گواهی تاریخ (46) 

تحریفی از نام  شایدکه  (Chu-ho-to) دو خو جو ته است که حامل پیام پادشاه ایرانچنین رف

 ( .64، ص «ایران به روایت چین باستان»، عباس، )تشکری قباد، بوده است

های تاریخی، ، بررسی«روابط سیاسی ایران و چین در دوره ساسانی»،  کوائچی، هاندا (47) 

 ؛160، ص 1350شماره مخصوص، سال ششم 

 . 64، ص «ایران به روایت چین باستان»، عباس، و تشکری

ترجمه ابوالقاسم ، «مروج الذهب و معادن الجوهر»مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین،  (48) 

 ؛260، ص 1356بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  تهران:، چاپ دوم ،جلد اول، پاینده

 . 65، ص «ایران به روایت چین باستان»، و تشکری، عباس

، چاپ چهارم، ترجمه رشید یاسمی، «ایران در زمان ساسانیان»، کریستن سن، آرتور (49)

 ؛434، ص 1351انتشارات ابن سینا،  تهران:

 . 97فارسنامه ابن بلخی، ص 

، ص 1367انتشارات امیر کبیر،  تهران:، «تاریخ روابط ایران و چین»، آذری، عالء الدین (50)

27 . 



 83 

، 1347انتشارات امیر کبیر،  چاپ دوم، تهران: ،«در عهد باستان ایران»، مشکور، جواد (51)

 . 487ص 

های تاریخی، ، بررسی«روابط سیاست ایران و چین در دوره ساسانی»، کوائچی، هاندا (52)

 ؛168سال ششم، ص 

 . 531، ص «ایران در زمان ساسانیان»و کریستن سن، 

  168، ص «در دوره ساسانیروابط سیاسی ایران و چین »، کوائچی، هاندا (53) 

 . 531، ص «ایران در زمان ساسانیان»(کریستن سن، 54)

 .  169، ص «روابط سیاسی ایران و چین در دوره ساسانی»، هاندا، (کوائچی55) 

 . 170همان، ص  (56)

 . 159همان، ص  (57) 

 . 70، ص «تاریخ ایران»، و دیگران پیگولوسکایا (58) 

چین هر سال مقداری وسمه برای  شهبانویبود و  بهابسیار گران وسمه معروف ایرانی (59) 

( 149، ص «ایران در زمان ساسانیان»)کریستن سن،  کرد.مصرف شخص خود از ایران وارد می

. 

 هدایای فغفور چین از قول فردوسی: (60) 

 ز کافور و عود و ز مشک و عبیر -ز دیبای چینی و خزر و حریر 

 تن آسان زید هر که زر خوار کرد -ردهزار اشتر بارکش بار ک 

 ها ز کیمال و بور ز گستردنی -ز سنجار و قاقم ز موی سمعور 

 خردمند گنجور بربست بار -بیارید از این هر یکی دو هزار 
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 بر زین کمر نیز سیصد غالم -گرانمایه اسبان بر زین ستام 

 ظرافت بسی بود چینی بر روی -موی ببردند سیصد شتر سرخ 

 ( .81، ص «تاریخ روابط ایران و چین»قل از آذری، )به ن 

 . 199، ص 1343چاپخانه موسوی،  شیراز:، جلد اول، «تمدن ساسانی»، سامی، علی (61) 

 . 27، ص «ایران به روایت چین باستان»، تشکری، عباس (62)

از  پیش 565-527ور ژوستی نین)تتئوفانس تاریخنویس بیزانس، در زمان امپرا به گفته (63) 

 بردهبه روم شرقی  ،کرم ابریشم که محرمانه درون یک عصای چوبی جاسازی شده بود میالد(

 برای تهیه ابریشم را یک مهاجر باتجربه ایرانی در چین کسب کرد. بایستهشد و اطالعات 

 .(22، ص «ایران به روایت چین باستان»، )تشکری، عباس

 ؛403، ص «هنر ایرانی»، گیرشمن (64) 

بنگاه ترجمه و نشر  تهران:، ، ترجمه کاظمزاده«باره ساسانیان مطالعاتی در»سترانتسف، اینو :و

 . 9، ص 1348کتاب، 

 . 409همان،  (65) 

تهران: بنگاه ، ، ترجمه عیسی بهنام«تمدن ایرانی»چند تن از خاورشناسان فرانسوی،  (66) 

 . 160، ص 1337ترجمه و نشر کتاب، 

 . 185، ص 1343چاپخانه موسوی،  شیراز:،جلد دوم، «منشیتمدن هخا»، سامی، علی (67) 

تهران: انتشارات ، چاپ دوم، ترجمه حمزه سردادور، «جغرافیای تاریخی ایران»، لدبرتُ (68) 

 . 29:ص 1358توس، 

ینگ در اثر معروف خود به نام  تانک به نام لی هانگدودمان  سخنوران نامداریکی از  (69)

یعنی « ...خانم زیبای چاق و  بیمار،ایرانی مفلس، پزشک » ته است:به طنز گف «تسان تسوان»
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، «سیاست خارجی»لیانگ، مجله  ئی)یه شودچاق نمی-و خانم زیبا بیمار -مفلس، پزشک-ایرانی

 .(849، ص 1366مهر و آذر  ،المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین

انتشارات علمی و فرهنگی،  هران:ت، «ایران و ترکان در روزگار ساسانیان»، رضا، عنایت (70) 

 . 3، ص 1365

 . 354، ص «هنر ایران»، گیرشمن، رمان (71) 

 . 334همان، ص  (72) 

 همان . (73) 

 . 335همان، ص  (74) 

 . 332همان، ص  (75) 

  . 333همان، ص  (76) 

 . 197، ص «تمدن ایرانی»چند تن از خاور شناسان فرانسوی،  (77)

 (78)ing-tai-hou  

 . 100، ص «ایران به روایت چین باستان»، (تشکری، عباس79) 

 . 30های تاریخی، سال ششم، ص  بررسی، (کوائچی، هاندا80) 

 . 31همان، ص  (81) 

 (82)  Hs ua-wu-ti  

 (83)  Pei-chou   

 . 30، سال ششم، ص «های تاریخی بررسی»، کوائچی، هاندا (84) 
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 (85)  Sa-chou  

 . 32، سال ششم، ص «های تاریخی بررسی»، کوائچی، هاندا (86) 

 . 33همان، ص  (87) 

 . 221، ص «ایران در زمان ساسانیان»کریستن سن،  (88) 

، مجله سیاست «رفت و آمدهای دوستانه بین چین و ایران در زمان قدیم»، لیانگ ئییه (89) 

 ؛858، ص 336، مهر و آذر 4شماره ، خارجی

 . 107، ص «ایت چین باستانایران به رو»، و تشکری، عباس

 (90)  Mo-mo-moni   

 جیاء )دین مانی( مونی )دین روشنایی( ، مین جیاءنام های گوناگوناین دین در چین به  (91) 

 .(857لیانگ، ص  ئیشده است.)یهنامیده می )دین پرستش روشنایی( جیاء تسونگ و مینگ

 . 223، ص، «یتمدن ایران»چند تن از خاور شناسان فرانسوی،  (92) 

انتشارات علمی و  تهران:، چاپ دوم، «تمدن ساسانی»گریگوریچ،  لوکونین، والدیمیر (93) 

 . 23، ص، 1365فرهنگی، 

 . 96؛و کالج، پارتیان، ص 28، ص «تاریخ روابط ایران و چین»، آذری، عالء الدین (94) 

 . 220، ص «تاریخ سیاسی پارت»دوبواز،  (95) 

 . 97، ص «ن به روایت چین باستانایرا»تشکری،  (96) 

 . 28، ص «تاریخ روابط ایران و چین»آذری،  (97) 

مجله سیاست ، «رفت و آمدهای دوستانه بین ایران و چین در زمان قدیم»، ئی، لیانیه (98) 

 خارجی،
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