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دانایی و نیکی بغانی

زهره زرشناس
استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

ارمغانی برای او که بدر آسمان دانایی است

بیشتر آثار برجاي مانده از زبان سغدي1 دیني و متأثر از ادیان بودایي، مانوي، 
و مسیحي است. به همین سبب، متن  هاي سغدي را به سه گروه متون سغدي 

واقـع در  ـ   امروزه  زرافشان ـ درۀ  ـ   و  ازبکستان ـ در  واقـع  ـ     امـروزه  نواحي سمرقندـ مـردم  زبان  1سغدي 

 )Lingua Franca( ـ  بود. این زبان از مهم  ترین زبان  هاي ایراني میانۀ شرقي، زبان میانگان تاجیکستان ـ
اداري، تجاري، و فرهنگي در مناطقي مانند  تا دهم میالدي و زبان  ابریشم در سده  هاي ششم  جادۀ 
واحه  هاي تورفان در ترکستان شرقي بوده است. این زبان که از دیرزمان ابزار ارتباط و پیوند فرهنگ  هاي 
با  و  قمري  چهارم  سدۀ  حدود  از  فارسي  زبان  رواج  با  است،  بوده  آسیا  غربي  و  شرقي  سرزمین  هاي 
فرمان  روایي امراي فارسي زبان در خراسان و ماوراءالنهر از یک سو، و نفوذ زبان عربي و ترکي از دیگر 
سو رفته  رفته از اهمیت افتاد. اما تا سدۀ هفتم قمري/سیزدهم میالدي به مثابه زبان محاوره به حیات 
خود ادامه داد. امروز بازمانده  اي از این زبان در درۀ رودخانۀ زرافشان در شمال کوه یغناب در جمهوري 
تاجیکستان با نام “گویش یغنابي” رواج دارد. براي آگاهي بیشتر بنگرید به زهره زرشناس، زبان و ادبیات 

ایران باستان )تهران: دفتر پژوهش  های فرهنگی، 1384(، 79- 88.
Zohreh Zarshenas, “Divine Knowledge and Benevolence,” Iran Namag, Volume 4, 
Number 3-4 (Fall/Winter 2019), 43-49.
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بودایي،2 سغدي مانوي،3 و سغدي مسیحي4 تقسیم مي  کنند.

متن  هاي دیني سغدي به احتمال بسیار به دوراني مابین سده  هاي هشتم و یازدهم 
میالدي تعلق دارند. این متن  ها در مهاجرنشین  هاي سغدي در واحۀ تورفان و در 
دون  هوانگ، در جنوب شرقي تورفان، به رشتۀ تحریر درآمده  اند و از وجود چند دین 
در آن دوران و در آن جوامع حکایت دارند. این آثار از نظر تنوع و حجم مهم  ترین 
بخش ادبیات زبان  هاي ایراني میانۀ شرقي5 را تشکیل مي  دهند و موجودیت آنها 
حاصل ترجمۀ آثاري است که به دست ادیبان روحاني مانوي، مسیحي، و بودایي 

صورت گرفته است.

نوشته  هاي مسیحیان به زبان سغدي شاهدي بر فعالیت  هاي تبلیغي موفقیت  آمیز 
هیئت  هاي مذهبي مسیحي نستوري در آسیاي مرکزي است. تمامي دست  نوشته  هاي 
سغدي مسیحي از دیِر ویران  شده  اي در بوالیق در شمال تورفان به دست آمده است 
و به مجموعۀ تورفان تعلق دارد.6 این کتابخانه به نسبت مکاني که آثار مانوي از آنجا 
به دست آمده  اند، کمتر ویران شده و بدین سبب، بخش  هاي بنیادي بسیاري از 
دست  نوشته  هاي سغدي مسیحي به دست ما رسیده است. تاریخ نخستین ترجمه  هاي 
متن  هاي مسیحي به زبان سغدي هم  زمان با دوران نخستین مهاجرت  هاي نستوریان 
ایران به آسیاي مرکزي، یعني دوران سلطنت یزدگرد دوم ساساني )438- 457م( 

است، گرچه تعیین تاریخ دقیق این ترجمه  ها امکان  پذیر نیست.

از آنجا که متن  هاي سغدي مسیحي معموالً داراي اصل سریاني یا داراي نسخه  هاي 
متناظر در زبان سریاني و گاه یوناني و با هویت مشخص  اند، حتي قطعات کوچک 
سغدي مسیحي را نیز از نظر زبان  شناختي مي  توان به آساني بررسي و تجزیه و تحلیل 

کرد.

2براي آگاهي از آثار سغدي بودایي بنگرید به زهره زرشناس، شش متن سغدی )تهران: پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی، 1380(، ده-سیزده.

3براي آگاهي از آثار سغدي مانوي بنگرید به زرشناس، شش متن سغدی، هشت-نه.
4براي آگاهي از آثار سغدي مسیحي بنگرید به زرشناس، شش متن سغدی، نه-ده.

5زبان  هاي ایراني میانۀ شرقي، از نظر تاریخي، در فاصلۀ زماني میان سده  هاي نخست تا سیزدهم میالدي/

هفتم قمري و از نظر جغرافیایي به سبب مهاجرت  هاي برخي قبایل ایراني در منطقه  اي از دریاي سیاه تا 
ترکستان چین رواج داشته است. سغدي، خوارزمي، بلخي، و سکایي مهم  ترین این زبان  ها بودند. بنگرید 

به زهره زرشناس، زبان و ادبیات ایران باستان، 79.
6Nicholas Sims-Williams, “Sogdian,” in Compendium Linguarum Iranicarum, ed. Astrid 
Schmitt (Wiesbaden: Herausgegeben von Rudiger Schmitt, 1989), 175, no. 24.
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دست  نویس  هاي سغدي مسیحي مجموعۀ C2 مشتمل بر 120 طومار و بیش از 
7هزار سطر نوشتۀ سغدي و از جمله متن  هاي دیني سغدي  اند.

در میان متن  هاي سغدي مسیحي مجموعۀ C2، که از زبان سریاني به زبان سغدي 
ترجمه شده  اند، مطالب گوناگوني نظیر زندگي  نامۀ قدیسان مسیحي، موعظه  ها، 

تفاسیر، و کلمات قصار مشاهده مي  شود.7

دست  نوشتۀ شمارۀ 61 )روي برگ، سطرهاي 21-30(، از میان متن  هاي مجموعۀ 
C2 ، براي ترجمه به زبان فارسي انتخاب شده است. این دست  نوشته ترجمۀ بخشي 

از مجموعۀ Apophthegmata Patrum “گفتارهاي پدران، پند8 پیران”9 به زبان 
سغدي است که به صورت پرسش و پاسخ  هایي )پرسش برادري روحاني از پدري 
Apophtheg-  روحاني( دربارۀ زندگي روحاني و معنوي مطرح شده است. مجموعۀ
mata Patrum مشتمل بر متن  هایي است که به گفتارها و حکایت  هاي راهبان و 
زاهدان خلوت  گزیني مي  پردازد که در سده  هاي نخستین میالدي در بیابان  هاي 
مصر مي  زیستند.10 نسخه  هاي متعددي از این اثر به زبان سریاني11 و زبان  هاي 
یوناني، التیني، قبطي و ارمني در دست است. سیمز ویلیامز با مقایسۀ این نسخه  ها 

افتادگي  هاي متن سغدي را تکمیل کرده است.12 

در اینجا نخست حرف  نوشت متن سغدي و پس از آن برگردان فارسي متن را 
آورده  ایم.

7سیمز ویلیامز متن  هاي سغدي این مجموعه را همراه با نسخه  هاي متناظر سریاني آنها منتشر کرده 

است. بنگرید به 
Nicholas Sims-Williams, The Christian Sogdian Manuscript c2 (Berlin: Akademie Verlag, 1985).

8در زبان فارسي واژۀ “پند” مترادف واژۀ “اندرز” و به معناي “نصیحت، صالح  گویي و موعظه” است. 

بنگرید به فرهنگ فارسي معین، ذیل واژۀ پند.
9گفتارها و  حکایت  هایي که در این مجموعۀ بزرگ آمده  اند، کتاب چهارِم Paradise of the Fathers )بهشت 

پدران( نانیشو )Nānišo( را پدید مي  آورد. از این کتاب نسخه  اي به زبان عربي نیز در دست است. بنگرید به 
Dom Cuthbert Butler (ed.), The Lausiac History (Cambridge: Cambridge University Press, 1898), 
vol. 1, part 2, 83, no. 1.
10Nicholas Sims-Williams, “Apophthegmata Patrum,” in Encyclopaedia Inranica, ed. Ehsan 
Yarshater (New York: Mazda Publication, 1987), vol. 2, 161.

11براي آگاهي بیشتر بنگرید به 

Anton Baumstark, Geschichte der Syrischen Literatur (Bonn: A. Marcus und E. Webers Ver-
lag, Albert Ann, 1922), 202, no. 6.
12Sims-Williams, The Christian Sogdian Manuscript c2, 124-126.
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حرف  نوشت متن سغدي
21: (br)’t c’nw pcprty  γrb’qy’  pr mrtxmw  ptry  c’nw nyž.y

22: mrtxm:y  bγy  pšy(s’)[  ]pr ( f)rštw  žy’wr. Pcprty  pryw
bγ’nyq

23: šyr’qty’. ’t (wyny  )[ šw]’mc  (z)’wrqyn  bwt  pr  zprt        
w’t.’t  c’nw 

24: (žyš)t(’)  ny’sy  wfcmbd  wyd’γty  ptb:ydty  pr w’tmync   
 nwy mrtxmy:.

25: nwc šw’mc. qy sqyp’r xcy cn  fcmbdy ry:m. ’t θf:yžt  
yxypty

26: m’ny  šy’tr  šw’mc  nyznty’  br’t  fr(y)t’t  pr(   )cw γrb’t 
bwt ptry’

27:  p(r  )qty:’, qrwn’mntw  ’t  pr w’tm(ync)  š(m)’r’ ’t  pr
 wrny  (pt)z’n  br’t

28: qd’myt  x(n)t qtyt  ptry  bγ’[nyqt  frm](’n) ty  wyc(y) ’t 
d’r[’mnt](y) pr

29: zprcyqy’  br’t   ’t  wyspy  q[y prγ](š)ty.  xcy  cn  qty’: 
m[s  p](rγ) š(ty)

30: xcy cn fr(y)t’ty: ptry’ ny  qt’ [bw]t  qt  xwny: qy  bγ’ 
n[yq xcy]

برگردان فارسي متن سغدي13
21: برادر:“چگونه دانایي مرد را روشن کند ]= بر مرد واقع شود[؟”

پدر: “چون بیرون شودي

22: مرد در پِي بغ14 با راستینْ  دل ]= هنگامي که انسان با صداقت به دنبال خداوند 
برود[، دربرگیرد او را بغاني

13برگردان فارسي، واژه به واژه، مطابق متن سغدي است و صورت نحوي زبان سغدي تا حد امکان حفظ 

شده است و عبارت روان  تر داخل نشانۀ ]=   [ آمده است. 
14سغدیان از واژۀ کهِن βaγ )صورت باستاني: -bαγa به معناي “بغ، خداوند”( در زبان استفاده مي  کردند. 

بنگرید به
Geo Widengren, Die Religionen Irans (Stuttgart: W. Kohlhammer, 1965), 320.



ایران نامگ، سال 4، شمارۀ 3-4، پاییز و زمستان 2019/1398
47

23: نیکی ]= رحمت ایزدي بر وي واقع مي  شود[. روِش او زورگین شود با روِح پاک 
]= با همراهي روح  القدس طریقت او نیرومند مي  شود[. چون 

24: زشت گیردي جهان را، در آن هنگام دریابد روحانْي نومردْم 

25: نو روش را که باالتر است از ریِم جهان ]= هنگامي که از این جهان بیزاري 
جوید، آن  گاه به طریقت نویِن زندگي معنوي انسان نو، که از ناپاکي این جهان برتر 

است، پي مي  بَرد[ و اندوزد در خویْش 

26: دل15، نیکوتر روْش فروتني را ]= در ذهن خود به فروتنِي روش عالي  تر زندگي 
دست مي  یابد[.” 

برادر: “دوستداري   با چه مي  تواند دانسته شود ]= عشق را از چه طریقي مي  توان 
شناخت[؟” پدر: 

27: “با کردِن کردار و با اندیشۀ روحاني و با دانِش باور ]= از طریق انجاِم اعمال و 
تفکر معنوي و شناخِت ایمان[.” برادر: 

28: “کدام  ها هستند کرده  ها ]= اعمال کدام  اند[؟” پدر: “فرمان  هاي بغاني داشتْن 
به استواري، به

29: پاکي ]= نگاهدارِي احکام الهي با استواري و خلوص[.” برادر: “و هرکه بازداشته 
است از کردار، نیز بازداشته

30: است از دوستداري ]= آیا کسي که از عمل محروم است از عشق نیز محروم 
مي  شود[؟”  

پدر: “ممکن نیست16 که آنکه بغاني است ]= امکان ندارد کسي که سرشت الهي 
دارد[ . . .  ”17 

15در زبان سغدي: m’n به معناي “دل، جان، ذهن” از ریشۀ man√به معناي “اندیشیدن” آمده است؛ در 

زبان سانسکریت manas به معناي “دل، جان واندیشه” از همان ریشه آمده است. بنگرید به
Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary (Oxford: Oxford University Press, 
1974).

16متن سغدي: فعل مضارع سوم شخص مفرد، ساختار توانشي مجهول به معناي “نمي  تواند انجام داده 

شود.” براي ساختار توانشي بنگرید به زهره زرشناس، “ساختار توانشی در زبان سغدی و بلوچی،” در 
زن و واژه، به کوشش ویدا نداف )تهران: فروهر، 1385(، 65-60.

17دنبالۀ مطلب از بین رفته است.
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به طور کلي، ادبیات اندرزي18 در مشرق  زمین سابقۀ دیرینه  اي دارد و بخش مهمي 
از ادبیات پهلوي را متن  هاي حکیمانه و اخالقي تشکیل مي  دهد که به اندرزنامه  ها 

مشهورند. براي نمونه، از دینکرد ششم و اندرزآذرباد مارسپندان مي  توان نام برد. 

بخشي از ادبیات سغدي نیز اعم از مانوي و بودایي و مسیحي به این گونۀ )ژانِر( ادبي 
اختصاص یافته است. مضمون پندها و اندرزها معموالً دربارۀ مشاهدات، دوراندیشي و 
تدبیر، و مسایل اخالقي است و بخشي از اصول عقاید و آموزه  هاي دیني نیز به همراه 
این اندرزها انتقال مي  یابند. این متن  ها معموالً داراي سبکي ساده و روان با جمله  هاي 
کوتاه، روشن و مستقل  اند. واحد کالم جمله است و معموالً تالشي براي ادامۀ مطلب 
صورت نمی  گیرد. در طول زمان، اندرزهایي که صبغۀ مذهبي کمتري داشته  اند یا 
کلمات قصار و قصه  هاي اخالقي که جنبۀ حکمت عملي و تجربي داشته  اند به ادبیات 
پس از اسالم راه یافته و با ظرافت به حیات خود ادامه داده  اند. دو مجموعۀ جاویدان 
خرد و اندرزهاي َمرَدک نمونه  هایي از این دست و مجموعه  هاي اندرزي منسوب به 

حکیمان ایراني  اند.19

بخشي از متن سغدي که در اینجا به زبان فارسي برگردانده شد، از نمونه  هاي روشن 
اندرزهاي   دیني مسیحي است که به   صورت پرسش   و پاسخ تنظیم شده  است.20 در 
این متن بر کم  توجهي به امور دنیایي و پرداختن به امور روحاني تأکید شده است که 

یکي از مشخصات گونۀ ادبي اندرز به شمار مي  آید.21 

معموالً در این پرسش و پاسخ  ها به صورتي غیرمستقیم اندرزهاي تجربي و مسائل 
عملي زندگي و اخالق عمومي مطرح مي  شود.

با دین مسیحیت  اندرزهاي دیني مرتبط  اندرزي، که در زمرۀ  این متن  اما در 

18واژۀ “اندرز” فارسي )فارسي میانه: handarz( بیشتر بر گفته  ها و سخنان حکیمانه  اي اطالق مي  شود که 

غالباً بزرگي براي راهنمایي فرزند یا شاگرد، مؤمنان، عامۀ مردم یا صاحبان شغل و منصبي خاص فرموده 
باشد. بنگرید به کتایون مزداپور، اندرزنامه  های ایرانی )تهران: دفتر پژوهش  های فرهنگی، 1386(، 11.

19براي اندرزنامه  هاي پهلوي در کتاب  هاي دوران اسالمي، بنگرید به احمد تفضلي، تاریخ ادبیات ایران 

پیش از اسالم، به کوشش ژاله آموزگار )تهران: سخن، 1376(، 213-202.
20دادستان مینوي خرد )Dādestān ī mēnōg ī xrad( به معناي “احکام و آرای روح عقل” نمونۀ جالب 

توجهي از اندرزنامه  هاي پهلوي است که به همین صورت پرسش و پاسخ تدوین شده است.
21Ahmad Tafazzoli, “Dādestān ī Mēnōg ī Xrad,” in Encyclopaedia Iranica, vol. 6, 554-555; 
Sh. Shaked “Andarz and Andarz Literature in Pre-Islamic Iran,” in Encyclopaedia Iranica, 
vol. 2, 14; Mary Boyce, 1968: “Middle Persian Literature,” Handbuch der Orientalistik, Abt. 
1, Bd. 4. Abs 2: Literature, Lief. 1, ed. B. Spuler et al. (Leiden, 1968), 53.
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محسوب مي  شود، پرداختن به امور روحاني و زشت و پلید دانستن جهان مادي 
ـ  آن  گونه که  مستقیماً و به صراحت بیان شده است و در واقع پیروي از احکام الهي ـ
ـ    و اجراي بي  قید و شرط آنها یگانه راه دستیابي به  در دین مسیح بیان شده است ـ

نیکی بغانی )= رحمت خداوند( به شمار آمده است.




