قصه سغدي مانوي
عناصري از يک ّ
زهره زرشناس )پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(
تنو ع و حجم نوشتهها و نگاشتهها ٬مهمترين زبان ايـرانـي شـرقي
زبان سغدي ٬از نظر ّ
است و متون ديني بخش بزرگي از اين مواد مکتوب را شامل ميشود .سغديان تجارت

پيشه ٬که واسطه انتقال کاال و فرهنگ و هنر ميان چين و ايران و هند و روم بودند ٬به تبليغ
دينهاي بودايي و مانوي و مسيحي نيز پرداختند .از اين رو ٬مواد مکتوب سغدي بيشتر
ديني و متأثر از سه دين نام برده است و ٬به همين اعتبار ٬بـه سـه گـروه مـتون سـغدي
بودايي ٬سغدي مانوي ٬و سغدي مسيحي تقسيم ميشود.
١
ادبي بودايي به زبان سغدي است٬
متون سغدي بودايي  ٬که در حقيقت آثار بازمانده ِ
نوعي متون ترجمهاي و سرشار از اصطالحات آيين بوداست .متنهاي سغدي بودايي٬

ـکه ٬در صومعههاي آسياي مرکزي ٬از اصل چيني و هندي به زبان سنسکريت ترجـمه
سبکي نسخههاي چيني و هندي
شدهاند ٬نمودار ويژگيهاي واژهشناختي ٬اصطالحي و
ِ

آيين
اوليّ هاي هستند که از روي آنها ترجمه شدهاند .از اين رو ٬وجود اصطالحات خاص ِ
بودا ٬بهويژه فرقه مهايانه ) (Maha¦ ya¦naدر اين متون بارز و چشمگير است.
متون سغدي مسيحي ٢نيز ٬در واقع ٬نوعي متون ترجمهاي و حاوي داستانهايي از
زندگي شهدا و قديسان مسـيحي ٬قـطعات و روايتهـايي از انـجيل ٬چـندين مـوعظه٬
١ـ(ــبراي آـگاهي بيشتر از متون سغدي بودايي  Äقريب  ٬١٣٧١ص.٩٨-٩٣
٢ـ(ــبراي آـگاهي بيشتر از متون سغدي مسيحي  Äقريب ٬١٣٧٤ ٬صفحه بيست و دو .نيز Ä
Sims-Williams 1985, p. 20
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قص ه سغدي مانوي
عناصري از يک ّ

حکايتهايي از آباء کليسا ٬کتاب مز امير ٬داستان پيامبران ٬سرودهاي نيايش ٬آراء بزرگان
ـکليسا ٬کلمات قصار و عبارات پندآميز است .اين مـتنها از اصـل سـرياني بـه سـغدي
مسيحي سغدي زبان به ترجمه واژه به واژه
مترجمان
برگردانده شده است و ٬از آنجا که
ِ
ِ
بيان آن پايبند بودهاند ٬ترجمههاي آنان خالي از ابتکار و
متن سرياني به سغدي و نحوه ِ

تقريبًا فاقد ارزش ادبي است.

خـاص نشـان
اما متون سغدي مانوي ٬ ٣که محققان ٬در سالهاي اخير ٬به آن توجه
ّ
دادهاند ٬از نظر زبانشناختي ٬در خور توجه و حايز اهميت بسيار است .بخشي از ايـن
ديني مانوي از
سغدي سرودها و متنهاي مربوط به کتابهاي
متون در برگيرنده ترجمه
ِ
ِ
فارسي ميانه و پارتي و بخش ديگر شامل آثاري است که اصًال بـه زبـان سـغدي
اصل
ِ

نوشته شدهاند .متأسفانه بيشتر اين متون تکّهتکّه شده و آسيب زيـادي ديـده است .از
غان
جمله موضوعهايي که در اين متنها عرضه شده است تاريخچه کليسا و فعاليت مب ّل ِ
مانوي  ٬کيهانشناسي ٬تقويمها ٬اسطوره آفرينش مانوي ٬خطابهها ٬نيايشها ٬اعترافات٬
فهرست واژگان و تمثيلها و داستانهاست .بهطور کلي ٬در اين متنها ٬مطالب فلسفي و
بنيادي آيين ماني اغلب با بياني آميخته به تمثيل و داستان مطرح ميگردد.
ِ

مانويان سغدي زبان نيز ٬در انتقال افسانه و داستان از شرق به غرب و از غرب بـه
ِ
شرق ٬نقش مهمي داشتهاند.
زبان زنده زمان و سرشار از تشبيهات و استعارات زيباست و
ادبيات
سغدي مانوي به ِ
ِ

تصوير روشن و زندهاي از ساختار و نحو زبان سغدي در اختيار پژوهندگان قرار ميدهد.
سغدي مانوي ٬ ٤بيش از هر متن ديگر ٬به چشم ميخورد .مانويان
اين ويژگي در داستانهاي
ِ

زبان متنهايي که
هم مهارت نويسندگي داشتند و هم مترجمان بسيار زبردستي بودهاندِ .

آنان به سغدي برگرداندهاند روان و زيبا و کامًال متمايز از ترجمههاي الکن و پيچيده و ناقص
سغدي
مترجمان مسيحي و بودايي سغدي زبان است .نگاهي گذرا به يکي از داستانهاي
ِ
ِ
مـانوي نـظير »مـرواريـد سـنب« ) , pp. 465-469ـ Henningـ ؛ نـيز  Äزرشـناس  ٬١٣٦٩ص (٣٩-٣٧و
٣ـ(ــبراي آـگاهي بيشتر از ادبيات سغدي

مانوي Ä

قريب  ٬١٣٧٤صفحات بيست و يک ٬بيست و دو؛

نيز Ä

Sundrmann 1981, pp. 5-7, 17; idem 1986, pp. 239-317

٤ـ(ــهـنينگ ( Henning 1945, pp. 465-487) ٬ـ ٬از مـيان دستنـوشتههاي سـغدي مکشـوفه در تـرکستان چـين٬
مجموعه داستانهاي سغدي مانوي را گردآورده است.
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سنجش آن با داستان
سغدي رستم
ِ
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)] Benveniste 1940, pp. 134-136 [13ـ ؛ Sims-Williams 1976, pp.

 54-61ـ؛ نيز  Äقريب  ٬١٣٥٧ص(٥٣-٤٤
زبردستي مانويان را در فن ترجمه و نگارش آشکـار
ِ
مترجمان مانوي نسبت به
ميسازد . ٥اين امر چه بسا ٬از يک سو ٬حاصل مهارت بيشتر
ِ
متن اصـلي بـاشد .چـون
مترجمان بودايي و مسيحي و ٬از سوي ديگر ٬مربوط به ِ
زبان ِ

متنهاي چيني بودايي و يا سرياني که به سغدي برگردانده شدهاند به زباني کامًال بيگانه

و ناشناس براي آشنايان به زبانهاي ايراني ٬از جمله سغدي ٬نوشته شدهاند .اما بخش
سغدي مانوي از اصل فارسي ميانه يا پارتي ٬يعني زبانهايي ايراني و کـامًال
اعظم آثار
ِ
مرتبط با سغدي ٬ترجمه شدهاند.
تنوع واژگان با ارزشاند.
متنهاي
سغدي بودايي و مسيحي صرفًا از نظر فراواني و ّ
ِ
سغدي مانوي٬
اما ٬براي بررسي صرفي و نحوي زبان سغدي ٬بايد به مطالعه متنهاي
ِ

بهويژه داستانهاي آن ٬پرداخت.٦

در اينجا ٬يکي از قصههاي سغدي مانوي ٬که از مـجموعه »داسـتانهاي سـغدي«
)( Henning 1945, p. 478

برگزيده شده ٬به فارسي برگردانده ميشود .داستاني بسيار عجيب

عناصر اين داسـتان نـظير
ـکه ٬به رغم پژوهشهاي طوالني ٬هنوز مبهم است .برخي از
ِ
تابوت ٬صداي گربه و دور کردن دشمنان با آن ٬يادآور تابوت سکينه ٧و قـصه طـالوت
است .شرح قصه طالوت ٬به بيان قرآنمجيد )بقره  ٬ (٢٥٢-٢٤٧ :٢موجز و مختصر و نشان
پادشاهي او آوردن تـابوتي است کـه قـوم بـنياسـرائـيل از آن سکـينه و آرامش خـاطر
ِ

خواهندـيافت و يادگار خاندان موسي و هـارون را در آن خـواهـند ديـد و آن تـابوت را

بودايي
نظر هنينگ ٬در ميان متنهاي
٥ـ( ـ , 1945, p. 465 Äـ Henningـ؛ بدر الزمان قريب عقيده دارد که ٬به رغم ِ
ِ
سغدي داستان
طوالني وسا ْن َت ره جا َت که  Benveniste, 1946) Vessantara Ja¦ takaـ؛ نيز  Äقريب  (١٣٧١نيز وجود
ِ
کار گوتيو
دارد که داراي سبکي مستقل و ٬از نظر ادبي و دستوري ٬بسيار پيشرفته است ٬بهطوريکه متن آن اساس ِ
و بنونيست ) , vol. II, 1929ـ ( Gauthiot, vol. I, 1914-1923; Benvenisteدر نگارش دستور زبان سغدي بوده است
سغدي ِوسـانْتره
ادبي متن
شفاهي بدر الزمان قريب( .سيمز ويليامز نيز خاطر نشان ساخته است که سبک
)نظر
ِ
ِ
ِ
ّ
بازنويسي داستان تول ِد بودا و ٬در حقيقت ٬تأليفي به زبان سغدي است و نه
جاتکه حاـکي از آن است که اين متن
ِ
ترجمه داستاني بودايي به زبان سغدي )( Sims-Williams 1989, p 175
سغدي مانوي و بودايي و مسيحي را مطالعه و بررسي کرده و دستور زبان جـامع و
٦ـ(ــايليا گرشويچ متنهاي
ِ
سغدي مانوي نوشته است .وي در اين اثر ٬افزون بر مثالهايي از متنهاي سغدي مانوي٬
مشروحي براي زبان
ِ
شواهد متعددي از متنهاي سغدي بودايي و مسيحي نيز آورده است  Gershevitch 1954 Äـ.
٧ـ(ــتابوت سکينه را تابوت عهد ٬تابوت شهادت ٬تابوت بنياسرائيل و تابوت قدس نيز ناميدهاند.
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١٠١

فرشتگان خواهند آورد.
دوم سموئيل ٦ـ؛ (٢٩ ٬٢٤ :١٥
اول پادشاهان ٩ ٬٣ ٬٨؛ ِ
نام طالوت ٬در تورات ) ِ
اول سموئيل ٧-٤ـ؛ ِ

شائول ٨آمده و ٬ضمن شرح قصه او ٬از تابوت ذـکري به ميان نميآيد ٬لکن ٬در تورات ٬
بازگرداندن
تابوت عهد توسط فلسطينيان و بالياي حاصل از آن و ٬به ناچار٬
بردن
ِ
ِ
داستان ِ
ِ
دوم سموئيل٦ ٬ـ؛ ١٥ـ:
تابوت به اسراييل مسطور است) .خروج٢١-١٠ :٢٥ ٬؛ ِ
اول سموئيل٧-٤ ٬ـ؛ ِ
دوم تواريخ٥ ٬ـ؛ ارميا١٦ :٣ ٬؛ عبرانيان٤ :٩ ٬؛
٢٩ ٬٢٤؛ اعداد١٠ ٬ـ٣٦-٣٣ :؛ ِ
اول تواريخ١٣ ٬؛ ٦ـ١٦-١٥ :؛ ِ
تثنيه٥-١ :١٠ ٬ـ؛ يوشع.(٦-٣ ٬

مندرجات آن شرح و
مفس ران قرآن ٩از تورات استفاده کرده و قصه قرآني را به کمک
ِ
ّ

تفصيل دادهاند . ١٠درباره تابوت و محتويات آن روايات گوناـگون نقل کرده و گفتهاند سکينه
ـمفسران قرآن مجيد طالوت را لقب شائول ٬نخستين پادشاه بنياسرائيل ٬دانسته و گفتهاند که او ٬بـه جـهت
٨ـ(ـ ّ
طول قامت ٬به طالوت ملقب بوده است Ä .خز ائلي  ٬١٣٤١ص.٤٠٣
سبط بنيامين ٬اولين پادشاه اسرائيل که در نيمه
شائول واژهاي عبري به معناي »مطلوب« است .ابن قيس از
ِ
دوم قرن  ١١قم حکومت داشت Ä .اعالم معين.
٩ـ(ــداستان طالوت و توصيف تابوت عـهد در تـفسيرهاي قـرآن مـجيد بسـيار مـفصل و مشـروح است .بـخش
ـکوچکي از اين داستان در اينجا نقل ميشود.
نمونه ّاول :قصه طالوت

الس الم ٬بنياسرائيل را با گورکان حـربهاي بسـيار افـتاد .خـداي تـعالي
پس وفات موسي عليه ّ
و آن بود که ٬از ِ
عليهماالس الم .و آن تابوتي
هارون
و
موسي
از
يادگار
بود٬
را
ايشان
که
تابوتي
سبب
به
داد
مي
ظفر
بنياسرائيل را
ّ
زر ين ٬در آنجا
بود از چوب شمشاد ٬در آنجا عصاي موسي بود و پارههاي الواح موسي و عمامه هارون و طشت ّ
سر گربهاي و رويي چون روي مردم و دو پر بر آن .چون حرب
ـکويزي از ّ
من و سکينهاي .آن را سري بود چون ِ
ـکردي ٬آن تابوت را فرا پيش بردندي ٬آوازي ميآمدي از آن سکينه ٬رعبي ازان در دلهاي کافران افتادي؛ ازان
بهـهزيمت شدندي) .به نقل از :ترجمه و قصههاي قر آن  ٬١٣٣٨ص(٧٢
تابوت بنياسرائيل و طالوت
دوم :حديث
نمونه ّ
ِ

فرزندان موسي و هـارون .و آن
ميان بنياسرائيل ٬تابوتي بود که آن تابوت ايشان را ميراث مانده بود از
ِ
و اندر ِ
آرامش خلق بود و از آن الواح موسي ٬لوحي
ميان بنياسرائيل .و آن تابوت آسايش و
تابوت چون معجزاتي بود ِ
ِ
ِ
َ
َ
سان هارون اندر آن جاي بود .و آن تابوتي بود از سنگ و هيچجا گشاده
ل
ي
ط
که
گويند
اندر آن تابوت بود و ايدون
ِ
سر
سر تابوتي يا چيزي باشد که توان گشادن ٬و هيچجا هيچ در پديدار نبود و آن را سري بود چون ِ
نبود ٬چنانکه ِ
[
ها
ه
ـقص
]
طبري
تفسير
ترجمه
از:
نقل
)به
گربه.
آواز
چون
وي٬
از
آمدي
آوازي
ـگربه و ٬گهـگاه٬
 ٬١٣٧٤ص.١٤٤
ّ
ِ
تابوت عهد چنين توصيف شده است:
١٠ـ(ــدر تورات٬
ِ
صندوقي است که موسي بهامر حقتعالي از چوب شطيم ساخت ٬طولش سه قدم و نه قيراط و عرض و ارتفاعش
دو قدم و سه قيراط بود؛ و بيرون و اندرونش به طال پوشيده؛ بر اطراف سر آن ٬تاجهاي طاليي ساخت و سرپوشي
کروب بر َزبَ ِر آن قرار داد که ٬با دو بال خود ٬بر سر پوش آمرزش سايه افکـن
از طالي خالص بر آن گذارده دو ّ
Ä
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با ِد بهشتي بوده که صورت بشري داشته و مراد از بقاياي موسي و هارون عصاي موسي و
من است .همچنين آوردهاند که دو لوح
خردههاي الواح موسي و عمامه هارون و مقداري ّ
احکام عشره در تابوت جا داشته است .اندازههايي که براي تابوت در تورات و در قصص
اسالمي داده شده تقريبًا يکي است .بر فراز تابوت عهد ٬به گزارش تورات  ٬صورت دو
الم الئکَ ُة « )بقره (٢٤٨ :٢اشاره به
ـکر وبي تعبيه شده بود و محتمل است که عبارت »تَ ْح ِم ُل ُه َ
ّ

همين باشد .در روايتي ديگر )حقوقي  ٬١٣٤٨ج  ٢٧٩ ٬٣به بعد( آمده است که اين تابوت را

خداوند بر آدم فرو فرستاد .سپس پيامبران ديگر آن را به ميراث بردند تا بهـيعقوب رسيد
و ٬پس از او ٬در بنياسرائيل ٬دست به دست ميگشت .روحي در تابوت بود که سخن
ميگفت و اختالف ميان بنياسرائيل را رفع ميکرد.

 Ãبودند و ٬بر هر يک از طرفين آن ٬دو حلقه طاليي براي عصاهاي چوبي ٬که بهطال پوشيده شده براي برداشتن
من و عصاي هارون را که شکوفه نمود و دو لوح عهد را که احکام عشره بر آنها مکتوب
تابوت بود ٬ساخت و حقه ّ
بود )عبرانيان ٣ :٩ ٬و  (٤در آن گذارد و در پهلوي آن کتاب تورات گذاشت )سفر تثنيه (٢٦ :٣١ ٬از اين رو ٬گاهي از
من و عصاي هارون در زمان سلطنت
اوقات ٬آنرا تابوت شهادت گويند )سفر خروج ١٦ :٢٥ ٬و  .(٢١ :٤٠اما حقه ّ
)اول پادشاهان٨ ٬ـ.(٩ :
سليمان باقي نبود ِ
تابوت
باالي سرش ابري بود که خداوند در آن تجلي ميفرمود .و ٬چون قوم اسرائيل کوچ ميکردند٬
و بر
ِ
ِ
مرقوم را برداشته از جلو روانه ميشدند و ستون ابر و آتش ٬شب و روز ٬با ايشان ميبود .در حـينيکه تـابوت
برداشته شده روانه ميشد ٬موسي ميگفت» :اي خداوند ٬برخيز و دشمنانت از حضور تو منهزم گردند« و ٬چون
فرود ميآمد ٬ميگفت» :اي خداوند ٬نزد هزاران هزار اسرائيل رجوع نما« )سفر اعداد (٣٦-٣٣ :١٠ ٬و ٬هنگاميکه
قوم اسرائيل ميخواستند از اردن عبور کنند ٬تابوت عهد را ٬کما فيالسابق ٬بهجلو انداخته در آب روان شدند٬
پس آب نهر منشق شده آبهاي باال متر اـکم گشته قوم به خشکي ورود کردند )صحيفه يوشع .(١٧-١٤ :٣ ٬بعد از
آن ٬مدتي ٬يعني في مابين  ٣٠٠و  ٤٠٠سال )ارميا ٬(١٢-١٠ :٧ ٬در خيمه جلجال باقي ماند .پس ٬از آن خيمه٬
)اول
حرکتش داده جلو لشکر اسر ائيل ميبردند و ٬بدان واسطه ٬در وقتي که اسر ائيليان در نزد افيق منهزم شدند ِ
سموئيل ٬(٤ ٬تابوت بهدست فلسطينيان افتاد و ايشان آنرا به اشدود برده ٬در بتکدهاي ٬در برابر صنم داجـون
)اول سموئيل .(٥ ٬لکن خداوند بالها و امراض مُ هلکه را بديشان فرستاد ٬بهحديکه ٬ناچار ٬تابوت را ٬با
ـگذاردند ِ
)اول سموئيل ٦ ٬و  (٧اما ٬چون داود در اورشليم ساـکن
گذاشتند
يعاريم
قريه
در
اسرائيل
زمين
به
اظهار عزت٬
ِ
)اول تواريخ
شد ٬تابوت را به ِا جالل بدانجا آورد و ٬تا زمان بنا شدن هيکل ٬در همانجا بود
)دوم سموئيل (٦ ٬و ِ
ِ
مزمور  ١٣٢را در همان وقت نوشت .بعد از آن ٬تابوت در هيکل گذاشته
ايام .(٢٩-٢٥ :١٥ ٬و گمان ميبرند که
ِ
دوم تواريخ ايام ) ٬(٧ :٣٣منّسي صورت تر اشيده در هيکل نصب کرد و
شد
)دوم تواريخ ايام (١٠-٢ :٥ ٬و ٬موافق ِ
ِ
دور نيست که ٬بهجهت تعيين محل آن صورت ٬تابوت را از محل خود بهجاي ديگر برد؛ لکن يوشيا آن را دوباره
تابوت مرقوم در هيکل ثاني
)دوم تواريخ ايام .(٣ :٣٥ ٬و بايد دانست که
بهجاي خود آورده تابوت قدس نام نهاد
ِ
ِ
نبود و معلوم هم نيست که آيا آنرا نيز بهبابل برد و يا اينکه پنهان شده ناياب گرديد ) .قاموس کتاب مقدس ٬١٩٢٨
ذيل تابوت عهد(.
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حرف نوشت متن سغدي

آوانوشت متن سغدي
(Recto)
1. ti ke¦ sar wide
¦ d
2. we
¦ dpa¦ t w § ـsandu ta¦ yt
3. § ci/¡ndar ١١ tagatand r¡ti xo
¦ wa
¦ no¦ /u
4. § c¦ a no¦ /u ti (a) wya
¦ xaÚda¦ n § ci/¡ndar § cara¦ g ti d/lamte¦ r
5. pat sugdaku ast (i). r¡tipat sa
¦ r § can w § ـsande
6. ta¦ yte ـw farn dâ¦de
¦ m paru saru ¦o st ـt da
¦ rt
7. ti xuta¦ w-me
¦ nc/ ¡xs
§ ¦ e wan  ـme¦ nc nigo
¦ dan patm gda¦ rt ti
8. ko¦ dâ¦we
¦ d/¶ tapna¦ /tapan k ti xo
¦ ke¦ sar nipaste¦
9. wima
¦ t pand x ـr ¡ts§ wa
¦ nu/o¦ wa
¦ b y
10. y ke¦ sar wigra¦ s wigra¦ s tuti na¦ pac§ kwe
¦ /â¦r
11. pa¦ r(u)ti aÚu tw /t¡wa farn r¡ti ka¶r /kas§ ango
¦ n
12. xo
¦ pa¦§ s¦ e farn m garfu ta¦ yt ti de
¦ m-be/¡nd (e¦ )
13. ¦ a pa¦ y m atf  ـkas§ aÚu...
14. barya¦ ¡s§karc§¦ e /i (¡)sxwa
¦ y m ka¦ m wa
¦ no¦ /u
15. n uba
¦ t r¡ti we
¦ dpa¦ t xo
¦
.[ که بازسازي شده است...( ] ـw) r :ـ(ــمتن سغدي١١
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(verso)
16. § s wa
¦ no¦ /u wa
¦ b anbag/a
¦ bag
17. ¡tm xuti/e¦ ¡past-ka¦ re¦ uba
18. aw ke¦ sare wa
¦ no¦ /u wa
¦ b...
19. paru barya¦ par ba
¦ rc§¦ â ¡s§kara¦ n r¡ti
20. (a) wya
¦ râ¦ /e
¦ te ¦ e sand ka¦ m w § sandu de
¦ mbe/¡nde¦ t (?)
21. pa¦ rsâ¦ kt ta¦ yt ¡ti ma¦ xu wa
¦ no¦ /u ¡p(¡)sand
22. ka¦ m munu/o¦ § c tapna¦ xac
§ i ke¦ ti ¡s§ma¦ xu
23. bard/¶askun r¡ti ma¦ xu wa
¦ no¦ /u pa¦ t cagne¦
24. kune¦ m ka¦ m kat-xo¦ ke¦ sar w mu¦§ skis§§ c par
25. ¡sxand ko¦ § sans§¦ a y sa
¦ r fra¦§ say ti ¦ a p
26. ...c
§ i/¡ndar wa
¦ stay ats§¦ e paru xe
¦ p¶ ta¦ pu
27. ta¦ p r¡ti kad ¦ a de
¦ dasta paru tapna¦
28. ...r¡ti t¡xu xuti paru
29. mu¦§ skis§§ c fragn be
¦ ksa¦ r wanxar kuna
30. ta¦ yt ¦o /awu tapna¦ paru

سغدي داستان
متن
برگردان
ِ
ِ
ِ
ِ فارسي
()روي برگ

... و قيصر آنجا.١
 اين بار آن دزدان.٢
... اندر ) = داخل( شدند و او چنان.٣
 هنگاميکه در گور اندر ) = داخل آر امگاه( چراغ و مشعل.٤
 از آن٬ آنگاه.١٢ سوزانده ) = روشن( شد.٥
 يکي ديهيم فر ) = تاج شاهي( بر سر نهاد٬ دزدان.٦
ِ
.١٤ و جامه شاهوار بر تن کرد.٧

١٣

 به اين تَ َبنْ گو ) = تابوت( آنجا که قيصر آرميده.٨
 »اي: نزديک رفت و به او چنين گفت٬ بود.٩

.« به معناي »سوزانده شده استptswgt ßkw ßsty :ـ(ــمتن سغدي١٢
.« به معناي »نهاده استßwstyt dßrt :ـ(ــمتن سغدي١٣
.« به معناي »پوشيده استptmwgt dßrt :ـ(ــمتن سغدي١٤
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 .١٠قيصر ٬بيدار شو ٬بيدار شو و َم َه راس!
مانند
فر تو َام و اـکنون
ِ
 .١١زيرا من ِّ

فر پشتيبانم .بسي دزدان و چشم بندان ١٥را
ِّ .١٢
پاي م .١٦و ترا اـکنون من...
َ .١٣
 .١٤براي راهنمايي در هوا ٬بيرون خواهم کشيد ) = بلند ميکنم( چنانکه
 .١٥نباشد« ...پس اين بار او ) = قيصر(

)پشت برگ(

»سرور من
 .١٦به او چنين گفت:
ِ

١٧

 .١٧و مرا خود ُپ شتکاره ) = پشتيبان( باش!«

> .١٨ـ دزدـ < ١٨به قيصر چنين گفت:

 .١٩در هوا >ـ بهعنوانـ < ارابّ هران هدايت کنم و

 .٢٠در روي ) = چهره به چهره( خواهند آمد آن چشم بندان
> .٢١ـدوـ < دزدان پارسي و ما را چنين خواهند
 .٢٢پرسيد» :اين چه تنبگوست که شما
 .٢٣ميبريد؟« پس ما چنين پاسخ
 .٢٤خواهيم کرد» :ـکه قيصر گربهاي براي
 .٢٥شوخي به سوي شاهنشاه ١٩فرستاده است ٢٠و آب
١٥ـ(ــمتن سغدي -ßktw :از آخر واژه  dym byntحذف شده ٬احتماًال به اين جهت که اين واژه آخرين کلمه سطر
است و کاتب مراعات اندازه حاشيه سطرها را کرده است و يا آنکه اولين واژه سطر  ١٣يعني  ßktwدنباله واژه
مذکور است.
١٦ـ(ــمتن سغدي ßp [ryw?] :يا ] ßp [ßymبهجاي Henning 1945, p. 478, n. 8 Ä ßßp ßym
١٧ـ(ــمتن سغدي ßnbg[ :يا [ ßßbgيا [ ßßygـ .از آنجا که سياق نحوي داستان نوعي خطاب را ميطلبد ٬قرائت ßßbg
»سرور من« است ٬انتخاب شد Ibid., p. 478, n. 10 Ä
ـکه متشکل از  ¦a+ bagو به معناي »اي سرور« يا
ِ
١٨ـ(ــواژههاي افزوده به متن اصلي درون > ـ < آمده است.
زوند رمان ٬با
اما
Ibid.,
p.
477
داند
مي
ماني
ـگردان
١٩ـ(ــهنينگ شانشاي  § sans§ ¦aiرا نام خاص و يکي از شا
ِ
Ä
3
kr
بررسي اين واژه در دو متن سغدي kr. Iv
ــــــــ) SIمتن  ٬٥٩ص (٤٣و ــــــ) SIمتن  ٬٨٣ص ٬(٥٧که از ميان مجموعه
ِ
27
802
متنهاي سغدي موزه لنينگراد ) ( Ragoza 1980, pp 43, 57 Äبرگزيده است ٬و با توجه به متنهاي سکايي و
بلخي و خوارزمي چنين پيشنهاد ميکند § sßns§ ßy :همان شاهنشاه است و در داستان »قيصر و دزدان« شايد اشاره
به شاهنشاه بزرگ ايران و يا شاه بزرگ ساساني باشد که قيصر روم ٬براي شوخي ٬گـربهاي را بـرايش فـرستاده
است .براي توضيح بيشتر  Sundermann 1983, pp. 193-195 Äـ.
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 ٢١... .٢٦اندر نهاد و به آن ُم هر خويش

ُ .٢٧م هر کرد .پس اـگر کسي دستبر تبنگو...
 ... .٢٨پس تو خود به

 .٢٩روش گربه بهسوي بيرون صدا کن ) = از خود صداي گربه در آر(
 .٣٠دزدان تبنگو را بر...
در اين داستان مشاهده ميشود که دزدان قيصري را ٬با ايـن بـاور کـه مـرده است٬
فره او را بازي ميکند .هنينگ
ميفريبند .دزدي نقش ّ

)( Henning 1945, p. 477

معتقد است که

اين ٢٢
فر ه
فر همان روح نگهبان مقام سلطنت و يا روح محافظ کشور و سرزمين اوستّ .
ّ

٢٣

٢٠ـ(ــمتن سغديß§ sy :ـ  brبه معناي »فرستاد«.
٢١ـ(ــهنينگ :اين عبارت را ميتوان به دو صورت ترجمه کرد:
الف( او )آنرا = گربه را( درون جعبه آب نهاده است .ب( که او آب و ] ـغذا[ درون ] ـتابوت براي گربه[ نهاده است
 Henning 1945, p. 479. Äـ.
خره نيز ديده ميشود ٬در زبان سغدي  ٬ farnدر زبان پهلوي  xwarrahو farrah
٢٢ـ(ــواژه ّ
فره و ّ
فر ٬که به صورت ّ
 ( Nyberg 1974ـ ٬و در زبان اوستايي var¡nah
u
(
Bartholomae
)1979
x
معر ف واژه ايراني باستان
)Ä x arrah
ّ
n
 *hvarnahاست .در سنگنبشتههاي هخامنشي ٬به صورت ) farnah-در واژه  Vi dafarnahـ ٬نام يکي از متحدانداريوش به ضد گئوماته  (DB 3, 84 Äاز صورت مادي باستان اين واژه آمده است .بيلي )( Bailey 1971, p. 75
اين واژه را از ريشه ) hvar-اوستا  ( xvar-به معناي »دريافتن و بـه دست آوردن« دانسـته است .امـا ٬بـرخـي از
محققان آنرا با واژه اوستايي  hvar-به معناي »خورشيد« و واژه سنسکريت  sva©rبه معناي »آسمان ٬خورشيد«
مرتبط دانستهاند که به عقيده بيلي قابل دفاع نيست .براي آـگاهي از شرح کامل مطلب  I bid, pp. 68-75بنابر
»فر ه« در اوستا از معناي اوليه »يافته و آرزو شده« ٬از طريق »چيزهاي خوب و خواسته« ٬به
عقيده بيلي ٬معناي ّ
تحول مييابد که گوهري )ذاتي( مـينوي و نـيرويي
»اقبال«
به
آنگاه
شده
بدل
ه(
فر
صاحب
»بخت نيک« )براي
ِ
ّ
ّ
است که »نيکبختي« ميبخشد و ضامن همه موفقيتها و پيروزيهاست.
درخشان عالم مينوي و ٬بهخصوص٬
فر ه ٬از اين حيث که گوهري است متعلق به عالَ م ناديدني ٬کيفيت نوراني و
ِ
ّ
روشني بيآغاز ) (asar ro¦ § snâ¦hرا دارد؛ و از اين حيث که »بخت نيک« است ٬به اين جهان تعلق دارد .مفهوم کهن
ِ
ال افز ايندهاي است
فر ه ٬بر اساس متون زردشتي ٬اغلب بخت و خوشبختي شاهان ٬قهرمانان و نيروي زاياي ف ّع ِ
ّ
ـکه آفريدگار و ديگر ايزدان ٬به نيروي آن ٬سعادت و ثروت و بختنيک را بهره صالحان و بدبختي و فقر را نصيب
فر ه به خويشکاري نيز تعبير شده است.
مردم ناصالح ميسازند .در اين آثارّ ٬
فر ه قابل تشخيص است.
براي
مادي٬
جهان
در
خواه
ناديدني
عالم
در
خواه
اما مفهوم اصلي »خوبي« و »بخت«٬
ّ
)(Ibid, p. 51

فر معناي شکوه ٬عظمت و زيبايي و حتّي برتري يافته و در معناي »نور« نيز
در متون متعلق به عصر اسالميّ ٬
فر کياني باقي مانده استIbid.) .
فر شاهّ ٬
فر يزدانّ ٬
بهـکار رفته است .اما در شاهنامه هنوز آن عبارات قديمي نظير ّ

(pp. 62-63
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١٠٧

يکي از نمادهاي قدرت ٢٤و همانند فروغي است ايزدي و عطيهاي است الهي که ٬براي
صاحبش ٬زندگي طوالني و قدرت و دارايي به همراه ميآورد .به نظر بويس )  ٬١٣٧٥ج ٬٢

روحي شاه است.
قص ه سغدي ٬همزاد
فره شاهي ٬در اين ّ
صّ ٬( ١٥٤
ِ
بدون آن هيچ
فر ه ٬در اوستا و در متنهاي پهلوي و شاهنامه  ٬الزمه شا ِه آرماني است و
ِ
ّ
٢٥
فره
فردي قادر به کسب
ِ
فره زردشت ّ ٬
قدرت شهرياري نيست .در اوستا  ٬معموًال از سه ّ
٢٦
فر ه کياني ٢٧نام برده ميشود .در متنهاي پهلوي و شاهنامه  ٬افزون بر
آريايي يا ايراني ٬و ّ

٢٣ـ(ــدر متنهاي سغدي مانوي ٬واژه  frnبه معناي »بخت و اقبال نـيک« و تـرکيباتي نـظير ) frnxwndy (yو
 frnxwndcبه معناي »فر خنده« و  frnxwndkyßبه معناي »فرخندگي ٬شکوه« به دفعات ديده ميشود .هنينگ از
يکي ديگر از کاربردهاي واژه  frnدر متون سغدي مانوي ياد ميکند و آن براي خطاب مؤ ّد بانه بهخصوص در
مورد بزرگان کليساي مانوي است .در واقع ٬وي آن را معادل خطابي نظير »حضرت« امروزي ميداندHenning) .
 (1945, p 475, n. 1ـ.
ـفر  ٬به عنوان نيرويي فوق طبيعي و رازآلود ٬در ميان اقوام بينالنـهريني نـيز ديـده مـيشود) .بـهار٬١٣٧٢ ٬
٢٤ـ(ـ ّ
فر ه در آثار ايراني
فر را بينالنهريني و اصل آن را ايالمي ميداند نه هندوايراني .وي احتمال ميدهد که ّ
صّ (١١
محصول تبادل فرهنگي با ايالم و بينالنهرين باشد.
کيدن يا
ايالميان خدايانشان را داراي نيرويي بهنام  kitenيا  kidenميدانستند که به بابلي  kidinnuتلفظ ميشدِ .
ـکي ِتن قدرتي جادويي داشت .نيرويي ايزدي بود که قادر به حفاظت يا نابود ساختن کسان بود و هم ميتوانست
شکل مادي به خود بگيرد.
پادشاهان سلطنت خود را به ياري آن برقرار ميداشتند )بهار ٬١٣٧٥ ٬ص (٤٠٤اـگر کسي راه و روش رابطه برقرار
ـکردن با کيتِن خود را نميدانست زندگي را باخته و مرگش قطعي بود .در متنهاي آشوري ٬اين نيرو را معموًال
»درخشش پرهيبت« است و ظاهرًا بايد اصطالحي رايج
 Melammuميخواندند که داراي معنايي تقريبًا برابر با
ِ
لمو را با پرتوهاي تابان يا هالهاي درخشان و
م
باشد.
بوده
در جنوب بينالنهرين ٬حتي مقدم بر عصر سومريان
ِ
ّ
ـلمو حـامي شـاه و دور دارنـده
پرهيبت بر گرد سر شاهان ٬به نشانه حرمت و تقدس ايشان ٬نشان ميدادند .مِ ّ
لمو از او گريزان ميشد و وي در بـرابـر
دشمنان وي بود؛ اما ٬اـگر شاهي پشتيباني ايزدي را از دست ميداد ٬مِ ّ
دشمنان بيدفاع ميماند )همان ٬ص.(٤٣٨-٤٣٧
فر ه است ٬بهنظر ميرسد که در نسکهاي گمشده اوستا نقش مهمي داشته است.
ـفر ه زردشت که وجه ديني ّ
٢٥ـ(ـ ّ
در متن پهلوي دينکرد ) (DKM, p. 600 ffو گزيدههاي زادسپرم ) ( Anklesaria, p. 51 ffـ ٬در داستان تولد زردشت٬
فر ه ٬بهشکل آتش يا شيئي که کامًال همراه يا آتش است و به اطراف نور ميپاشد ٬ظاهر شده است .اين آتش از
ّ
روشني بيآغاز فرود آمده و ٬چهل و پنج سال پيش از آنکه زردشت به همپرسگي اورمزد رسد ٬به آتشي که در
ِ
مادر زردشت آميخته است) .براي آـگاهي از زندگي زردشت و
فر ه از آن آتش در ِ
پيش مادر زردشت بوده آميخته و ّ
تفض لي .(١٣٧٠
فر ه وي در متنهاي گوناـگون  Äآموزگارّ ٬
ّ
v
فر آريايي يا ايراني از ستور ٬رمه ٬ثروت و
٢٦ـ(ــمتن اوستايي) Airyan¡m x ar¡no¦ :اشتاديشت ٬بندهاي ّ (٨-١
شکوه برخوردار است و بخشنده خرد ٬دانش و دولت و درهم شکننده غيرايراني است.
فر ه است) .پورداود ٬١٣٤٧ ٬ج  ٬٢ص(٣١٥
فر در واقع ٬وج ِه ملّ ي ّ
اين ّ
٢٧ـ(ــمتن اوستاييvar¡no¦ :
kavae
¦
m
x
فر ه است و
شاهي
وجه
که
کياني٬
فر
.(٧٨
و
٧٣
و
٧٠
بندهاي
امياديشت٬
)ز
ِ ّ
ّ

١٠٨
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٣٢
٣١
٣٠
٢٩
٢٨
فـره
فـره روحـانيان ّ ٬
فره ايرانشـهر ّ ٬
فره دين ّ ٬
فره شاهي ّ ٬
فره ايزدي ّ ٬
اينها ٬از ّ
٣٣
فره مِهان ٣٤و ...نيز ياد ميشود.
هماي و ّ

بودن آن ٬شاهان
فر نيرويي کيهاني و الهي است که موجب پيروزي شاهان است .٣٥با
ِ
ّ
٣٦
و قهرمانان دست به کارهاي بزرگي )چون گستراندن زمين ٬نابود کردن ديوان ٬استخراج
متأخر گاهشمار افسانهاي زردشتي تعلق دارد ٬هر بار نصيب ناموران و پادشاهان و پارسايان گرديده و
 Ãبه بخش
ِ
آن ايرانيان خواهد بود و ٬تا ظهور سوشيانت و ادامه
فر هميشه از ِ
آنان ٬از پرتو آن ٬رستگار و کامروا شدهاند .اين ّ
رستاخيز ٬از ايران روي بر نخواهد تافت) .پور داود ٬١٣٤٧ ٬ج  ٬٢ص(٣١٥
طهمورث ديوبند ٬به فره ايزدي ٬اهريمن را به افسون بست ٬او را زين کرد و بر او
٢٨ـ(ــبراي مثال ٬در شاهنامه٬
ِ
سوار شد و گرد جهان گرديد:
فر ه ايزدي
چنان شاه پالوده گشت از بدي
)ج  ٬١ص ٬٣٧بيت (٢٦
ـکه تابيد زو ّ
ـکتايون مزداپور همه
فره را که از ّفر در شاهنامه )اعتماد مقدم( انتخاب کرده بودم ٬از سر لطف ٬با
ابيات شاهد واژه ّ
ِ
شاهنامه چاپ مسکو مطابقت دادهاند.
فر
و
رز
ب
به
گفت
و
داد
را
زردشت
آمدن
مژده
و
فرستاد
پيام
کشوري
هر
به
گشتاسپ
٢٩ـ(ــبراي مثال ٬در شاهنامه ٬
ُ
ِّ
شا ِه ايران همگي کشتي )ـکُ ستي( بر ميان ببنديد:
ببنديد کشتي همه بر ميان )ج  ٬٦ص ٬٧٠بيت (٨٣
فر شاه ايرانيان
به ُبرز و ِ
فر ه دين ٬و در مـتنهاي سـغدي مـانوي dyny
٣٠ـ(ــدر متنهاي متعدّ د فارسي ميانه farrah ¦ â de¦ n ٬ـ ٬به معناي ّ
 frnyyـ ٬به همان معني ٬ديده ميشود .براي مثال ٬در شاهنامه آمده است :پس از آنکه اردشير شيروي بر تـخت
نشست ٬گفت:
شاهان پيشين رويم
آيين
فر ه دين رويم )ج  ٬٩ص ٬٢٩٣بيت (٥
همان از ِ
ِ
پس ّ
بر ِ
ايزدي ايرانشـهر )=
ه
فر
که
کند
مي
آرزو
٬(١٠
بند
٬٢
)بخش
بابکان
اردشير
کارنامه
پهلوي
٣١ـ(ــاردشير ٬در متن
ِ
ِ
ّ
ـکشور ايران( به ياريش بشتابد.
(
Anklesaria
1908,
p.
162,
9
)ff
پهلوي بندهش
٣٢ـ(ــدر متن
فر ه ناـگرفتني متعلّ ق به روحانيان
که
است
آمده
ِ
ّ
است ٬چون دانايي همواره با آنان است و اورمزد خود نيز روحاني ) (a¦ sro¦ nاست.
٣٣ـ(ــبراي مـثال ٬در شاهنامه  ٬در داسـتان رسـتم و سـهراب ٬کـيکاوس ٬در پـاسخ پـيام رسـتم بـراي درخـواست
نوشدارو ٬ميگويد:
زير
او
َد
ن
را
ـکجا
پاي
به
تختم
پيش
او
باشد
ـکجا
فر هماي )ج  ٬٢ص ٬٢٤٢بيت (٩٧٣
ِ ِّ
٣٤ـ(ــبراي مثال ٬در شاهنامه  ٬افر اسياب به چهره سياوش مينگرد و ميگويد:
نه زين گونه مردم بود در جهان
فر مهمان )ج  ٬٣ص ٬٨٣بيت (١٢٨٠
چنين روي و باال و ّ
فره است که سوشيانت براي برخيزاندن مردگان ميآيد )يشت  ٬١٩بند  ٨٩به بعد( و يا گشتاسپ ٬بر
٣٥ـ(ــبه ياري ّ
فر
پرتو
در
اردشير٬
يا
و
(٨٧
بند
يشت٬
)همان
شود
مي
چيره
پرست(
)دروغ
ْد
ن
و
ر
د
ارجاسب
بر
پشن ديويسنا و
ََُ
ّ
فر ه مالزم پيروزي
ـکيان ٬بر دشمنان پيروز گرديد ) ـکارنامه اردشير بابکان  ٬بخش  ٬٤بند  .(١٥در همه اين افسانههاّ ٬
پهلوي بندهش آمده است Baily 1971, p. 27, n. 2 Ä
است .براي آـگاهي از داستانهاي ديگري که در متن
ِ
نسک گمشده اوستايي يـعني
پهلوي دينکرد  ٬فهرست کاملي از آنها ديده ميشود که خالصهاي از
٣٦ـ(ــدر متن
ِ
ِ
فر ه٬
دوسو م ديوان مزني را نابود کرد (DKM. p. 549, 19) .و
ّ
 §ci¶ro¦ da¦ taاست .براي مثال ٬هوشنگ ٬به ياري ّ
Ä
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١٠٩

آهن و ساختن ابزار با آن (...٬ميزنند ٬دشمن را شکست مـيدهند و جـهان را از بـدي
ميرهانند .اهريمن
شاهان غير ايراني ٬همه خواستار بهـدست
فر شاهان است ٣٧و
ِ
دشمن ِّ
ِ

٣٨
فر خود را از دست بدهند
ِ
فره سرزمينهاي ايراني و شاهان کيانياند  .شاهاني که ّ
آوردن ّ
٣٩
سلطنت و شاهي از ايشان دور ميشود .

فر ه در اشکال مادي و قابل رؤيتي چون پيکرهاي بالدار) ٤٠در سنگ نگارهها( ٬آتش
ّ
٤٣
٤٢
٤١
)ّ Äفره زردشت ٬پانوشت  ٬( ٢٥شاهين  ٬آهو  ٬قوچ )غُـرم( و ...ظـاهر مـيشود .در ايـن
متن دينکرد  Äبهار٬١٣٧٥ ٬
 (DKM,ـ .براي ترجمه فارسي ِ

فر ه ٬زمين را گستراند
 Ãجمشيد ٬به کمک ّ
ص.٢٠٧
فر کياني ٬آهن را نرم ميکند و ٬از آن ٬کالهخود و ديگر ابزار نبرد ميسازد.
در شاهنامه ٬جمشيد ٬به نيروي ّ
چو خود وزره کرد و چون جوشنا
ــبـه فـر کـيـي نـرم کـرد آهـنـا
ــچو خفتان و چون درع و برگستوان
هـمـه کـرد پـيـدا بهـ روشن روان )ج  ٬١ص ٬٣٩بيت (٩
فر است )ز امياديشت ٬بند  .(٤٦جهي ٬دختر اهريمن ٬نيز وعده
تصاحب
٣٧ـ(ــاصًال نبرد اورمزد و اهريمن بر سر
ّ
دزديدن آنرا به پدر ميدهد( Anklesaria, 1908, p 40, 8 ff) .
فر ايراني را
تا
رفت
فرو
فراخکرت
درياچه
به
بار
سه
اوستايي ز امياديشت آمده است که افر اسياب
٣٨ـ(ــدر متن
ّ
ِ
فر است )همان يشت بند ٤٧ ٬به بعد(
به دست آورد) .بندهاي  .(٦٢-٥٦ضحاـک نيز خواهان ّ
فر از او دور ميشود و
کند٬
مي
خدايي
ادعاي
دروغ
به
شاهان جمشيد است که ٬چون
٣٩ـ(ــنخستين نمونه اين
ْ
ّ
فر ه يعني
شاهي را از دست ميدهد) .ز امياديشت ٬بندهاي  (٣٩-٣٥نيز  Dhabhar, 1913, p. 102, 10 Äـ .شاه بي ّ
فر ٬نظير يزدگرد
شاهي که مورد اعتماد خدايان و در رأس آنان اهوره مزدا نيست .از اين رو ٬بعضي از
ِ
شاهان بي ّ
ّاو ل ٬از سلطنت طرد گشتهاند )بهار ٬١٣٧٥ ٬ص (٥٠٣و يا داريوش سوم و يزدگرد سوم کشته ميشوند تا مگر بالي
بيگانگان دفع شود) .بهار ٬١٣٧٥ ٬ص(٥٠٣
٤٠ـ(ــاين پيکره در حال پرواز ٬در حجاري بيستون )در حال حاضر آن را به نام »فروهر« ميشناسيم( ٬به شکل
بخش باالتنه مردي است که در دايره بالدار قرار دارد .لباس پارسي بر تن و ريشي دراز دارد که ٬به سبک آشوري٬
به شکل مربع شانه شده است .کالهي استوانهاي شکل بر سر دارد کـه مـعموًال بـر سـر خـدايـان بـينالنـهريني
ميگذارند و مزيّ ن به شاخ است .ستارهاي هشت پر بر باالي سرش است و داريوش را مينگرد .در يک دست٬
نماد الهي را دارد و دست ديگرش را ٬همانند شاه ٬به عالمت سالم ٬بلند کرده است .دايرهاي که اين موجود پر
وقار از آن بيرون آمده ٬جفتي بالهاي پهن دارد که سر آنها تيز نيست و در دو طـرف گسـتردهانـد .زيـر دايـره٬
مواج است) .بويس ٬١٣٧٥ ٬ص(١٤٦
] ـپرهايي[ مانند دم مرغ ديده ميشود .از دو طرف ُد م ٬دو نوار رو به بيرون ّ
در حجاريهاي ديگر هخامنشي نيز ٬بـا تـفاوتهايي ٬ايـن نـقش ديـده مـيشود )هـمان ٬ص٬١٤٧-١٤٥ ٬١٤٣
شي شاه )شهبازي ٬١٩٧٤ ٬ص ١٣٨-١٣٧به نقل از بويس٬١٣٧٥ ٬
 .(١٥٢-١٥٠در آغاز ٬اين پيکره را تصويرفَ َر َو ِ
ص (١٥٣و يا خود اهورهمزدا )شهبازي ٬١٩٧٤ ٬ص (١٤٠-١٣٨ميدانستند.
فـر ه دانسـته است .بـراي آـگـاهي بـيشتر  Äبـويس٬١٣٧٥ ٬
اما بويس اين تعبيرها را مردود شمرده و آنرا نـماد ّ
ص.١٥٥-١٥٣
فر ه از جمشيد پسر
فر ه در پيکر شاهين )= وارغن( ظاهر ميشود .در ز امياديشت آمده است» :ب ُش د ّ
٤١ـ(ــدر اوستاّ ٬
)p. 593, 17

Ä
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٤٤
فر ه مردي است که جـامه شـاهوار بـر تـن دارد و قـيصر از او يـاري
داستان سغدي ّ ٬
شاهان
نقش ّفرو )fARO/ farroـ  (faro/farro ٬بر سکّههاي
ميخواهد .اين ّ
ِ
فر ه با ِ
تجس ِم ّ
ـکوشاني سنجيدني است .ف َّرو مردي تاجدار با هالهاي از نور به دور سر است که قـبايي

ـکوتاه در بر دارد ٬با جامه چهارگوشي که ٬به سبک يونان قديم ٬يک سر آنرا از شانه چپ
تن خود پيچيده است .نيزهاي در دست چپ و آتشي در دست راست
ـگذرانيده و به ِ
دور ِ

سر بالدار که از شانههايش
داردّ .فرو  ٬بر سکهاي ديگر ٬ايزدي است مذکّر و تاجدار با ِ
انواري ساطع است؛ نيمتنه و پوشش در بر و آتشي در دست راست و شمشيري به دست

سر بالدار با هالهاي از
چپ بر کمرگاه داردّ .
فر ه بر سکّه ديگر کوشاني ٬ايزدي مذکّر با ِ
دست
نور بهدور سر است و نيمتنه و پوشش در بر دارد ٬دست راست را پيش آورده و ٬به
ِ
 Ãويوهونت )ويونگهان( به کالبد مرغ وارغنه« )بند  (٣٥براي آـگاهي از مطالب مربوط به شاهين در ادبيات کهن
ايراني striker, 1963, pp. 310-317. Ä
متن
ظاهر شده است
فر ه کاووس به شکل
ِ
پهلوي دينکرد ) (DKM p. 816, 5 ffـ ٬نقل شده است که ّ
٤٢ـ(ــدر ِ
فر ه را فرا ميخواند.
مزدا
اهوره
کند٬
مي
پافشاري
خويش
ـگاهي
آ
ژ
د
بر
کاووس
که
و هنگامي
ُ
ّ
ِ
هزوارش » gilـگِ ل« خواندهاند ) ( Junker, 1912, p. 119ـ؛ اما به نظر بيلي )Bailey 1971,
واژه
را  T¤ YNAو
ِ
 30ـ  (p.ـ ٬آنرا  T¤ BYAو هزوارش » ¦ahu¦ gآهو« ميتوان دانست.
فر ه خدايي و کياني بهشکل
٤٣ـ(ــدر متن
ِ
پهلوي کارنامه اردشير بابکان )بخش سوم ٬ص ٬٤٠-٣٦بندهاي ّ (٢١-١٠
قوچي )متن پهلوي ٬( :در کنار اردشير ٬ميدود و به او ميرسد و با او بـر اسب مـينشيند .بـهرام فـرهوشي
خاطرـنشان ساخته است که واژه  ٬در همه نسخهها ٬به جز آنتيا ٬بههمين صورت است و  rakقرائت ميشود.
اما ٬در نسخه آنتيا ٬با افزودن  wبه ّاول آن ٬آنرا بهصورت  warragتصحيح کردهاند ) ـکـارنامه اردشـير بـابکان٬
ص ٬٣٩پانوشت  .(٢واژه ر اـک ) (ra¦ kـ ٬به معناي گوسفند جنگي و قوچ ٬در فرهنگ فارسي معين نيز آمده است .در
در متن پهلوي خسرو قبادان و رهي
تأييد اين معنا ٬قر ائتي که مهرداد بهار براي واژههاي
)متنهاي پهلوي ٬ص ٬٢٨بند  ٬١٢سطر  (٥-٤پيشنهاد کرده ٬به نقل از کتايون مزداپور ٬نقل ميگرددra¦ ke¦ zag :
 co¦ bâ¦gبه معناي »ـکوبه چوبين در که بهشکل قوچ است« .شايان ذـکر است که محسن ابوالقاسمي قرائت  warragبه
معناي »بره« را ارجح دانستهاند )ابوالقاسمي  ٬١٣٧٥ج  ٬١ص ٢١٥-٢١٤و  ٢٢٩و ٢٣٥-٢٣٤ـ؛ کارنامه ٬بخش ٬٣
بند  ٢٤ ٬١٦ ٬١٥ ٬١١و (٢٥
فر ه اردشير در شاهنامه به صورت غُرم ياد شده است:
از ّ
ـکه اين غُرم باري چرا شد روان
به دستـور گفت آنزمـان اردوان
شاهي
ـبه
فر اوست
پر
اختري
نيک
و
ّ اوست )نقل از کارنامه اردشير بابکان ٬ص(٤١-٣٩
چنين داد پاسخ که آن ِّ
فعل  yaÚamaideستايش ميشود و همانند
نيک
ـفر ه از بودههاي ِ
٤٤ـ(ـ ّ
عالم ناديدني است که در جملههايي با ِ
ِ
فر ه را از نظر دستوري خنثي ميشمارند ٬تبديل آن به
ساير ايزدان مزدا آفريده ) (mazda da¦taاست .هرچند واژه ّ
يکي از ايزدان در روي زمين ٬براي ايرانيان ٬پديدهاي ناآشنا نيست ¨ srâ¦ .يا ¦ Laks¤ mâهندي ٬که در هيئت زني جوان
و زيبا و دوست داشتني ظاهر ميشود و الهه بودايي اقبال و بخت است ٬در متنهاي سغدي بودايـي بـه واژه
 [farn] prnترجمه شده است )متن سغدي  padmacinta¦ man¤ i-dha¦ ran¤ i-su¦traـ ٬سطر (٢١
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شاهي درازي گرفته و شمشيري بر کمر بسته است ) .( Bailey 1971, pp. 64-65با
چپ ٬عصاي
ِ

فر ه در داستان سغدي در کالبد وجودي مذکّر و مقايسه آن
اين نقش و تطبيق آن با ّ
تجس ِم ّ
با نقش پيکره بالدار در حجاريهاي بيستون ٬شايد بتوان تأييدي بر نظريه مري بويس٬
در توضيح نقش موسوم به فروهر  ٬يافت کـه مـوضوع تـازهاي بـه دست مـيدهد بـراي
ـگون آن و احتماًال توضيح وجوهي ديگر از اين مفهوم
فر ه و اشکال گونا ِ
پژوهش درباره ّ
مبهم.
منابع
آموزگار  ٬ژاله ّ ٬
تفضلي  ٬احمد  ٬اسطوره زندگي زردشت  ٬کتابسراي بابل ٬تهران ١٣٧٠؛ ابوالقاسمي  ٬محسن ٬

فـر در شـاهنامه ٬
ر اهنماي زبانهاي باستاني  ٢ ٬جلد ٬سمت ٬تـهران ١٣٧٦-١٣٧٥؛ اعـتماد مـقدم  ٬عـليقلي ّ ٬
انتشارات وزارت فرهنگ و هنر؛ بويس  ٬مري  ٬تـاريخ کـيش زردشت  ٬تـرجـمه هـمايون صـنعتيزاده ٬ج ٬٢
هخامنشيان  ٬انتشارات توس ٬تهران  ١٣٧٤و ١٣٧٥؛ بهار  ٬مهرداد ـــ کسر اييان  ٬نصراهلل  ٬تختجمشيد  ٬تـهران
١٣٧٢؛ بهار  ٬مهرداد  ٬پژوهشي در اساطير ايران  ٬ويراستار :کتايون مزداپـور ٬انـتشارات آـگـاه ٬تـهران ١٣٧٥؛
ـقـص هها[ ـ ٬ويـرايش مـتن:
پورداود  ٬ابراهيم  ٬يشتها  ٬دو جلد ٬چاپ دوم ٬تهران ١٣٤٧؛ ترجمه تفسير طبري ] ّ
جعفر مدرس صادقي ٬نشر مرکز ٬تهران ١٣٧٤؛ ترجمه و قصههاي قر آن )از روي نسخه موقوفه بر تربت شيخ
جام مبتني بر تفسير ابوبکر عتيق نيشابوري( ٬به سعي و اهتمام يحيي مهدوي ٬مهدي بـياني ٬نـيمه اول٬
چاپ تابان ٬طهران ١٣٣٨؛ حقوقي  ٬عسکر  ٬تحقيق درتفسير ابوالفتح رازي  ٬ج  ٬٣دانشگاه تهران ٬تهران ١٣٤٨؛
خزائلي  ٬محمد  ٬اعالم قر آن  ٬انتشارات اميرکبير ٬تهران ١٣٤١؛ زرشناس  ٬زهره » ٬داستان سغدي مـرواريـد
ُس نب« مجله سيمرغ  ٬سال يکم ٬شماره هفتمـــ نهم )مردادـــ آبان  ٬(١٣٦٩ص٣٩-٣٧؛ فردوسي  ٬ابوالقاسم ٬

شاهنامه  ٬چاپ مسکو ٬نُه جلد١٩٧١-١٩٦٧ ٬؛ قاموس کتاب مقدس  ٬ترجمه و تأليف مسترهاـکس امريکايي٬
مطبعه امريکايي ٬بيروت ١٩٢٨؛ قر آن مجيد  ٬ترجمه عبدالمح ّمد آيتي ٬انتشارات ُس ـروش ٬تـهران ١٣٦٧؛

قريب  ٬بدر الزمان » ٬رستم در روايات سغدي« ٬شاهنامه شناسي  ٬بنياد شاهنامه فردوسي ٬١٣٥٧ ٬ص٥٣-٤٤؛
همو ٬داستان تولد بودا به روايت سغدي  ٬نشر آويشن ٬بابل ١٣٧١؛ همو ٬فرهنگ سغدي  ٬انتشارات فرهنگان٬
تهران ١٣٧٤؛ کارنامه اردشير بابکان  ٬ترجمه بهرام فرهوشي ٬انتشارات دانشگاه تـهران ٬تـهران ١٣٥٤؛ کـتاب

مقدس )عهد عتيق و عهد جديد( ٬انجمن پخش کتب مقدسه در ميان ملل١٩٨١ ٬؛ متنهاي پهلوي  ٬دستور
جاماسپ جيـــ منوچهر جيجاماسپ آسانا ٬ج  ١و  ٬٢انتشارات بنياد فرهنگ ٬تهران ١٣٥٠؛ معين  ٬محمد ٬
فرهنگ فارسي  ٦ ٬جلد ٬انتشارات اميرکبير ٬چاپ چهارم ٬تهران ١٣٦٠؛
Anklesaria, B. T. (ed.) V ich itakih a-i zatsparam (wiÚâ¦dagâ¦ ha¦ ¦ â za¦dspram) Bombay 1964; Anklesaria ,
'', Zoroastrian Problemsـ ̀Farrahـ` Tahmuras Dinshaji, The Bundahishn , TD2, Bombay 1908; Bailey, H.,
in th e N in th C en tu ry Books, Oxford, first published 1943, reprinted 1971, pp. 1-75; Bartholomae ,
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Christian, Altiranisches Wo« rterbuch, Berlin, New York 1979; Benveniste, E., Textes sogdiens,(Mission
Pelliot III), Paris 1940, pp. 134-136 (13); Idem, Vessantara Ja¦ taka, (Mission Pelliot IV), Paris 1946;

Dhabhar, N. D. (ed), The Pahlavi Riva¦ yat, Bombay 1913; Gauthiot, Robert, Grammaire Sogdienne,
vol ـI, Paris 1914-1923, vol. II, Benvenisteـ, Emile, Paris 1929. Geldner, Karl F., Die heiligen Bucher der
Parsen, Bd. I-III, Stuttgart 1886-1895, Gershevitch, I., A Grammar of Manichean Sogdian, Oxford
1954; Hastingsـ, James (ed.) Encyclop× dia of Religion and Ethics, New York 1971; Henning, W. B.,
ûSogdian Talesý, BSOAS II [1945]. pp. 465-487; Junker, Heinrich F. J., Frahang i pahlavâ¦k, Heidelberg
1912; Kent, R. G., Old Persian Grammar, Texts, Lexicon , New Haven, Connecticut, 1953, reprinted
1961; Mackenzie , D. N, T he Bu dd h ist S o gd ian T exts o f th e British L ibrary, A cta Iranica 10, 1976;
Idem, A Concise Pahlavi Dictionary, London 1971; Madanـ, D. M. (ed), Dinkart (De¦ nkard) , 2 vol.,
Bombay 1911; Nybergـ, H. S., A Manual of Pahlavi, 2 vol. Wiesbaden 1964, 1974; Ragoza, A. N.,
S o gdijskie fragm en ty cen tral' n o -aziatsko go so branija In stituta vo sto koved en ija, Moskau 1980;

Sims-Williams , N. ûThe Sogdian Fragments of the British Libraryý, IIJ. 18, 1976, pp 43-47; Idem, The
Christian Sogdian Manuscript, cـ2. BTT12, 1985; Idem, Compendium Linguarum Iranicarum , Wiesbaden
¦ r¡g° na, the Falcon'', IIJ. 7, 1963, pp. 310-317; Sunder mann, W.,
1989, pp 173-192. Stricker, B., ``Va
M itteliran isch e m an icha
«
ische T exte Kirch engesch ich tlichen In halts, (BTT)2, Berlin 1981; Idem,
``soghdisch § sßns ßy'', AF. 10, 1983, I, pp. 193-195; Idem, ``Studien zur kirchengeschichtlichen Literatur
der iranischen Manicha« er II'', AF. 13, 1986, 2, pp, 239-317;
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