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 چکیده
یان مسیح ارههوانگ دربدون هاي تورفان ونوشتهپژوهش حاضر اطالعات به دست آمده از دستدر 

پانگ ويهاي شنهویرا اکثراً ازتورفان  ههاي خطی مسیحی مجموعنسخه. شودبررسی میسغدي و تُرك 
، انی آلمانتورف میهاي اعزاهیأتاند. دومین و سومین شده کشفدر نزدیکی بوالییق در شمال تورفان 

 یله دلا بی یتوایمح از نظرپیدا کردند که  در این مکان شدهتکه از نسخ خطی تکه یکامل هکتابخان
، وجودم اي خطیهاصلی نسخه د. زبانشدنبه عنوان متون مسیحی شناسایی  ،خط سریانی استفاده از

امیر کتاب) مزاز ( هاییترکی اویغور و همچنین بخش بهسغدي و سریانی است، اما چهل یا پنجاه قطعه 
ارسی نو فیانی و ط سرزبانه به خنه (به خط پهلوي)، یکی دوبه فارسی میا یعنی یکی به چند زبان دیگر

به  آن هرجمت رايتوضیحی بان یونانی به عنوان (به خط سریانی)، و حتی اولین سطر یک مزمور به زب
ر دفارسی  رکی وتهاي سریانی، سغدي، . تعداد بسیار کمی از متون مسیحی به زبانوجود دارد سغدي

ش ین پژوهادر  .ه استتورفان، مانند آستانه، قوچو، قروتقا و تویوق کشف شد هواح هايسایر مکان
و  است گرفتهر ی قراهاي خطی از نظر محتوا و زبان و خطی که با آن نوشته شده است، مورد بررسنسخه

 ت.اس دیدهگر ، ذکرشدهکشف ها نوشتهمسیحیان سغدي و ترك از این دست اطالعاتی که درباره
، ط سریانیخ ،هوانگو دون رفانوهاي تنوشته، دستو ترك مسیحیان سغدي کلیدي:هاي واژه

 .زبان سغدي، پانگشوي
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 مقدمه -1
دوران مدرسه را  کهدر چاتهام، کنت انگلستان است  1949آوریل  11 روفسور نیکالس سیمز ویلیامز زادهپ

در مقطع  1972در مقطع کارشناسی و در سال  1970در همین شهر پشت سر گذاشت. در سال 
موفق  1978د و در سال التحصیل شمطالعات خاورمیانه از دانشگاه کمبریج فارغ کارشناسی ارشد در رشته

کنون به عنوان تا 1975ور سیمز ویلیامز، از سال دکترا از همین دانشگاه گردید. پروفس به اخذ درجه
هاي ایرانی، مطالعات ایران و آسیاي مرکزي، استاد مدعو و همینطور استاد پژوهشگر، مدرس زبان

دانشگاه کمبریج و دانشگاه لندن  هاي گانویل و کایوسافتخاري مطالعات ایران و آسیاي میانه در کالج
، )SOAS(ات مشرق زمین و آفریقامشغول فعالیت بوده است و در حال حاضر استاد دانشکده مطالع

ها و فرهنگ خاور دانشگاه لندن است. وي استاد پژوهش مطالعات ایران و آسیاي میانه در بخش زبان
کاري خود، عضویت انجمن  . نیکالس سیمز ویلیامز در کارنامهنزدیک و خاورمیانه در این دانشگاه است

ایرانیکا، عضویت در آکادمی بریتانیا، آکادمی علوم  مهالعات ایرانی، همکاري با دانشنارایزنی روزنگار مط
المللی و ... را اتریش، انجمن شرق شناسی آمریکا، انجمن فلسفی آمریکا، عضو کمیسیون مستقل بین

هاي سغدي و بلخی مطالعه کرده ویژه بر روي زبانه در تاریخ آسیاي میانه است و بدارد. تخصص وي 
حاضر یکی از  ت متعددي به چاپ رسیده است. مقالهها و مقاالمز، کتاباست. از پروفسور سیمز ویلیا

 Die chrislich-sogdischen Handschriften von"با عنوان نخست ست که ا مقاالت او
Bulayïq" و سپس  ،به زبان آلمانی در برلین برگزار شد 1987 یدر مجموعه مقاالت کنفرانسی که در م

 SOGDIAN AND TURKISH"یافته تحت عنوان به صورت بسط و با تجدید نظر
CHRISTIANS IN THE TURFAN AND TUN_HUANG MANUSCRIPTS"  به

  . زبان انگلیسی منتشر شده است
 

 بحث و بررسی -2
پانگ در هاي شويویرانه یعنی واحدتورفان از یک مکان  ههاي خطی مسیحی مجموعاکثر نسخه

 هاي اعزامیهیأت، دومین و سومین این مکان. در 1اندشده استخراجنزدیکی بوالییق در شمال تورفان 
 از نظرها به راحتی پیدا کردند که اکثر آنشده تکه از نسخ خطی تکه یکامل هکتابخان تورفانی آلمان،

اصلی  قابل شناسایی بودند. زبانبه عنوان متون مسیحی استفاده از خط سریانی  ه دلیلیا ب یمحتوای
هایی و همچنین بخشترکی اویغور  بههاي خطی، سغدي و سریانی است، اما چهل یا پنجاه قطعه نسخه

زبانه به خط ، یکی دو2به فارسی میانه (به خط پهلوي) یعنی یکی چند زبان دیگر از (کتاب) مزامیر به
، و حتی اولین سطر یک مزمور به زبان یونانی به عنوان زیرنویس 3سریانی و فارسی نو (به خط سریانی)

                                                           
 . ,p. 1926Le CoQ ,88 نک به 1

2 ANDREAS-BARR, 1933. 
3 Sundermann, 1974 a. 
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کی و هاي سریانی، سغدي، تر. تعداد بسیار کمی از متون مسیحی به زبان1وجود دارد آن به سغدي هترجم

 تورفان، مانند آستانه، قوچو، قروتقا و تویوق کشف شد. ههاي واحفارسی در سایر مکان
چه بقایاي متن مسیحی به زبان سغدي در خود سغد کشف نشده است، اگر تأسف است که هیچ همای      

-مسیحی یافت شده در این منطقه حاوي مطالب مکتوب به زبان سریانی است، مانند گروهی از سنگ
و یک استراکون از  کیلومتري سمرقند یافت شده است 35هاي کوتاه که در نزدیکی ارغوت، در نوشته

به عنوان تمرین نوشتن حک شده است. هر دو کلیساهاي نسطوري و ملکیتی  2-1که مزمور  تپنجیکن
ها در ماوراءالنهر قبل از اي به ملکیترسد که هیچ اشارهدر قرن هشتم در سغد تأسیس شدند. به نظر می

را به  او گروهملکیت تیسفون و  زمانی که خلیفه المنصور کاتولیکپس از میالد وجود ندارد،  762سال 
ی که هایاستودان یعنی تقر شده بودندمنتقل کرد، اما در این زمان نسطوریان قبالً به خوبی مس 2تاشکند

را تزیین شده هاي مسیحی هاي نسطوري و سایر نمادبا صلیب و شده در سمرقند از زیر خاك درآورده
مقر گذاري کرد، در حالی که آن تاریخشناسی به قرن هفتم یا قبل از باستان هايتوان بر اساس زمینهمی

. کلیساي نسطوري سمرقند 3نسطوري سمرقند حداکثر تا اوایل قرن هشتم ایجاد شده بودنشین اسقف
در قرن در قرن دهم و توسط مارکوپولو  4توسط ابن حوقل همانطوري کهها رونق داشت، براي قرن
 .6ویران شد 5تحت آزار و اذیت اُلُغ بیگ؛ سرانجام در قرن پانزدهم است شهادت داده شدهسیزدهم 

شمال  اي درهسغدي به سمیرچیه منطق هاجرانرسد مسیحیت توسط مدر همین حال به نظر می     
سغدي در این منطقه یافت  هکول منتقل شده است. چندین کتیبکبالکش و ایسی هشرقی سغد بین دریاچ

و » آمین، آمین« ʼmyn ʼmyn مسیحیت آن با وجود کلمات هاي که ریشده است، از جمله کتیبهش
mlpʼny »یبهمانند بسیاري از اسامی شخصی در کت» آموزگار«. نام این 7مورد اطمینان است» آموزگار-

نیز مسیحیت براي ین مکان . در ا)”yrwxtkyn “Yaruq tegin( هاي سغدي این منطقه ترکی است
که در اواسط دانیم میکه از گزارش ویلیام روبروك فرانسوي  يهاي متمادي زنده ماند، همان طورقرن

هاي سریانی و ترکی، که عمدتاً و از صدها سنگ قبر با کتیبه عبور کردقرن سیزدهم از این منطقه 
هاي نسطوري در نزدیکی توکماك و پیشپک مربوط به قرن سیزدهم و چهاردهم میالدي در گورستان

                                                           
 .p. 1981WILLIAMS, -SIMS ,442نک. به  1
 . ,pp. 1953Dauvillier ,63-64نک به  2
 .pp. 1973PELLIOT,  J. Dauvillier, apud ,118-119نک به  3

4 Ibn Hawqal 
5 Ulugh Beg 

 تر تاریخ کلیساي سمرقند مراجعه کنید بهبراي بررسی دقیق 6
Colless, 1986, and SIMS-WILLIAMS, Christianity in Central Asia and Chinese Turkestan 
(forthcoming in Encychopaedia Iranikca). 

، جایی که باید mlpnʼ ]malfānā[ ،154, p. 1988WILLIAMS, -cfr. SIMS= سریانی *mlpʼnʼحالت غیر مستقیم  ۷
 .Livšic, 1981, p. 180شد. براي متن کتیبۀ این مثال اضافه می
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-هاي مقبره نشان مییافت شده است. با این حال، در این دوره همان طور که کتیبه 1(فرونزي کنونی)
 .بودزبانان تشکیل شده زبانان، بیشتر از تركه جاي سغديمنطقه باین رسد که جمعیت دهد، به نظر می

ید به که بع برخی از اشکال ادبیات مسیحی باید به خاطر مسیحیان سغدي و سمیرچیه به احتمال زیاد     
چنین متنی در هر دو منطقه  البته، به سغدي ترجمه شده باشد ،زبان سریانی را بفهمندرسید نظر می

 هکنون به جامعگزارش مکتوب به زبان سغدي که تا کشف نشده است. جالب اینجاست که تنها
یافت  2ها در لداخکوتاهی است که در دوردست هین سغدي نسبت داده شده است، کتیبنسطوریان سرزم

اي از حاکم تبت، احتماالً در شده است که به تعبیر هنینگ، دیدار یک مسیحی از سمرقند در سفارتخانه
آن به  هو شناسایی نویسند محتواي مذهبی نداردمورد بحث،  هتیبکالبته . 3ثبت شده است 2/841سال 

هاي نسطوري هاي صلیببستگی دارد که نقاشی برانگیزسئوالعنوان یک مسیحی کامالً به این فرض 
سغدي  هکتیبه مرتبط باشد. شاید دلیل بهتري براي در نظر گرفتن کتیباین در نزدیکی صخره باید به 

وجود داشته باشد، همان  کار یک مسیحیبه عنوان دیگري که هنوز منتشر نشده بر روي همان صخره 
، به نام Urï tarxanمن « wry trxʼn pr βγy nʼm ʼʼγtʼymدهد: طور که عبارت آن نشان می

در در آنجا . اگرچه نویسنده نامی ترکی دارد، او نیز احتماالً از سغد آمده است، که 4»امخدا به اینجا آمده
 بارزي داشتند.ترکی  ویژگی مردماست که  اوایل قرن هشتم مشخص

توان غدي، میبه این شواهد حداقلی و نامطمئن براي استفاده از زبان سغدي توسط مسیحیان س     
در توصیف خوارزم  1307در سال  . اوتوسط هتوم ارمنی ارائه شده استاطالعات جالبی را اضافه کرد که 

پرست هستند و هیچ قانون یا شوند؛ آنان بتمردم این کشور به نام خوارزمیان شناخته می«نوشته است: 
شوند و خط کنند که سغدي نامیده میاي براي خود ندارند. در این نواحی نوعی مسیحی زندگی مینوشته

و زبان خاص خود را دارند؛ عقاید آنان مانند یونانیان است و مطیع پدرساالر انطاکیه هستند. در کلیسا به 
. از ارجاعات به 5»گیرند، اما زبان آنان یونانی نیستخوانند و مانند یونانیان جشن میطرق مختلف آواز می

هاي خوارزم اشاره دارد که ما آنان را از که هتوم به ملکیت استآیین یونانی و ایلخانی انطاکیه مشخص 
-دهد اشتباه میشناسیم. اما این بدان معنا نیست که او در اطالعات کامالً دقیقی که مینیز می 6البیرونی

کردند. به استفاده می عباداتو آنان از زبان خود در  شدندسغدي نامیده می ،که این مسیحیانیعنی اینکند 
هاي رسد که مسیحیان توصیف شده توسط هتوم از نوادگان ملکیتنظر من بسیار محتمل به نظر می

ها پس از مهاجرت مجدد به تاشکند باشند که در آنجا زبان محلی را پذیرفته بودند و ممکن است نسل

                                                           
۱ 1897, 1890Chwolson, . 
۲ 1926, Müller .سازي است.هاي سغدي لداخ در حال آمادهنسخۀ جدیدي از این و دیگر کتیبه 

3 Hening, 1958, p. 54 
به عنوان نام » پسر« urï. براي استفادة  .39DTS. pp-40نگاه کنید به » به نام خدا«  y nʼmβγprدر مورد اهمیت عبارت  4

 Hamilton, 1986, p. 166, no. 34, II. 5 andدر  Bäg Urï، و A ،1.7، متن 56شخصی، رجوع کنید به زیر، صفحۀ 
  اولیه به جاي ترکی، سغدي است. -u) براي -ʼw(به جاي  -w. امالي 17

 . ,p. 1973Pilliot ,117ه نگاه کنید ب 5
6 Al Beruni 
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اخته شوند. اگر این فرض درست باشد، روایت هتوم شواهدي خوارزم همچنان به عنوان سغدي شن

ها در سغد به عنوان نیایش استفاده دهد سغدي قبالً توسط ملکیتدهد که نشان میغیرمستقیم ارائه می
 شده است. می

هاي سغدي نسبت لکیتم رابطبه که شاید بتوان آن را ی دارد متننسطوري بوالییق  هدر واقع کتابخان     
به زبان یونانی و  33مزمور  منحصر به فردي است که قبالً ذکر شد شامل اولین عبارت هداد. این قطع

پیشیتا  ه، اما تأثیر نسخمطابقت داردگانه سغدي تا حدي با یونانی هفت هآن به سغدي است. ترجم هادام
گانه دانش هفت زیرا دهد. بعید است که این سند از نظر منشأ نسطوري باشد،سریانی را نیز نشان می

) در مراسم یانی(در کنار سر یونانیکنون از که تا ياهیسور يسایها اشاره دارد، تنها کلتیبه ملک شتریب
، به احتمال نی بر وجود ملکیت در ترکستان چیندر غیاب شواهد دیگري مب عبادت استفاده کرده است.

تورفان با آن در تماس  هبدون شک سغدیان واحزیاد این ترجمه در سرزمین سغدي انجام شده است که 
 .1اندبوده
، نداعزامی آلمانی تورفان در بوالییق شروع به حفاري کردهیأت ، هنگامی که دومین 1905در سال      
. اهمیت زبانی و ادبی کشف به شدت مشکوك شدندزبان در گذشته از مسیحیان سغدي یوجود جوامعبه 

عرض چند ماه  درسغدي به سرعت تشخیص داده شد. زبان از ادبیات مسیحی به  بزرگ همجموعاین 
 3اي از این نوع جدید سغدي را به خط سریانی منتشر کرده بود؛قبالً نمونه 2ادوارد زاخائوپس از کشف، 

، از بود توانست شناسایی بخشی از عهد جدید را که به سغدي ترجمه شده مولربالفاصله پس از آن، 
ما اکنون کلید سغدي را در این «نوشت که  این نسخه چنیندر مورد او سریانی پیشیتا اعالم کند،  هنسخ

 . 4»هاي متون معروف مسیحی داریمترجمه
همچنین  ،دمنتشر ش 15متونِ سغدي عبارات عهد جدید که توسط مولر شناسایی و به طور کامل در      

هایی نامه، عمدتاً متعلق به لغت6مولر را با آنها به پایان رساندان از آن زمان کار قطعات اضافی که زوندرم
تعیین خدمات کلیسا  درهاي پولس است که براي خواندن هایی از اناجیل و نامهاست که شامل بخش

نسخه  کیاما  ،متناوب عبارت به عبارت يو ترجمه سغد یانیاصل سرزبانه هستند، ها دو. اکثر آنشد
جز عنوان سریانی و عبارت مقدماتی هر قرائت، به طور ، بهحفظ شده است هنسخ نیکه اتفاقاً بهتر یخط

. یک مورد ظاهراً استثنایی توسط یک جفت قطعه از یک صفحه ارائه شده 7کامل به زبان سغدي است

                                                           
نویس نامه به زبان سریانی که ظاهراً خطاب به یکی از مقامات بیزانسی نوشته شده بود در هایی از پیشتکه رسد که حضوربه نظر می 1

 بوالییق، نشانۀ دیگري از روابط دوستان بین نسطوریان آسیاي مرکزي و کلیساهاي کلسدونی باشد.
2 E. Sachau 
3 Sachau, 1905, pp. 973-978. 
4F. W. K. Müller, 1907, p. 260. 
5 Soghdische Texte I 
6 Sundermann, 1974, 1975, 1981. 

دهند (ر.ك. زوندرمان، زبانه سغدي نشان میتري را نسبت به لکشنري تکزبانه کاربرد دینی پیشینهاي دوپیشنهاد شده است که لکشنري 7
رسد که هم زبان سنتی کلیسا و هم زبان بومی براي قرائت . به هر حال، به نظر می11، ص 1921، با اشاره به باومستارك، 169، ص. 1981

 رفته است.کتاب مقدس به کار می
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نده است که یک طرف آن آغاز انجیل مقدس متی به زبان سریانی و سغدي است و طرف دیگر خالی ما

 هول یک کتاب است، در این صورت نسخا هدهد که قطعات متعلق به صفحان میاست. این واقعیت نش
زبانه از انجیل (یا اناجیل) کامل بوده است تا یک کتاب لغت (= فهرست آیات اي دوخطی احتماالً نسخه

ا خالی گذاشته این نسخه، صفحات اول و آخر هر پرسش ر ه. با این حال، ممکن است نویسند1انجیل)
. در آن صورت این 2باشد، عملی که حداقل در یک نسخه خطی سریانی از بوالییق گواهی شده است

 قطعات نیز ممکن است متعلق به یک فهرست آیات انجیل باشند. 
 دانیم به سغدي ترجمه شده است، کتاب مزامیر است که قطعاتی از دوتنها کتاب عهد عتیق که می
با  ارتباطاي با نقل قول یونانی است که من آن را به قطعه نسخه، نسخه از آن در اختیار داریم. یک

از پیشیتا ترجمه شده و اولین بیت هر مزمور را به زبان  دیگرنسخه سغد نسبت دادم.  کلیساي ملکیت در
یه براي مزامیر نیز هاي شرق سورشامل سرفصلاین نسخه . از آنجایی که 3سریانی و سغدي آورده است

 شود، این نسخه خطی به وضوح منشأ نسطوري دارد. می
متون تعداد اندکی از ها و مزمورها، نسخه خطی سغدي مسیحی بوالییق شامل نامهجداي از این لغت     

نیسن،  هسغدي از اعتقادنام همذهبی در نظر گرفته شده است. نسخ هرسد براي استفاداست که به نظر می
که توسط مولر منتشر شده است، احتماالً در مراسم مذهبی مورد استفاده قرار گرفته است، زیرا در همان 

 همطالعات دربار«. مارتین شوارتز در 4نسخه خطی موجود در مزمور نسطوري است که توضیح داده شد
شناسایی کرده است  را »کتاب زندگی«اي از خود که هنوز منتشر نشده است، صفحه» مسیحیان سغدي

توانم به وجود در نهایت می .5شدایمان خوانده میدر کلیسا به مناسبت بزرگداشت درگذشتگان با که باید
هوانگ چینیِ آن در دون هاشاره کنم که نسخ Gloria in excelsis Deo 6سغدي از سرود  هترجم

ست که زبان سریانی همیشه به هاي رسم میسیونر کلیساي نسطوري ا. این یکی از ویژگی7یافت شد
هاي خاصی از هاي مردم محلی فقط براي بخششد، زبانعنوان زبان اصلی مراسم عبادت حفظ می

.  8شدهاي کتاب مقدس براي استفاده در مراسم مذهبی پذیرفته میها، مزامیر و قرائتخدمات مانند سرود
بوده است، جایی که چندین مزمور سریانی،  یقیناً زبان سریانی زبان اصلی مراسم عبادت در بوالییق

ها داراي عباراتی به زبان سغدي . برخی از این9هاي خدماتی یافت شده استهاي سرود و کتابکتاب

                                                           
 . ,p. 1981Sundermann ,210 نک به 1
۲ )973-970, pp. 1905(cfr. Sachau,  26T II B .  18همچنین قطعۀT II B  آن شامل متن سریانی ، که یک طرف

 باال. 15نویس نامۀ ذکر شده در ج. و پیش  10.12-9.14المثل ضرب
 . ,1974Schwartz نک به ۳

4 ST I, pp. 84-88; Schwartz, 1974, p. 257. 
5 STSC, pp. 115-125. 

٦ 19C  ، 98(منتشر نشده، به اشتباه توسط, p. 1968Hansen (  است.توصیف شده » آغاز سرود«به عنوان 
7 Moule, 1930, pp. 52-57. 

 . ,1978Hage نک به ۸
 . ,pp. 1905; Sachau, 442a, p. 1974Sundermann ,964-973 بهنک  ۹



 125/ هوانگهاي تورفان و دوننوشتهمسیحیان سغدي و ترك در دست

 
تورفان تأسیس شده بود،  همحلی سغدي که در واح هها توسط اعضاي جامعدهد قرنن میکه نشا 1است

اند. به همین ترتیب، و سغدي به مقام یک زبان محلی رسیده بود، کپی شده و مورد استفاده قرار گرفته
 شد.ظاهراً در کنار زبان سریانی براي خواندن کتاب مقدس و خواندن سرودها و مزامیر استفاده می

هی پهلوي احتماالً هرگز به میزان قابل توجبر خالف زبان و خط سغدي، زبان فارسی میانه و خط      
نشده  تورفان (یا جایی فراتر از مرزهاي امپراتوري ساسانی) استفاده همذهبی در منطقبراي مقاصد غیر

انگیز است که شواهدي پیدا کنیم که در برخی از مراحل فارسی میانه شگفت است. بنابراین تا حدودي
ز در مراسم عبادت استفاده شده باشد. دو نشانه براي این امر، باید توسط مسیحیان ترکستان چینی نی

در سغدي مسیحی به عنوان  paywāg هفارسی میان هکلم زدر بوالییق و استفاده اکشف مزمور پهلوي 
بارها بر آن تأکید  2بوالییق که اوالف هانسن هفارسی جامع هفنی براي پاسخ عبادي است. پیشین اصطالح

-هاي فارسی میانه در سغدي که حتی اصطالح خود مسیحی را نیز شامل میواژهکرده بود، از دیگر وام
همان طور که تا به حال شناخته شده ». ترسدکسی که از خدا می«، یعنی trsʼqشود، مشهود است: 

محدودي  هادبی و مذهبی استفاداست، کلیساي نسطوري در ایران مسلماً از فارسی میانه براي اهداف 
شهر ریو اردشیر در اواخر قرن . به عنوان مثال، طبق تواریخ سیرت، معناي مسلم شیراز، کالن3کردمی

 (onyātā̒)هاي ، و پاسخ(memre)، گفتارها (madrāše)» سرودها«پنجم، در میان دیگر آثار دیگر، 
. یک قسمت مشخص از زندگی قدیس 4ده استرا به زبان فارسی براي استفاده در مراسم مذهبی سرو

هاي سریانی، عربی و سغدي موجود است، شرقی سوریه، جان دیلمی، که به اشکال مختلف به زبان
اکنون برادران فارسی و «کنم: به آن اشاره می 5براك هیک قسمت آشکار است که در ترجمحاوي 
ما باید دعاها را به زبان خود  هپارسیان گفتند: هم .ر سر مراسم با یکدیگر دعوا کردندزبان بسریانی

-گفتند: پدر ما سریانیها میزبانکنیم؛ در حالی که سریانیبخوانیم، چون در سرزمین پارسی زندگی می
دانیم ما نمی زبان خود بخوانیم؛ عالوه بر اینزبان است، پس باید به خاطر مؤسس صومعه، دعاها را به 

توان . با این پیشینه، مزمور پهلوي یافت شده در بوالییق را می6»بان فارسی بخوانیمچگونه دعاها را به ز
عبادت  ههاي عامیانفارسی میانه براي بخشو استفاده از زبان  ارداتی از کلیساي مادري در ایرانوکاالي 

سغدي به مقام  ، قبل از اینکهدانست تورفان همسیحی در واح هدوره در تاریخ جامع نبه عنوان ویژگی اولی
 زبان کلیسا ارتقا یابد.

تورفان یا دست کم  هنی و فارسی نو را باید محصول واحزبانه در سریامزمور دو هاز سوي دیگر، قطع      
کند که به الفباي سریانی در هنگام می متن فارسی از حروف اضافی استفاده زیراماوراءالنهر دانست، 

                                                           
۱ a43+ C 43and C  50+ C  9C ،170( همه منتشر نشده, p. 1981cfr. Sundermann, (. 

2 Hansen, 1966; 1968, p. 94; 1969. 
 ,pp. 1958; Hening, 215, 207-206, 131, 115-114, 105, pp. 1922Baumstark ,77-78 ; نک به 3

Brock, 1982, p. 18. 
4 Scher, 1911, p. 117. 
5 Brock 
6 Brock, 1981-2, p. 150. 
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فارسی نو دیگر به فانی تور. همین امر در مورد تنها متن 1شده استاقتباس براي نوشتن سغدي اضافه 

زودتر ها نوشته. این دست2کندنیز صدق می است شده در تویوقدارویی یافت هیک قطعکه خط سریانی 
سغدي به عنوان زبان گفتاري شدن جایگزین در حال که در آن زمان فارسی نو  نیستنداز پایان قرن نهم 

طور که هنینگ پیشنهاد کرد، ممکن است سغدیان ترکستان چین نیز تحت تأثیر  . همان3سغد شد
خویشاوندان خود در خانه شروع به استفاده از فارسی نو کرده باشند، اما به طور کلی، همان طور که 

 هزبان شد، و پس از یک دوررسد که جمعیت سغدي به تدریج جذب اکثریت تركخواهیم دید، به نظر می
چین به عهده گرفت. تا آنجا که ترکستان میانجی سغدي را به عنوان زبان  هگی، ترکی عمدتاً وظیفزباندو
فت شده است، به احتمال زیاد از تورفان یا هکه در واح جدید فارسی هاي خطی نسبتاً کم، نسخهدانممی
 هکه در این صورت، قطع اند، به احتمال زیاد از ماوراءالنهر، زادگاه زبان ادبی فارسی نو،ب آورده شدهرغ

دینانشان در سغد بین مسیحیان بوالییق و هم ارتباطدیگري از  هتوان نشانفارسی نو را می-مزمور سریانی
بوالییق شامل متون زیادي در مورد زهد و زندگی مذهبی است، در واقع سغدي هاي خطی دانست. نسخه

. پندها، صومعه بودسکونت محل این که کرد گیري اجتناب نتیجهاین از توان به قدري زیاد که نمی
گیري از دنیا، هاي کنارهو فضیلت 4ها در مورد مسائلی مانند هفت ساعت متعارف نمازها و رسالهموعظه

-. وجود تکه5، به وضوح خطاب به راهبان است تا افراد غیر روحانیخود خلوت، و تفکر خاموش در سلول
، 9اواگریوس پونتیکوس 78کوسیرت یآنت، 6پدران آپوفتگماتهاي سغدي از متون مانند هاي متعدد نسخه

هاي هاي دادیشوع قطرایا هر دو بر نوشته، و تفسیر10آثار منسوب به ماکاریوس مصري و به ابا اشعیا
، حاکی از آن است که راهبان بوالییق، راهبان و تنهایان صحراي Nānišō“ 12”» بهشت«در  11ابااشعیا

 دانستند.مصر را نیاکان روحانی خود می

                                                           
  ,448a, pp. 1974; Sundermann, 79, p. 1958Hening-452. نک به 1
2 T II Toyoq ،130 منتشر نشده؛, p. 1960cfr. Boyce, . 
 ,Brock  5.۳ نک؛  ,p. 2-1981Brock ,150 ؛ ,Lazard, 306-305, pp. 1959Hening ;۳197 نک به 3

1981-2, p. 150نک به ؛ Hening, 1958, p. 79; Sundermann, 1974a, pp. 448-452.؛ T II 
Toyoq ،منتشر نشده؛ cfr. Boyce, 1960, p. 130نک به ؛ Hening, 1959, pp. 305-306; Lazard, 197 

4 85C  151، صفحۀ 1988(منتشر نشده، به نقل از سیمزویلیامز،s.v. ʼdnʼ  ؛ رجوع کنید به متون هفت ساعت متعارف منتشر نشده در(
VööBUS, 1960, pp. 142, 157-158. 

(توصیف شوارتز به عنوان  150 -145، صفحات STSC)؛  (در سه مرحله زندگی انفرادي  .69BT XII, pp-77به عنوان مثال،  5
ممکن است متعلق به اثري در مورد روزه باشد،  (ST II, pp. 532-534)» قطعۀ دانیال«به اصطالح ». گفتمانی علیه افکار شیطانی«

  ).Hansen, 1968, p. 98, no 13دهند (ر. ك. همان طور که برخی از قطعات دیگر از همان نسخه خطی نشان می
6 Apophthegmata Patrum 
7 Antirrheticus 

8  136-124BT XII, pp.    186و شایدp.   قطعه)B 42-52)؛STSC, pp. . 
9 BT XII, pp. 168-182. 
1 0 BT XII, pp. 165-167. 

11 ; cfr86-78BT XII, pp.  .همچنین یادداشت بعدي 
 دوم و چهاردهم اشعیا است. Memreبر  Dādišoʻهایی از تفسیر در یک نسخه خطی منتشر نشده که شامل گزیده 12
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به سغدي ترجمه شده است، از جمله  1نگاريمجموعه آثار قدیسدانیم که حجم عظیمی از همچنین می

، و شهادت 4و خفتگان افسوس 3هاي اختراع صلیب، افسانه2»اعمال پطرس«متون معروفی مانند 
که آخرین آنها در نهایت به ترکی نیز  8جورج ، و7، یوستاتیوس6، سیریاکوس و جولیتا5سرگیوس و باکوس

، همان طور که ورنر نیزتورفان  همجموعاز سغدي  ههاي خطی منتشر نشد. در میان نسخه9ترجمه شد
که نقش مهمی در تاریخ  شودافرادي مشاهده می هنام، تعدادي از زندگی10زوندرمان اشاره کرده است

. زندگی جان 13، و جان دیلمی12، یوژنیوس11رهبانیت داشتند، مانند زندگی سراپیون (در دو نسخه خطی)
ا فضاي ایرانی است که از ب نگاريقدیسیکی از چندین متون  دیلمی که دو خانقاه را در فارس بنا نهاد،

. اما 15تیون نیز اشاره کردو شهادت پِ 14دوم هاي شهداي ایرانی شاپورنقل قول توان بهها میجمله آن
بشارت مرو باشد، زیرا اصل سریانی  و 16اسقف برشَبا هترین متن سغدي از این نوع قطعاً باید افسانمهم

 .17شده در بوالییق شناخته شده استسغدي تنها از قطعات یافت همانند ترجم
کنون ذکر شد، که تا مربوط به مراسم عبادي آثاریان و پارسا، نگاريمجموعه آثار قدیس عالوه بر     

-قانون« یعنی بندي نیستندبه راحتی قابل طبقه سغدي در بوالییق طبیعتاً شامل متونی است که هکتابخان
 وزونهاي مموعظه ه، ترجم19، شرحی بر نمادگرایی غسل تعمید و مناجات عشاي ربانی18»هاي رسولی

انواع  ه، و غیره، در واقع تقریباً هم21به مضامین کتاب مقدساي از معماهاي مربوط ، مجموعه20سریانی
نسطوري پیدا شود. با این حال، تقریباً کمبود اسناد  هیک صومع هرود در کتابخانمتونی که انتظار می

                                                           
1 Hagiographical literature 
2 ST II, pp. 528, 531. 
3 ST II, pp. 513-521. 
4 BT XII, pp. 154-157. 
5 ST II, pp. 520-522. 

6 13N  60T II B  .(منتشر نشده) 
7 BT XII, pp. 158-164. 
8 Hansen, 1941 (cfr. also Benveniste, 1943-5; Gershevitch, 1946). 
9 Bang, 1926. 
1 0 W. Sundermann, Byzanz und Bulayïq (forthcoming). 

11 3C 34 ,80-81 (که از آن دو گزیده آورده شده است درST I, pp (27 وC. 
 .“Martyrium des Heiligen Miles” به عنوان ) p. 1968Hansen ,96 ( به طور نادرست توسط 12
 .  ,1976Sundermann نک به 13

1 4 BT XII, pp. 137-153; Schwartz, 1970, pp. 391-394. 
1 5 BT XII, pp. 31-68, 185. 
1 6 Baršabbā  

17 528-523ST II, pp.  ،(سغدي) (سریانی). 559-564 
1 8 BT XII, pp. 101-109. 
1 9 BT XII, pp. 110-120. 

20 100-87BT XII, pp.   توسط» شیطانیدربارة آخرین ساعت «(یک یادداشت Bābay bar Nasibnāye( ؛ST II, pp. 
535-538 (“Ermahnungen zu christlicher Geduld”) شاید همچنین؛ BT XII, pp. 121-123 ») دربارة

 »).رحمت خدا بر خلقش
2 1 Sundermann, 1988. 
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پزشکی تکه تکه، متنی در مورد فال، یک قطعه  هتوان به یک نسخعملی و عرفی وجود دارد. حداکثر می

) اشاره کرد. این کمبود با است همه منتشر نشدهکه ز اعداد به زبان سریانی و سغدي (تقویم، و فهرستی ا
هاي خصوصی و اسناد اقتصادي بخش قابل توجهی از توجه به این واقعیت که مواردي مانند نامه

محل در در نزدیکی آن ترکی مسیحی را که در بوالییق و  يهانوشتهتر دستبسیار کوچک هموعمج
 کند.آورتر مییافت شده است، شگفت 1ترکی قروتقاکامالً 

که برخی از اسناد  هم بپیوندم. اولین مورد این است دیگر را بهمورد خواهم دو می با این مشاهدات     
در حالی که بسیاري از این اسامی ترکی هستند، هیچ  ،مسیحی است هوي اسامی اعضاي جامعسغدي حا
در پیوست زیر مراجعه کنید). دوم،  A-Dهاي شناسایی سغدي نیست (به متنها به طور قابل یک از آن

 3، و گاه در متون بوالییق2، که پیوسته در نسخه خطی مسیحی از تویوقآغازین rدرج حرف الف قبل از 
 هاي معمول امال و تلفظ ترکی است.ویژگی شود، ازیافت می

حی طی مسیخهاي نویسندگان و خوانندگان نسخهدهد که در مجموع، این مشاهدات نشان می     
حتماالً اکه عه، د صوموجو یانیپا هدر مرحلزبان بوده باشند. سغدي ممکن است در بسیاري از موارد ترك

ظاهراً سغدي  ، اگرچهه استبه آن تعلق دارند، احتماالً ترکی زبان اصلیِ تجارت روزمره بود اسناد روزانه
 ه عنوان زبان ادبیات و عبادت داشته است. جایگاهی در کنار سریانی ب

بودند، توسط گروهی از اسناد سغدي و ترکی زبانه دیگري از مسیحیان که احتماالً دو هوجود جامع     
که چندین متون مسیحی به زبان چینی نیز در آن آشکار شده است، » غارهاي هزار بودا«از  10تا  9قرن 

با خطی سغدي  ههوانگ یافت نشده است، و تنها نسخمسیحی در دون. هیچ متن ترکی 4شودتأیید می
است، یک کتاب پیشگویی از  عوامانه خاصیتکوچکی از متنی با  همحتواي مسیحی قابل تشخیص، قطع

-سغدي از دون غیر دینی. اما چندین متن Sortes Apostolorum 5نوع معروف در غرب به عنوان 
کند. ه است یا به مسیحیان از جمله کشیشان و راهبان اشاره میهوانگ یا توسط مسیحیان نوشته شد

اي است که توسط کشیشی به نام سرگیس (سرگیوس) نوشته شده است، که در نامهاز این متون یکی 
کند. متن نامه را به مراقبت از راهب دیوید ستایش می EI Barsنوشت، دوستی با نام ترکی یک پس

هاي مردم سغدي که جاري است، که در آن کشیش کامالً مطابق با سنتعمدتاً مربوط به معامالت ت
هوانگ ممکن است . دو سند سغدي دیگر از دون6بود، مشارکت فعال دارد زبانزدها تجاري آن کسب و کار

                                                           
 . ,a1981, 1977(cfr. also Zieme,  1974Zieme( براي بررسی کلی مراجعه کنید به 1
2 21= T II T 33C .منتشر نشده ، 
 .T II B 12,700So = در خط سغدي، 29a, V13= T II B 3; C14and A 236, II. 1C( rmyʼ; به عنوان مثال 3

28, R6 ،(ʼryncq( T II B 60 N 13, v9). 
 . ,pp. 1930Moule ,52-64 نک به 4
5 65-63, pp. 1976WILLIAMS, -SIMS .نسخه خطی یک کتاب اوراکل ترکی است که در ترین متن مشابه با این نزدیک

 ,Le CoQ, 1909, pp. 1205-1208, Bang, 1926, pp. 53-64 بوالییق یافت شده است، که براي آن مراجعه کنید به
and Zieme, 1977. 

6  DTS, text F (pp. 51-61, pl. 11-1
2) 
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یکی  یعنی به مسیحیان نسبت داده شود» به نام خدا« pr βγ(ʼ)y nʼmبه دلیل استفاده از عبارت 

دیگري اشاره کرد  هتوان به نام. در نهایت می1آخر کتاب هدوباره یک سند تجاري است و دیگري صفح
ام سریانی گیورگیس مخاطب که ن یعنی شود که احتماالً مسیحی هستندمی که در آن از چند نفر نام برده

 (?kuang)ترکی یا  (?küräg)سغدي،  (?kwrʼk)راهبی که ممکن است نامش به  ،(جرج) را دارد
» بورسر، مباشر« rẹš ẹ̒dtāو عنوان سریانی  wanu-čorچینی تعبیر شود؛ و یک کشیش با نام سغدي 

شود به همان اندازه ها آشکار می. آمیختگی زبانی که با نام2»)رئیس کلیسا«(به معناي واقعی کلمه 
کلمات ترکی و چینی فراوان. نحو نیز اند، اما با خود متون است که عمدتاً به سغدي نوشته شده همشخص

دهد ، که نشان میهاي فعلی نامعینتکرار صورتمعمول بسیاري است، با هاي غیرشامل ساخت
-. در این اسناد از دون3کردندفکر مینوشتند، بیشتر به ترکی نویسندگان، با وجود اینکه به سغدي می

بینیم که در حال جذب تورفان، مسیحیان سغدي را می هچیه و واحتر از اسناد سمیرههوانگ، حتی واضح
ها را احاطه کرده بودند. چند قرن یان جمعیت تورکوفونی هستند که آنشدن و در نهایت ناپدید شدن در م

، مردمی که به 4کندهوانگ یاد میدون هبعد، هنگامی که مارکوپولو از حضور نسطوریان ترك در منطق
 .هستنداین اسناد سغدي مربوط به  شامل فرزندان مسیحیان کند احتماالًآنان اشاره می

 
 پیوست
 تورفان حاوي اسامی مسیحیان محلی همتون منطق

A  )C48 =T II B66 .ه. صفحپشت صفحه سفید، از بوالییق، خط سریانی I را ببینید.( 
 

 
a  من این مطالعه را مدیون دکتر پیتر زیم هستم؛ʼpγ  ست.اکامالً بعید  7 .1مانند 

                                                           
1 DTS, texts A and D (pp. 23-30, pl. 1-3, and pp. 39-40, pl. 8). cfr.above, p. 45 withfn. 13 
2 DTS, text G (pp. 63-67, pl. 13-16). 
3 cfr. DTS, pp. 10-11. 
4 Polo (ed. Benedetto), 1928, p. 44. 
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b  و  نقص داردحرف اولq بیشتر شبیه  فقط حدس زده شده است)m ،š ،γ،  یاf رسد، اما ظر میه نب

 دهند).ها قرائت قابل قبولی ارائه نمیهیچ یک از این
c هدهندروي حرف چهارم نشان یبزرگ هنقطه یا لک r مولی زیر حرف نشان مع هاست، اما نقطه با انداز

 است. dدهد که واقعاً می
d تواند از طرف دیگر، حرف دوم میy چهارمین ،q .باشد 
e  یاyʼc؟ 
f انتهاي n مشاهده است.پایانی در زیر حروف قبلی قابل 
g  یاbrʼdrtعالمت نگارشی؟ + 
 

-Asïγköl-čor (?) ،[…]-išoʻ ،Myxy (?) Qutبرکت از [امروز] تا [ا]بد، آم[ین]. «... 
admïš ،Angud-žīwā (?) ،Tolun-čor ،Yʼnn (?) urï ،Abïγ Yoḥannānه، و هم 
 ».برادران...

 Abïγها به وضوح ترکی هستند: ه راهبان بوالییق است، اکثریت آناز این اسامی که ظاهراً مربوط ب
۱ ،γAsï ۲ ،čor-köl(?) ۳ ،čor-Tolun ٤ ،admïš-Qut ٥ ،Urï ٦ .annānḥYo »جان «

است، در اینجا شاید بخشی از ترکیبی باشد، که اولین عنصر آن » عیسی«که  Išoʻسریانی است، مانند 
 dādišoʻسریانی دادیشوع -ممکن است به همان اندازه غیر سامی باشد، مانند ترکیب مشترك ایرانی

زنی به توانم یک تعبیر بسیار گمانهفقط می (?)Angud-žīwāبراي ». عیسی هداده شده به وسیل«
 Yʼnnو  Myxy ۷ارائه کنم. » ساکت زندگی کن!«ارتی (=اشکانی) به معناي واقعی کلمه عنوان نام پ

(Yʼc?) کدام سغدي نباشند.رسد که هیچکامالً مبهم هستند، اما به نظر می 
 

B مده ریانی آه خط س، خط سغدي. در طرف دیگر صفحه دعایی بنامعلوم یافتن نقطهبدون امضا،  ه(قطع
 را ببینید). II هاست. صفح

1. ʼyny ʼwmyštkyny mncky (mʼcry?) 
2. (pwst)[y] (?) 

                                                           
۱  5. 1, 14, no. 16, p. 1928cfr. Radloff,  92 (براي خوانش مراجعه کنید به, p. 1981Zieme, (  117, وp. 

no. 64, 1. 2  در)UW, p. 36.( 
2 cfr. Asïγ Bolmïš apud Radloff, 1928, p. 100, no. 57, 1. 20 در ) UW, p. 227.( 

 هاي اورخون به بعد به خوبی گواهی شده است.از دوره کتیبه čor-kölترکیب .  .75DTS, pنگاه کنید به  čorدر عنوان و نام عنصر  3
 . ,p. 1987Zieme ,82به عنوان یک نام شخصی مراجعه کنید به » ماه کامل« Tolunدربارة  4
 ,and  ,93, p. 1981Zieme(به اضافه   ,apud 8, n. 250, p. 1965Asmussenمراجع cfr.یک نام بسیار رایج،  5

Hamilton, 1986, p. 237(. 
6 13cfr. fn.  .در باال 
 سریانی؟ “Mikāel ”Michaelیک نام چینی؟ یا یک شکل مصغر  7
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 ».Umïš-teginاین (است) ... کتاب (؟) «

ت. با نامشخص اس ömiš)یا  (?Umïšنام صاحب کتاب به وضوح ترکی است، اگرچه عنصر قبلی 
ف برگه طر ر دودتون ماین حال، مسلم نیست که او یک مسیحی بوده است، زیرا لزوماً هیچ ارتباطی بین 

 وجود ندارد.
 

C )So.12,700 =T II B28سن نی هادناماي که حاوي اعتق، از بوالییق، خط سغدي. در پاي صفحه
 ).ST I, Pl. IIدر  رونوشتاست. 

 
  δβʼmn xʼtwn»                                              خانم خاتون«

xatun نامه ترکی قبالً در واژهST I .مشخص نیست که آن را باید به عنوان یک نام فهمید 108، ص .
 »).خانم، همسر، بانو«سغدي قبلی  δβʼmnیا به عنوان یک عنوان (تقریباً مترادف با 

 
D ههنر هند، برلین، فهرست شمار ه(موز III/365 =T II D416A.اي روي گچ از ، کتیبهQočo ،

 ).38، ص. DST، در رونوشتشده، بدون به خط سغدي، بقیه به سریانی. منتشر  2خط 
 

 
 

 ».این [است یادبود (؟) آلپ ... در هر عبادتی (او) گرامی باد، آمین، آمین«
البته ترکی است، واقعیتی که در اینجا با استفاده از خط سنتی سغدي » شجاع، قهرمان« Alpعنصر نام 

 یا اویغوري (به جاي سریانی) براي نوشتن نام مورد تأکید قرار گرفته است.
 

 
 

 



 1401، پاییز  60شماره  ،16فصلنامه پازند، سال  /132

 

 

 



 133/ هوانگهاي تورفان و دوننوشتهمسیحیان سغدي و ترك در دست

 

 



 1401، پاییز  60شماره  ،16فصلنامه پازند، سال  /134

 
 

 



 135/ هوانگهاي تورفان و دوننوشتهمسیحیان سغدي و ترك در دست

 

 
 

 
 


