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ترمجه و برریس یک منت غریدیین سغدی
(انمۀ پنجم سغدی)
سعید نظری



چکیده
تان زابنهای ایراین اثری بر جای مناندهاست ،ویل در
از زابن سغدی در دوره ابس ِ
دوره میانه آاثر متعددی از این زابن در دست است که یکی از هممترین آهنا ،انمههای
کهن سغدی است .این انمهها را ِس اورل اس تاین در سال 1907م ،در یکی از
برجهای نگهباین دیوار چنی ایفت .این اس ناد ،شامل پنج انمه اکمل و چهار پاره شبیه
انمه است .انمه پنجم ،از سوی مردی به انم فری–خواتو ،از اهایل گوزانگ ،در 11
می سال  313م به اسپندات ،ساکن خنت نوش ته شده و دربردارنده انم حمصوالیت از
قبیل نقره ،پارچه کتاین ،فلفل و  ...است .نگارنده در مقاهل حارض ،به برریس و ترمجه این
انمه پرداختهاست.
لکیدواژهها :سغد ،انمههای کهن سغدی ،انمه پنجم

 دکرتی فرهنگ و زابنهای ابس تاین ،اس تادایر گروه زابن و ادبیات فاریس دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سنندج
ma_nazar84@yahoo.com
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مقدمه
انمههای كهن سغدی

کهنتـرین نوشـ تههای زابن ســغدی ،خطــوط حکشــده بــر روی ســکههای ســغدی اســت کــه
اغلب پس از قرن پنجم میالدی رضب شدهاند .ایـن سـکهها کـه در زادگـاه قـوم سـغد ،بـهویژه
نوایح خبارا و مسرقند پیـدا شـدهاند ،تنهـا ،اطالعـایت درابره بـریخ انمهـا بـه دسـت میدهنـد و
حمتوای قابل مالحظهای ندارنـد .امـا در سـال  1907ابس تانشـ ناس انمـدار جمـار« ،س اورل
اســــتاین» 1در جراین اکوشهایی که در مسری جاده ابــریشم اجنام داد به اس ناد گرانبهایی دست
ایفت .این اس ناد که در یکی از برجهای دیدهابین خمروبه سلسهل هـان ،در 90کیلـومرتی غـرب
دون–هوانگ 2در ایــالت گانسـو 3و 550کیلـومرتی رشق لـوالن 4در حموطـه ابسـ تاین T.XII.a
(نکـ  :تصویر شامره  )1به دست آمد ،انمههای کهـین بـود کـه بـه زابن و خـط سـغدی توسـط
سغداین مقـمی سـنی– کیانـگ ( 5ترکسـ تان چـنی( و گانسـو ،خطـاب بـه مهوطنانشـان در غـرب
Sir Aurel Stein

1

 Dun – huang 2در شهر جیایو–گوان ،رشق اایلت گانسو واقع است .این شهر مرزی که دروازه راه جتاری
آس یای مرکزی حمسوب میشد در  117پیش از میالد ،توسط امپراطوری وودی ) (Wudiازسلسهل هان تأسیس
شد .شهر دون–هوانگ آخرین مزنلگاه امن برای مسافران و ابزرگاانن جاده ابریشم بود و ابزرگاانن پیش از حرکت
به سوی سنی–کیانگ ،مدیت در این شهر برای اسرتاحت و تامیر اس بان و اشرتان خود توقف میکردند و در موگاعو
( Mogaoغارهای هزار بودا) برای امیین در سفر به دعا و نیایش میپرداختند .اب توجه به موقعیت این شهر در آن
روزگار ،میتوان گفت که دروازه ورود مبلغان آینی بودایی ،و حمل تقاطع دو شاخه همم جاده ابریشم بودهاست.
 Kan–su/Gansu 3اب مساحیت در حدود  454000کیلومرتمربع درشامل رشیق چنی واقع شدهاست .این شهر در که
مسری جاده ابریشم قرار داش ته در تبادالت اقتصادی و فرهنگی میان چنی و غرب نقش بزسایی ایفا میکردهاست.
 4لوالن ( )Lou – lanای کــروراان ،شهر جتاری کوچک و مرتیق اب اترخیی  1600ساهل و مجعییت چهارده هزار
نفری بود .این شهر ،اب دون–هوانگ و شهر نیا مهمرز و در غرب درایچه لوپ نور واقع شده بود .لوالن ،قلب
جاده ابریشم به شامر میآمد و به مزنهل پل ارتباطی چنی و غرب بود .لـوالن اب متام شهرت و امهییت که داشت،
در 630م انگهان از حصنه روزگار حمو شد .ابس تانش ناسان معتقدند که رشایط بد آب و هوایی ،طغیان رودخانهها و
نزی تغیری مسری جاده ابریشم ،سبب انبودی این شهر بودهاست .پس از  1600سال ،در  28مارس  1900میالدی،
کویرش ناس سوئدی ،سون هـدین ( )Sven Hedinاین شهر را در زیر شنهای داغ حصرا اتاکالمااکن کشف کرد.
 5سنی– کیانگ ( ،)Xinjiangانمی چیین و بهمعنای «رودخانه غریب» است .در زابن فاریس آن را ترکس تان چنی
میگویند .این ایـالت اب وسعیت در حدود  1600000کیلومرتمربع در شامل رشیق چنی قرار دارد و از غرب اب
کشورهای قرقزیس تان ،اتجیکس تان و پاکس تان ،از جنوب اب فالت تبت ،و از رشق اب اایلت گانسو مهسایه است.
مــرکز آن اورومچی ) )Urumqiو شهرهای همم آن اکشغر ،خنت و ترفان است .اایلت سنی–کیانگ در زمان
سلسهل کینگ بدین انم خوانده شد.
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(ســغدایان و مسرقنــد) و بــریخ از نـوایح منتهـیی بــه چــنی ،ماننــد دون–هوانــگ ،ســوز– هــو،1
2

گـوزانگ و جنی–چنگ 3نوش ته شـده بـود .میـان شـهرهای مزبـور و سزمـنی اصـل سـغد –
ورد حبـث ،حتـوالت
بهویژه مسرقند– رابطـهای بسـ یار نزدیـک وجـود داش تهاسـت .انمـههای مـ ِ
س یایس چنی شامیل ،نـاامین راهها ،مشالکت و مسائل جتاری سغد ،رشایط زنـدگی و فعالیـت
4

روزمره ابزرگاانن ساکن لواینگ را ابزگو میکند ).(Sims–Williams, 2001: 47
به نظر میرسد که این انمـهها در کیـف پسـ یت ،در مسـری عبـور از مرکـز چـنی بـه غـرب،
توسط نگهباانن مرزی چنی مصادره شده و هرگز به دست درایفتکنندگان نرس یدهاسـت .ایـن
اس ـ ناد ،شــامل پــنج انم ـه اکمــل و چهــار پ ـاره شــبیه بــه انمــه اســت کــه در لفــایف از ابریشــم
قهوهایرنگ و درون یک پاکت پارچهای ِزبر از جنس کتان کشف شـدهاند (نکــ  :تصـویر شـامره
 .)2متامی این انمـهها ات شـده بودنـد و ایـن اتخـوردگی ،نوشـ تهها را ات حـد امـاکن حمفـوظ نگـه
داش تهاست .البته آسیبدیدگیهای جزیئ در لبه بریوین بریخ ازانمهها وجود دارد .کـااغذهای
مربعشلکی که این انمهها بـر روی آن نوشـ ته شـده ،از حلـ ِاظ ابعـاد ،از نظـم ویـژهای برخـوردار
اسـت کــه خـود بیـانگر رعایــت انـدازهای اسـ تاندارد بـرای ایــن اسـ ناد اسـت؛ عـــرض انمــههای
سغدی در حدود  22سانتمیرت است که اندازه اس تاندارد انمههای آن روزگار بودهاست.
پـژوهشگران درابره اترخی دقیق حتریر این انمهها اختالفِنظر دارند ،بهعقیده ِس اورل
اس تاین ،این انمهها در سال 137م نوش ته شدهاست .هنینگ در مقاهل «اترخی انمههای
سغدی» ،نظر اس تاین را رد کرده و معتقد است که حوادث و اتفاقایت که درانمه دوم به آهنا
 1امروز سوز–هو ) (Suzhouاب انم جیایو–گوان خوانده میشود؛ جیایو–گوان که در شامل غـرب اایلت گانسو
واقع است ،مانند شهرهای دیگر این اایلت از امهیت ویژهای در جاده ابریشم برخوردار بودهاست.
 2امروز ،گوزانگ ) (Guzangاب انم وو–وی ) (Wuweiخوانده میشود .وو–وی ،در شامل رشیق گـانسو قرار
دارد.
 3جنی–چنگ ) (Jinchengکه امروزه اب انم الن–جو ) (Lanzhouش ناخته میشود ،مرکز اایلت گانسو است و
در شامل آن واقع شدهاست.
 4لواینگ ،یکی از شهرهای شامیل هنان است که از نظر اترخیی ،بس یار کهن و سالها پایتخت سلسهلهای بزرگ
چنی بودهاست .از این شهر بهعنو ِان یکی از هفت پایتخت بزرگ چنی ابس تان اید میکنند.
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اشاره شده ،1مربوط به سالهای  312-311میالدی است .ویل فـوجیدا 2و هارمات 3اب نظر
هنینگ خمالفاند .به نظر هارمات ،حوادث مذکور در انمه دوم در سالهای  190ات  195م
رخ دادهاست ،درحایلکه فـوجیدا ،اترخی انمهها را قرن ششم میالدی میپندارد .اما س میزویلیامز
نظر هنینگ را پذیرفته و معتقد است که ویراین شهرهای لواینگ ویه و فرار امپراتور از لواینگ
در سال  311م به وقوع پیوس تهاند ( .)Hening, 1984: 1بههرروی ،اب توجه به رویدادهای
مذکور در انمهها میتوان حدس زد که این انمهها  11می  313م نگاش ته شدهاند.
انمه پنجم

انمه پنجم اب ابعاد  30× 22سانتمیرت ،به ِ
صورت دو بس ته اتخورده که حاوی چهار پاره انمه
فرسوده بودند ،در سال 1907م در حموطه ابس تاین « »T.XII.aدر غرب دون–هوانگ به
دست آمد .یک پاره از این چهار پاره متعلق به انمه ششم بوده که اب حـرف  Aعالمتگذاری
شده و در پشت آن ،نشاین انمه به چشم میخورد .پاره دیگر را اب حرف  Bمشخص منودهاند
و در دو طرف آن نوش تهای دیده میشود .پاره سوم را اب حرف  Cنشان دادهاند که در زیر
پاره  Aقرار گرفتهاست و نوش تههای این پاره را اکمل میکند .آخرین پاره نزی اب حرف  Dنشان
داده شدهاست .به نظر میرسد که پارههای اول ،سوم و چهارم را به مه چس بانده و ات زده و اب
خن به دور پاره دیگر پیچیدهاند ( .)Sims–Williams, 2001: 91پس از ابزسازی پارههای
فرسوده ،منت اصل به ِ
صورت یک انمه اکمل به دست آمد که حاوی  23خط افقی –از
راست به چپ– و در حاش یه مست راست انمه 9 ،خط معودی –از ابال به پاینی– است که
خبشهایی از آن ،در گذر زمان از بنی رفتهاست ( .)Reichelt , 1931: 31انمه پنجم تقریب ًا اکمل
است ،ویل به سبب فرسودگی ،سوراخهای بـزرگی در سطور  17ات  21و  1ات  4آن دیده
میشود که خواندن این قسمت از انمه را دشوار میکند .این انمه برای خنس تنی ابر توسط
رایشلت مورد برریس قرار گرفت ( .)Henenning, 1948: 615انمه از سوی مردی به انم

 1منظور اتراج و ویران شهرهای لواینگ و یه ( )Yeفرار امپراتور از هونها است .شهرس تان یـه یکی از شهرهای
ابس تاین چنی است که در اایلت هنان واقع شدهاست.
Harmatta

3

Fujieda

2
3
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«فری–خواتو» 1از اهایل «گوزانگ» به «اسپندات» 2ساکن «خنت» ،در  11ماه می سال
 313م نوش ته شدهاست .گاوتوس ،3رشیک جتاری نویس نده انمه او را ترک کرده و به مهنی
سبب ،وی این انمه را از س اندوه و اب جعهل و یبدقت نگاش ته است .نگارنده در این انمه به
انآرامی در رشق چنی و مبادالت اجناس در انحیه گوزانگ پرداختهاست.

حــــرفنوشت
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1 ‘D βγw (xw)t’w ’sp’nδ’t ’’prywn nm’čyw (’P)Z(Y)[š šyr] myδ
2 ZKZY wynt δrwk ’nčyw š’txw ’pw r’βw ’xw (ns)wntw 4 M[N pryxwt’w ]5 xypδy
6
3 βntk ’HR(Z)[Y](m) [ ] [(Z)[K myδ prtr) ’t ’YK(ZY)βn[ ] (x)wt(y)[ wyn’n7
8
’PZY](t)n
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)4 ’č nztw n(m’čyw 9 β)r’n (’)[YK](Z)Y wyšnw βγ’nw ’HR[ZYm ’](č
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Ghāwtus

3

Aspandhāt

2

Fri-khwatāw

1
2

3

رایشلت:
 4رایشلت’xwčwšw :
7
رایشلت :فعل مضارع اولخشص مجع
 6س میزویلیامز :مضری اولخشص مجع – mn
 8س میزویلیامز اب توجه به ابفت مجهل ،این واژه را اضافه کردهاست.
 10رایشلت/ / / / / / y :
 9رایشلتnm.č :
 11رایشلت’XR / / / / / / /’r :
5

m/////////

5

7

10

wyn’ymn
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2

5 myδ ’βzt(rw) ptγwšt L’ prtrw ’HRZYn (’č) (’x)[wrmztkk’](č)w np’yns’(w) 3
wm’t (’.).[…] (p)y

’čw

) ’HRZ(Yš

4

[w](yt)[’]rt

]6 (K)δZY [xwty
[…........]δ….](n’)t

(’H)RZY n’y kč’ny ’skw’m ’HRZY L’ w(r)δ L’ mrδ wytr’m
nyst ’HRZY kč’ny 4 βn(t) 8 ’spytč pr prstw
’PZY ’δβ prstk n(..y)t

9

7

’βyxw’r

6

5

7 pwštym

8 ’HRZY mδ ’č

9 ’PZY p’δ p’δ[.] 2 1LP (5)00 pr prstw

’PZY ½ styr n’kr(t)k ’HRZY ’YK γ’wtws

10

10 ’PZY 5 prstk rysk

11 ’č kč’n (w)yt’rt ’HRZYš pyš wyt’rt’ym ’HRZYm ’’γt(’ym) ’t
12

11

12 δrw’n ’(H)RZYm βyk[y]s’r prγ’štw ’’(y)[’](β)t ’HRZY(n) (p.)[.] γ’wtws

 2رایشلت:
 1رایشلت’r’skw :
 3رایشلت .np’yš’w :شااین ذکر است که این واژه در بند  29–30انمه دوم به ِ
صورت  ’YKZY np’ys’wبه اکر
رفتهاست np’tns .تهنا س تاک حال از فعل «نوشنت» است که از –  * ni – pinsaایراین ابس تان میآید (قس.
آیس  .) finsun/ fyssynاب توجه به اینکه در این واژه و واژه  ’xwnswntwکه در بند دوم به اکر رفته ،دو صامت
دماغی  nوجود دارد ،طبق فرایند انمهگوین  nsبه  sبدل شدهاست.
 4رایشلت… / / / / / / rt :
 5ریشه  pwštymاز واژه سغدی مس یحی  pw’zwnyبهمعنای «خلوت ،دوری ،دور افتادگی» از  pw’zyمشتـق
شدهاست.
 6رایشلت  mδ ’čرا به ِ
صورت – mδ’kبهمعنایِ «رشاب»– ابزسازی کردهاست.
 7رایشلت .’ryxw’β :س میزویلیامز این واژه را «اکروان» ترمجه کردهاست.
 8رایشلت βnt :از واژه ختین banda- :و بهمعنای «بس ته»
 9د .واس یال معتقد است که –  prstاِس فعل از –  prstyبهمعنای «فرسـتـادن» است.
 10رایشلت معتقد است که واژه سغدی  ،ryskبهمعنایِ «برجن» است که به ِ
صورت  ryz’khنزی به اکر رفتهاست.
 11ریشه این واژه انمعلوم است و س میزویلیامز آن را حتتاللفظی« ،مانع شدن» ترمجه کردهاست.
 12رایشلت’’ . / / / / // / / / :
č. / / / / / / / / čw

2
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13 p’rštč 1 r’δwh wyt’y ’HRZYmn 2 ZKh š’wkt nyznyt’y ’HRZY
’HRZY L(’ n)yzt 4

3

ZKZYtn nyzt’y

14 γrβy swγδ [y](k) ’’mtk wm’t
’(k)[r]t’nt

5
15 p’rZY ZK γ(’)wtws ZKy γry wyt’rt ’HRZYn ’t δrw’n ptt’w p’rZY
7
16 mntzγ’mk 6 wm’tnt ’HRZYt ptwyδ’m ’č ’pr’k (’)m’ srδ(m’n)yt 8

17 (p’rZY ny) [.]δ[..].. ’s(pyšy 9 ’skw)’m k(č)’ny 10(’H)[RZ](Y)m [..].[.....]. .
)18 ’HRZYm ny[……]’w kwn(y)[n](t) ’(H)RZYm ZKy ’(βy)[.]γ(w) [..].[.] K(β
[…….].’’sry
19 βyr’y(nt) (’)[HRZ](Y)mn 11 pr [.]’(z)mw ’βz’w’ynt 12 ’(H)RZY [..].[.]. k’δyw 13
[ ]’βzβr’k

 1واژه  p’rštčصفت فاعل از واژه سغدی
اِس  r’θمهراه است.
 2رایشلت ،مضری  -mnرا به ِ
صورت حرف اضافه  MNحرفنوییس کردهاست.
 4رایشلتxynt :
 3رایشلتzynt’y :
 5ترمبل ( )Tremblayمعتقد است که این واژه ،رشطی اولخشص مفرد از  ptt’wو ای  pt’wبهمعنایِ «اقامت
کردن» است .از دید ریشهش نایس  – ttاز واژه  * pati – tāwaبر جای ماندهاست.
 6این واژه بهمعنای «بدون پول» است و از واژه  ’zγ’mkبهمعنای حتتاللفظی «در پااین ،ابالخره ،متام ،اکم ًال»
صورت  zγ’mkو بهمعنایِ «پول» و در بند  10–9انمه خنست بهص ِ
میآید و در بند  57–56انمه دوم ،به ِ
ورت
 ’zγ’mkو بهمعنای «بدون پول» به اکر رفتهاست.
 7بر اساس ابفت مجهل ،واژه  ptwyδرا «وابس ته بودن» ترمجه کردهامی (نکـ  :ادامه مقاهل).
 8بر اساس ابفت مجهل srδm’nyt ،را «ایری ،مكک» ترمجه کردهامی .این واژه ،اِس انزتاعی از  srδm’nبهمعنایِ
«خوحشایل» است.
10
رایشلت…./ / / / / / m/ / / / / / / :
 9رایشلت/ / / / / /y / / /’… / / / / :
 12رایشلت’βn’p’ynt :
 11رایشلت/ / / / / / / / mn :
 13رایشلت این واژه را حرف نوییس کردهاست.
مس یحی fryž

4

10

12

بهمعنای «راست کردن ،درست کردن» است که اب
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20 ’ym ’HR(Z)Y .… ]mn.[.. ]y .[….](’tk) ZNH čy(r)[.].tn [..](.’H)[RZ]Ym

KZNH pt(γw)š(t) xrstrnk 1 ZYt 20 styr n(’k)[rt](k) p(r)[t](w) [δ’r](t) 2
’H(R)ZY 3 KZNH
5
βr’’mwt ’HRZYm δβrtw δ’rt 6 ZKw n(’)krtkw ’H[R](Z)Ym 7 ptm’t 8

4

21

22 ršt

23 ’HRZY 4½ styr ’spt 9 ’HRZY m ptβršt (k)δZYm (20) s(tyr) [prs](t’)tw 10
’čwZYm 4½ styr δβry ’HR[Z]Y KZNH wγtw

11

24 δ’rt

25 δ’rt 12 ’spnδ’t ZYm ’βyrtw δ’rt 13 ’wy r(’)δyh ’HRZYm
26 δ(βrtw) δ’(rt) ’H(R)ZY (KZ)NH wγtw δ’(r)t 7½ s n’(k)rt(k) KZNHm
pr 4 styr 4 δ(n)k 14
27 ’st(k)[.](m) ’β[y]’r(t) ’HRZY ZKy š’wkty ZK n(’kr)tk
28 ’’yt p’rZ(Y) KZNH wγtw δ’r’n(t) ’zγ(’)mk 15 ZYn nyst

 1رایشلت .xrttrZKnyt :س میزویلیامز معتقد است که این واژه ،انم خاص و ای یک عنوان است.
 3رایشلت / / / / / / / / / /ny :
 2مایض نقل متعدی سومخشص مفرد
 4رایشلت pšt :بهمعنای «پامین ،قرداد» .س میزویلیامز معتقد است که این واژه میتواند بهصورت  wšt , βštبه اکر
رود ،ویل در اینجا از  rštاس تفاده میکنمی ،این واژه بهمهرا ِه قید  čānuبهصورت فعل و بهمعنای «گفنت و اظهار
داشنت » به اکر می رود.
6
مایض نقل متعدی سومخشص مفرد
 βr”m 5فعل مضارع اولخشص مفرد است.
 8رایشلت ptm’nh :بهمعنای «پامین ،عهد».
 7این واژه را رایشلت حرفنوییس نکردهاست.
 10رایشلت/ / / / .’tw :
 9رایشلت’tps :
 12مایض نقل متعدی سومخشص مفرد
 11مایض نقل متعدی سومخشص مفرد
 13مایض نقل متعدی سومخشص مفرد
 .δnk <* θanka – 14س میزویلیامز این واژه را «پش ته» معنا کردهاست.
 15رایشلت ’nγ’mk :بهمعنای «غذا ،معیشت؟ ،هنگام؟» .سیـمـزویلیامز ’zγ’mk :بهمعنایِ «پول».
3

6

8

10

12
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29 p’rZY p(r)trw ’zw 1 ’β(z)βr’k β’w ’YKZY wy 2 ’HRZ(Y)tn
30 ptγwšt’ 3 ’YKZYm ’xwrmztkk γyδrp 4 ’kŗtw δ’rt

5

31 ’HRZYn m(s) ptγwš pyšt MN xypδ β(n)tk pryxwt’(w)
32 np’xšt ZNH δykh ’č kč’n pr ’δrtyk m’(x)w p 30’k.

آوانوشت
ar βaγu

[ pišt ]

xutāw

čan xēpθ

Sārtaspāw

βandē

Aspanδatu

parēw [ xutāw ]

1 ar βaγu xutāw Aspanāδat āfrīwan namāčyu utəti[š šir] mēθ
2 xō – ti? went δrūk ančyu šātxu (ə)pu rāfu əxunsundu č[an Fri – xutāw ]
xēpθī
3 βandē ərti – man xō mēθ fratar āt kaδuti – fan xutē wenān utəti-tan
4 ač nazdu namāčyu βarān kaδuti wēšnu βaγānu ərti – m ač čandarsār
mēθ
5 mēθ (ə)βžtaru patγušt nē frataru ərti – n (ač) (ə)x[urmazdē a]ču
nipēsu
6 kaδuti [xutē] [w](it) [a]rt ərti – š aču wimāt ’..[…] (py) [… ]δ….](n)t
7 pwštym ərti nāy Kačānī (ə)skawām ərti nē ōrδ nē marθ witarām
ptxwšt’t : رایشلت3

. معنای این واژه مشخص نیست2
’nw : رایشلت1
 مایض نقل متعدی سومخشص مفرد5
.» آسیب، بهمعنای «زاینγyδβp : رایشلت4

2
3

5
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8 ərti maδa ač (ə)βexār nēst ərti Kačānī 4 βand (ə)spēč par frastu
9 utəti paδ paδ[.] 2 zār 5(100) par frastu utəti aδβ parastak n(..y)t
10 utəti 5 parastak rise utəti ½ stēr nāk(a)rtak ərti kaδu γāwtus
11 ač kačān witart ərti – š piš witartēm ərti – m āγa[tēm] at
12 θruwān ərti – m βēksār parγaštu (āy)[a](βd) ərti – n (p. ) [.]. γāwtus
13 p’rštč rāθu wītē ərti-man xā šāwēt nyznyt’y ərti
14 γarfī Suγd[ī]k āmātē
(ə)kŗtand

wimāt xō – ti – tan niž(i)tē ərti nē niž(i)t

15 pār(u)ti xō γāwtus (a)wi γarī witart ərti – n at θurwān pattāw par(u)ti
16 mandz – γāmē wimātand ərti – t patwēδam ač əprak (ə)ma sarδ(mān)ēt
17 pār(u)ti ny [.]δ[..].. əspyēšē (ə)skawam Kčānī ərti – m [..]….[...]. .
18 ərti – m ny..]’w kun(ē)[n]d ərti – m (a)wi ’(βy)[.]γ(w) [..].[.] k(β)
[…].’’sry
19 βirand [ərt]i – mn par [.]’(z)mw (ə)βžāwēnd ərti [.].[.]. kāδyu[ ] (ə)βžβarē
20 īm ərt[i

…..… ]mn . [.. ]y .[….](’tk) yu čy(r)[.].tn [..]. ərti – m

21 čānu patγ[u]št xarastarang ti – t 20 stēr nāk(ar)tak partu [δār](t) ərti
čānu
22 rašt βrām – ut ərti-m δβartu δārt awu nāk(ar)taku ərti – m patmāt
23 ərti 4½ stēr (ə)spat ərti – m ptβršt (k)aδūti–m (20) s(tēr) [fras](t)ātu
24 δārt (ə)čuti – m 4½ stēr δβarē ərti čānu waγdu
25 δārt Aspanδat ti–m anβartu δārt awi rāθī ərti-m δβrtu
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26 δā(rt) ərti čānu waγdu δārt 7½ s nāk(ar)tak ərti – m par 4 ster 4 δang
27 ’st(k)[.](m) (ə)β[y]art ərti (a)wi šāwētī xō nāk(ar)tak
28 āit pār(u)ti čānu waγdu δārand (ə)zγāmē ti – n nēst
29 pār(u)ti frataru azu (ə)βžβarē βāw kaδuti wi ərti – tan
30 patγuštāt kaδuti – m (ə)xurmazdē γišp (ə)kŗtu δārt
31 ərti – n mas patγušθa pišt čan xēpθ βandē Fri – xutāw
32 nipaxšt yu δeγ ač Kačān par (ə)štīk māxu p 30’k.

بـرگردان
نشاین انمه:
فری–خواتو1

از :بنده شام
به :خداوندگار ]= جناب سور[ اسپندات 2س اکروان ساالر
 .1به خداوندگار ]= جناب سور[ اسپندات – اکروان ساالر – آفرین  ،مناز ،پس او را روز
خوب ]ابشد[.
 .2که میبیند ترا تندرست ،آرام ،شادمان ،بدون بامیری و خش نود .از ]طرف[ بنده شام
فری– خواتو.
 .3و برای من ،آن روز هبرت خواهد بود چون تو را میببیمن و تو را
 .4از نزدیک نیایش آورم ]= کمن[ چون خدااین را پس من از داخهل ]= کشور چنی از نظر
سغداین هماجر[ روز به روز
] .5اخبار[ بدتر میش نوم نه هبرت و هر چه مینویسم از ]طرف [ هرمزد3
 6چناچنه رهس پار شود و چه او بود  ….……..تنها
 ......... .7و بنگر در گوزانگ 4میمامن پس اینجا و آجنا رهسپـار منیشوم
akhurmaztakk

3

aspandhāt

 4خنس تنی ابر رایشلت متوجه شد که کچان ،هامن شهر گوزانگ است.

2

fri-khwatāw

1
23
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 .8پس از اینجا اکرواین نیست ]= منیگذرد[ و در گوزانگ چهار بس ته ین برای ارسال
 .9و دو هزار و پانصد فلفل برای ارسال و یک جفت پراس تاک......... 1
 .10و پنج پراس تاک برجن و نمی اسـتاتر نقره و چون گاوتوس از
 .11گوزانگ رهسپـار شد پس از او راهی شدم و من آمدم به
 .12دون–هوانگ و مانع آوارگی من در خارج ]چنی[ شد و  .......گاوتوس
 .13راهی راست دید ]= ایفت[ پس ما «س یاهان» را درک کردمی ]= دیدمی[
 .14و سغداین بس یاری ،که آماده رفنت شدند و نتوانس تد بروند
 .15زیرا گاوتوس به ]مست[ کوهس تان رهس پار شد و در دون– هوانگ ماندم زیرا
] .16مردمان[ سغد نیازمند بودند و من نیاز به ایری اپراک دارم
 .17زیرا خدمت میکند … …........در گوزانگ هس مت و مرا …….
 .18و مرا  .........................جمبور میکنند و من …………
 .19به دست آورند و  ..........افزایش دهند و خیل بیچاره هس مت
 .20و ......................................................................
 .21و من چننی شنیدم :خرسرتنگ بیست اس تاتر نقره به شام بدهاکر است
 .22چننی اظهار داشت :میآورم پس نقره را به من داد و آن را وزن کردم
 .23چهارونمی اس تاتر اکمل ،پس من پرس یدم چون برای من بیست اس تاتر فرس تادهاست.
 .24چرا به من چهارونمی اس تاتر دادی؟ و چننی گفت :
 .25اسپندات ،مرا در راه ایفت ]= دید[
 .26و به من داد پس چننی گفت :هفتونمی اس تاتر نقره ]است[ و برای چهار اس تاتر من
چهار پش ته ......................
 ................. .27گرفمت و س یاهها نقره گرفتند
 .28پس چننی گفتند :پویل نیست
 .29پس هبرت ]است[ من بدخبت ابمش چنانکه  .................و شام
 .30بش نوید چون هرمزد به من آسیب رساندهاست
prasthaka

1
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 .31و نزی شام بش نوید از ]طرف[ بنده فری–خواتو
 .32نوش ته شد این انمه از گوزانگ به روز یس از ماه سوم.
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Translation and Review of a non-Religious Sogdian Text
(Fifth Letter of Sogdian)
Saeed Nazari
Islamic Azad University, Sanandaj

Abstract
There is no trace of the Sogdian language in the ancient period of the
Persian languages. However, in the Middle Ages, there are several
works of this language, one of the most important of which is the
ancient Sogdian letters. Sir Aurel Stein found the ancient Sogdian
letters in 1907 in one of watch-towers of the Great Walls of China.
These documents consist of 5 complete letters and 4 letter-like
fragments. The fifth letter was written by a man named Fri-khwatāw
from Guzang to Aspandhāt of Khotan on May 11, 313 AD. This letter
includes the names of products such as silver, linen, a kind of
unprocessed fabric, pepper, etc. In the present article, the author has
read and translated this letter.
Keywords: Sogdia, Ancient Sogdian Letters, Fifth Letter

