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 ترمجه و برریس یک منت غریدیین سغدی

 )انمۀ پنجم سغدی(

 سعید نظری

 

 چکیده 

است، ویل در های ایراین اثری بر جای مناندهزابن ابس تانِ  از زابن سغدی در دوره  

دی از این زابن در دست است که یکی از همم دوره   های مهترین آ هنا، انمیانه آ اثر متعد 

از  یدر یکم، 1907در سال اورل اس تاین  ِس را  هاکهن سغدی است. این انمه

 پاره شبیه چهاراکمل و  ه  انم پنجشامل  ،این اس ناد ایفت. دیوار چنی نگهباین یهابرج

 11، در گوزانگ، از اهایل خواتو–فرینجم، از سوی مردی به انم  پ  است. انمه   انمه

از  حمصوالیتانم  و دربردارنده   نوش ته شده خنتساکن ، اسپنداتم به  313می سال 

 این ترمجه   و برریس حارض، به مقاهل   ... است. نگارنده درو  فلفل کتاین، قبیل نقره، پارچه  

 .استپرداخته انمه
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 مهمقد  

  یسغدی كهن هاانمه

کــه  اســتهای ســغدی شــده بــر روی ســک هی، خطــوط حکزابن ســغد یهاتــرین نوشــ تهکهن

ویژه بـه ،زادگـاه قـوم سـغد درها کـه اند. ایـن سـک هشدهرضب  پنجم میالدیقرن  ازاغلب پس 

 و دهنـدبـه دسـت میا هـانمبـریخ  درابره   العـایتاط   ،اند، تنهـاو مسرقند پیـدا شـده اراخب یحنوا

ـ ندارنـد.ای هظل مالحبقا یحمتوا اورل  س» انمـدار جمـار، ناسشـ  تانس  اب 1907سـال  ا درام 

ت دس گرانبهایی اس ناد بهاجنام داد  ابــریشم ه  جاد   مسری درکه  هاییاکوشدر جراین  1«اســــتاین

غـرب  یکیلـومرت 90در ،هـان سلسهل   خمروبه   ابیندیده یهابرج از ییک درکه . این اس ناد ایفت

 T.XII.a ابسـ تاین طـه  حمو   در 4نلـوالرشق  یکیلـومرت 550و 3گانسـودر ایــالت  2گهوان–دون

 توسـط یبـه زابن و خـط سـغد بـود کـه ینهـک ی اهانمه ،( به دست آ مد1 تصویر شامره   نکـ :)

وطنانشـان در غـرب خطـاب بـه مه، و گانسـو )) ترکسـ تان چـنی 5کیانـگ –می سـنیغداین مقـس

                                                                        
1 Sir Aurel Stein 

2 huang –Dun  یراه جتار دروازه  که  یمرز این شهر .رشق اایلت گانسو واقع است ،گوان–در شهر جیایو 

سیس أ  ت هان ازسلسهل   (Wudi) یوود یتوسط امپراطور ،میالد از پیش 117 در شدیحمسوب م یمرکز یآ س یا

از حرکت  پیش و ابزرگااننابریشم بود  ه  ن و ابزرگاانن جاد  امسافر  یبرا امنهوانگ آ خرین مزنلگاه –دونشهر شد. 

 موگاعو و در کردندتوق ف می خود اشرتان اسرتاحت و تامیر اس بان و یدر این شهر برا یتمد   ،کیانگ–سنی یبه سو

Mogao (هزار بودا یغارها) ه به اب  پرداختند.میبه دعا و نیایش  سفرامیین در  یبرا آ ن  موقعیت این شهر درتوج 

 است.ابریشم بوده ه  همم جاد   تقاطع دو شاخه   و حمل   ،غان آ ینی بوداییورود مبل   دروازه  توان گفت که یم ،روزگار
3 su/Gansu–Kan که  در. این شهر استچنی واقع شده ع درشامل رشیقمرب  کیلومرت 454000 حدود در مساحیت اب

 .استکردهزسایی ایفا مینقش ب غرب  چنی و ی میانفرهنگ و یتبادالت اقتصاد درقرار داش ته  ابریشم ه  مسری جاد  
چهارده هزار  یتو مجعی    ساهل 1600 یاب اترخی کوچک و مرتیق   یشهر جتار ،( ای کــروراان lan –Lou) النلو 4

قلب  ،غرب درایچه  لوپ نور واقع شده بود. لوالن و درمرز مه نیاهوانگ و شهر –دوناین شهر، اب  ی بود.نفر

 ،داشتکه  متام شهرت و امهی یتلـوالن اب  .غرب بود و چنی یپل ارتباط به مزنهل  و  آ مدبه شامر میجاده  ابریشم 

ها و طغیان رودخانه یی،ش ناسان معتقدند که رشایط بد آ ب و هواابس تان روزگار حمو شد. انگهان از حصنه  م  630در

، یمیالد 1900مارس  28، در لسا 1600پس از  است.سبب انبودی این شهر بودهه  ابریشم، نزی تغیری مسری جاد  

 .ردکشف ک اتاکالمااکنداغ حصرا  یهادر زیر شنرا این شهر ( Sven Hedin) نی، سون هـدیش ناس سوئدکویر
 چنی ترکس تانرا  آ ن است. در زابن فاریس «غریب رودخانه  » معنایو به چیین یانم ،(Xinjiangکیانگ ) –سنی 5

 قرار دارد و از غرب ابچنی  شامل رشیق ع درمرب  کیلومرت 1600000در حدود  این ایـالت اب وسعیت .گویندمی

. مهسایه استاایلت گانسو اب  ، و از رشقتت تب  فالاب  ، از جنوباتجیکس تان و پاکس تان ،قرقزیس تانهای کشور

کیانگ در زمان –آ ن اکشغر، خنت و ترفان است. اایلت سنی همم   یو شهرها ((Urumqi یاورومچآ ن  مــرکز

 .بدین انم خوانده شد کینگ سلسهل  
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 ،1هــو –ســوز، وانــگه–دونماننــد  ،بــه چــنی ییمنتهــ  نــوایح از بــریخ مسرقنــد( و )ســغدایان و

گـوزانگ
–سـغد  اصـل سزمـنی و مزبـور یهرهاشـ میـان بـود. شـده نوش ته  3چنگ–جنیو  2

الت ، حتـو  حبـث  ِوردمـ یهامـهاناسـت. داش تهبسـ یار نزدیـک وجـود  ایرابطـه –ویژه مسرقندبه

الیـت فع   و یغد، رشایط زنـدگس یارجتها، مشالکت و مسائل راه امین، نـاامیلشچنی   س یایس

لواینگاانن ساکن گابزر روزمره  
4
 .)2001Williams, –Sims :47(د نک یو مگابز  را 

 ،رکـز چـنی بـه غـرباز م عبـور مسـری در ،کیـف پسـ یت در هااین انمـهرسد که یم نظره ب

اسـت. ایـن کنندگان نرس یدهو هرگز به دست درایفت شدهچنی مصادره ی توسط نگهباانن مرز

ــنجشــامل  اســ ناد، ــ پ ــاراکمــل و  ه  انم ــ چه ــه اســتپ ــه انم ــه  اره شــبیه ب ــایف از ک ابریشــم در لف

 نکــ : تصـویر شـامره  ) اندان کشف شـدهبر از جنس کتزِ  ایک پاکت پارچهی درون و رنگایهقهو 

ه گـامـاکن حمفـوظ ن ها را ات حـد  ، نوشـ تهیخـوردگایـن ات ها ات شـده بودنـد وانمـهاین  ی. متام(2

 یهاکـااغذ .وجود داردها ازانمه بریخ بریوین ه  در لب یئجز یهایدیدگه آ سیب. البت  استداش ته

 برخـوردار ایاز نظـم ویـژه ،ابعـاد اِظ آ ن نوشـ ته شـده، از حلـ یها بـر روکه این انمه یشلکعمرب  

 یهاعـــرض انمــه ؛ایــن اســ ناد اسـت یاســ تاندارد بـرا ایدازهنـارعایــت  انگریــاسـت کــه خـود ب 

 است.آ ن روزگار بوده یهااس تاندارد انمه سانتمیرت است که اندازه   22 حدود دری سغد

رل او  ِس  عقیده  به دارند، نظر ِها اختالفانمهاین  اترخی دقیق حتریر درابره   ـژوهشگرانپ

 یهااترخی انمه» مقاهل   هنینگ در. استنوش ته شده م137 سال ها درانمه ، ایناس تاین

 ه آ هنادوم ب که درانمه   اقایتاتف   حوادث وکه معتقد است  رد کرده و نظر اس تاین را  ،«یسغد

                                                                        
 لت گانسودر شامل غـرب اایکه گوان –جیایو ؛شودیخوانده م گوان–جیایواب انم   )Suzhou( هو–سوزامروز  1

ه  از امهی ت ویژهاایلت این  دیگر یشهرها واقع است، مانند  است.ابریشم برخوردار بوده ای در جاد 
قرار  گـانسو در شامل رشیق ی،و–شود. وویخوانده م )Wuwei( یو–وواب انم  )Guzang( گوزانگ، امروز 2

 .دارد
و  است گانسو اایلت مرکزشود، ش ناخته می  )Lanzhou( جو–الن که امروزه اب انم )Jincheng( چنگ–جنی 3

 .استآ ن واقع شدهدر شامل 
بزرگ  یهاپایتخت سلسهلها و سالبس یار کهن  ی،است که از نظر اترخی هنان شامیل یاز شهرها ییک ،لواینگ 4

 کنند.یابس تان اید مچنی از هفت پایتخت بزرگ  ییک عنوانِ بهاز این شهر است. چنی بوده
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اب نظر  3هارماتو  2فـوجیداویل  .است یالدیم  312-311 یهاسالمربوط به  ،1شدهاشاره 

م  195ات  190 هایسال دوم در مذکور در انمه   حوادث ،ارماتبه نظر ه. اندلفهنینگ خما

ا . پنداردمیالدی می ششمها را قرن اترخی انمه که فـوجیدا،حایلدر ،استرخ داده ویلیامز س میزام 

لواینگ  از ورتامپرا فرار ویه و معتقد است که ویراین شهرهای لواینگنظر هنینگ را پذیرفته و 

 رویدادهایه به اب توج   روی،هربه. (Hening, 1984: 1) اندبه وقوع پیوس تهم  311سال  در

 اند.نگاش ته شدهم  313می  11 هااین انمهزد که  ستوان حدمی اهانمه درمذکور 

 پنجم  انمه  

 پاره انمه   چهاراتخورده که حاوی  بس ته   دوصورِت سانتمیرت، به 30× 22پنجم اب ابعاد  انمه  

طه  1907فرسوده بودند، در سال  هوانگ به –در غرب دون« T.XII.a»ابس تاین  م در حمو 

گذاری عالمت Aششم بوده که اب حـرف  دست آ مد. یک پاره از این چهار پاره متعل ق به انمه  

اند مشخ ص منوده Bدیگر را اب حرف  خورد. پاره  نشاین انمه به چشم می ،شده و در پشت آ ن

اند که در زیر نشان داده Cشود. پاره سوم را اب حرف ای دیده مین نوش تهو در دو طرف آ  

نشان   Dکند. آ خرین پاره نزی اب حرفرا اکمل می های این پاره  است و نوش تهقرار گرفته A پاره  

زده و اب  های اول، سوم و چهارم را به مه چس بانده و اترسد که پارهاست. به نظر میداده شده

های پس از ابزسازی پاره .(Williams–Sims ,2001 :91)اند دیگر پیچیده پاره   خن به دور

از –خط افقی  23اکمل به دست آ مد که حاوی  صورِت یک انمه  فرسوده، منت اصل به

است که  –از ابال به پاینی–خط معودی  9مست راست انمه،  و در حاش یه   –راست به چپ

پنجم تقریبًا اکمل  (. انمه  Reichelt , 1931: 31) است رفتههایی از آ ن، در گذر زمان از بنیخبش

آ ن دیده  4ات  1و  21ات  17های بـزرگی در سطور است، ویل به سبب فرسودگی، سوراخ

ط ک شود که خواندن این قسمت از انمه را دشوار میمی ند. این انمه برای خنس تنی ابر توس 

انم  ه . انمه از سوی مردی ب(Henenning, 1948: 615) مورد برریس قرار گرفت رایشلت

                                                                        
 یاز شهرها ییک هـیشهرس تان . است هاهون از ورتامپرا فرار( Ye) یه و لواینگهای و ویران شهر  اتراجمنظور  1

 .استشده چنی است که در اایلت هنان واقع ابس تاین
2 Fujieda 3 Harmatta 
3  
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ماه می سال  11، در «خنت»ساکن  2«اسپندات»به « گوزانگ»از اهایل  1«خواتو–فری»

انمه او را ترک کرده و به مهنی  ، رشیک جتاری نویس نده  3است. گاوتوسم نوش ته شده 313

گارنده در این انمه به دق ت نگاش ته است. نسبب، وی این انمه را از س اندوه و اب جعهل و یب

 است.گوزانگ پرداخته انآ رامی در رشق چنی و مبادالت اجناس در انحیه  

 

 نوشتحــــرف

                 ‘(D     βγw )                 [ pyšt ]                          

                  (x)wt’w                        (MN)    xypδ        

                   s’rtp’w                        (β)ntk   

’sp’nδ(’t)w                 [p](ry)    [ xwt’w ] 

 

 

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               

3   βntk  ’HR(Z)[Y](m) 
6  [  ]  [(Z)[K myδ  prtr)   ’t  ’YK(ZY)βn[ ]   (x)wt(y)[ wyn’n7 

’PZY](t)n 
8    

4  ’č  nztw   n(m’čyw 9  β)r’n   (’)[YK](Z)Y 10  wyšnw   βγ’nw   ’HR[ZYm  ’](č) 

čntr(s)’r 11  myδ   

                                                                        
1 Fri-khwatāw 2 Aspandhāt 3 Ghāwtus 
2  

3  

  m / / / / / / / / /  :رایشلت xwčwšw’ 5  :رایشلت 4
5  

لس میز 6 ل mn – 7  خشص مجعویلیامز: مضری او    wyn’ymn  خشص مجعرایشلت: فعل مضارع او 
7  

ه به ابفت مجهل، این واژه را اضافه کردهس میز 8  است.ویلیامز اب توج 

 /  / / / / /y: رایشلت nm.č 10  :رایشلت 9
10  

 ’XR  / / / / / / /’r  :رایشلت 11



  1399هبار ، 4 / سال اول، شامره   ادیب قفقاز و اکس پنی –های زابین پژوهش        98

5  myδ  ’βzt(rw)
 1  ptγwšt   L’   prtrw  ’HRZYn  (’č)  (’x)[wrmztkk’](č)w 

2

np’yns’(w) 3  

6  (K)δZY  [xwty]   [w](yt)[’]rt 4 ’HRZ(Yš )    ’čw   wm’t  (’.).[…] (p)y 

[…........]δ….](n’)t 

7   pwštym 
5   (’H)RZY  n’y  kč’ny ’skw’m  ’HRZY  L’  w(r)δ  L’  mrδ  wytr’m  

8   ’HRZY  mδ  ’č  
6  ’βyxw’r  

7  nyst  ’HRZY   kč’ny 4  βn(t) 8 ’spytč  pr  prstw   

9  ’PZY  p’δ p’δ[.]    2 1LP  (5)00  pr  prstw 
9   ’PZY  ’δβ prstk  n(..y)t  

10   ’PZY   5 prstk     rysk  
10   ’PZY  ½  styr   n’kr(t)k  ’HRZY  ’YK   γ’wtws   

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

12  δrw’n ’(H)RZYm  βyk[y]s’r  prγ’štw 
11 ’’(y)[’](β)t 

12 ’HRZY(n) (p.)[.] γ’wtws 

                                                                        
 č. / / / / / / / / čw  :رایشلت r’skw’  2  :رایشلت 1

2  

اکر  هب ’YKZY  np’ys’w صورِت دوم به انمه   29–30 . شااین ذکر است که این واژه در بندnp’yš’w :رایشلت 3

آ ید )قس. ایراین ابس تان می – ni – pinsa *که از  است «نوشنت»تهنا س تاک حال از فعل  np’tnsاست. رفته

ه ب  finsun/ fyssynآ یس فته، دو صامت ر که در بند دوم به اکر   xwnswntw’ه اینکه در این واژه و واژه  (. اب توج 

 است.بدل شده  sبه  nsوجود دارد، طبق فرایند انمهگوین    nدماغی 

  / / / / / / …rt  :رایشلت 4

 قـتمش   pw’zy از« خلوت، دوری، دور افتادگی»معنای به pw’zwny سغدی مس یحی از واژه   pwštym ریشه   5

 است.شده

 است.ابزسازی کرده –«رشاب»معناِی به–  kδm’ صورِت را به  čδ  m’ رایشلت 6

 است.ترمجه کرده «اکروان» ویلیامز این واژه راس میز .’’βryxw :رایشلت 7

 «بس ته»معنای بهو   banda-ختین:  از واژه   ntβ رایشلت: 8

 است. «ادنـتـ فرس »معنای به typrs – اِس فعل از   prst –د. واس یال معتقد است که   9

 است.رفته نزی به اکر ryz’kh صورِت است که به «برجن» معنایِ به، rysk سغدی  که واژه    رایشلت معتقد است 10

 است.ترمجه کرده «مانع شدن»، اللفظیویلیامز آ ن را حتتاین واژه انمعلوم است و س میز ریشه   11

 / / // / / / / . ’’ / :رایشلت 12
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13    p’rštč  1  r’δwh  wyt’y   ’HRZYmn 2  ZKh    š’wkt   nyznyt’y    ’HRZY  

14   γrβy   swγδ [y](k)  ’’mtk  wm’t    ZKZYtn   nyzt’y 3  ’HRZY  L(’   n)yzt  4 

’(k)[r]t’nt  

15     p’rZY  ZK  γ(’)wtws   ZKy  γry  wyt’rt  ’HRZYn  ’t  δrw’n  ptt’w 5 p’rZY 

16    mntzγ’mk 6  wm’tnt   ’HRZYt   ptwyδ’m 7 ’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 

                                                                        
 که اب است« راست کردن، درست کردن»معنای به  fryž سغدی مس یحی صفت فاعل از واژه    p’rštč  واژه   1

 مهراه است.  r’θاِس

 است.نوییس کردهحرف MN صورِت حرف اضافه  را به -mn مضری ،رایشلت 2

 xynt :رایشلت zynt’y 4 :رایشلت 3
4   

ل ،اژه( معتقد است که این و Tremblayترمبل ) 5 اقامت » معنایِ به pt’w و ای ptt’w خشص مفرد ازرشطی او 

 است.بر جای مانده  pati – tāwa * واژه   از  tt – ش نایس است. از دید ریشه «کردن

 «ام، اکمالً در پااین، ابالخره، مت»اللفظی معنای حتتبه ’mkγz’ است و از واژه   «بدون پول»معنای بهاین واژه  6

ورِت  صخنست به انمه   10–9و در بند  «پول» معنایِ بهو  zγ’mkصورِت دوم، به انمه   57–56بند  آ ید و درمی

’zγ’mk است.به اکر رفته «بدون پول»معنای و به 

 مقاهل(. امی )نکـ : ادامه  ترمجه کرده «وابس ته بودن»را  δptwy واژه   ،بر اساس ابفت مجهل 7

 معنایِ هب m’nδsr امی. این واژه، اِس انزتاعی ازترمجه کرده «ایری، مكک»را  m’nytδsrبر اساس ابفت مجهل،  8

 است. «خوحشایل»

  / / / / / /.…m/ / / / / / / :رایشلت y/ / / / / / 10 / / / / …’/ / / :رایشلت 9
10   

 ’n’p’yntβ :رایشلت mn/ / / / / / /  /  12 :رایشلت 11
12  

 است.ردهرایشلت این واژه را حرف نوییس ک 13
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20   ’ym  ’HR(Z)Y .… ]mn.[.. ]y   .[….](’tk)  ZNH  čy(r)[.].tn   [..](.’H)[RZ]Ym 

    

21    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  

22   ršt  
4
  βr’’mwt 5  ’HRZYm  δβrtw   δ’rt 6 ZKw   n(’)krtkw ’H[R](Z)Ym 7 ptm’t 8 

23  ’HRZY  4½ styr  ’spt  9 ’HRZY m  ptβršt   (k)δZYm  (20) s(tyr) [prs](t’)tw 10 

24    δ’rt  
11 ’čwZYm  4½  styr   δβry  ’HR[Z]Y    KZNH    wγtw 

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   

                                                                        
 ویلیامز معتقد است که این واژه، انم خاص و ای یک عنوان است.. س میزxrttrZKnyt : رایشلت 1

ی مایض نقل 2  / / / / / / / / / /ny   :رایشلت  3 خشص مفردسوم متعد 
3   

به اکر  štβ , wšt تصورتواند بهویلیامز معتقد است که این واژه میس میز «.پامین، قرداد»معنای به pšt  :رایشلت 4

گفنت و اظهار »معنای بهصورت فعل و به  čānuقید مهراهِ کنمی، این واژه بهمی اس تفاده rštرود، ویل در اینجا از 

 به اکر می رود. «داشنت 

5 r”mβ ل ی مایض نقل 6 خشص مفرد است.فعل مضارع او   خشص مفردسوم متعد 
6   

 «.پامین، عهد»معنای به ptm’nh : رایشلت 8 است.هنوییس نکرداین واژه را رایشلت حرف 7
8   

 / ’. / / /tw  :رایشلت tps’ 10 :رایشلت 9
10  

ی مایض نقل 11 ی مایض نقل 21 خشص مفردسوم متعد   خشص مفردسوم متعد 
12  

ی مایض نقل 13  خشص مفردسوم متعد 

14 – ankaθnk <* δ .است.همعنا کرد« پش ته»ویلیامز این واژه را س میز 

 «.پول» معنایِ به ’mkγz’ :ویلیامززـمـسی«. غذا، معیشت؟، هنگام؟»معنای به  ’mkγn’: رایشلت 15
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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. 

 

 آ وانوشت

 

     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: رایشلت 3 معنای این واژه مشخ ص نیست. nw’ 2رایشلت:  1

2   3  

ی  مایض نقل 5 «.زاین، آ سیب»معنای به pδβyγ :رایشلت 4  خشص مفردسوممتعد 
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    wimāt  xō – ti – tan   niž(i)tē   ərti  nē  niž(i)t  

(ə)kŗtand  

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 



 ترمجه و برریس یک منت غریدیین سغدی 103

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. 

 ـرگردانب

 نشاین انمه:

 1خواتو–شام فری از: بنده  

 س اکروان ساالر   2اسپندات ]= جناب سور [به:  خداوندگار

 

وز ر ز، پس او را آ فرین ، منا  –اکروان ساالر  –اسپندات  ]= جناب سور [. به خداوندگار1

 .]ابشد [خوب 

شام  بنده   ]طرف [از .بیند ترا تندرست، آ رام، شادمان، بدون بامیری و خش نود. که می2

 خواتو. –فری

 ببیمن و تو را. و برای من، آ ن روز هبرت خواهد بود چون تو را می3

ر  از نظ= کشور چنی[چون خدااین را پس من از داخهل   ]= کمن [. از نزدیک نیایش آ ورم 4

 روز به روز  ]سغداین هماجر

 3هرمزد ]طرف  [نویسم ازش نوم  نه هبرت و هر چه میبدتر می ]اخبار [. 5

 تنها  ..…….…چناچنه رهس پار شود و چه او بود   6

 شوم مامن پس اینجا و آ جنا رهسپـار منیمی 4. ......... و بنگر در گوزانگ7

                                                                        
1  fri-khwatāw 2 aspandhāt 3 akhurmaztakk 
2  3  

 است. گوزانگ، هامن شهر کچانخنس تنی ابر رایشلت متوجه شد که  4
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 و در گوزانگ چهار بس ته ین برای ارسال ]گذرد= منی[. پس از اینجا اکرواین نیست 8

 .........  1. و دو هزار و پانصد فلفل برای ارسال و یک جفت پراس تاک9

 . و پنج  پراس تاک  برجن و نمی اسـتاتر نقره و چون گاوتوس از10

 . گوزانگ رهسپـار شد پس از او راهی شدم و من آ مدم به 11

 شد و ....... گاوتوس ]چنی[خارج  هوانگ و مانع  آ وارگی من در–. دون12

 ]= دیدمی[را درک کردمی «  س یاهان»پس ما   ]= ایفت[. راهی راست دید 13

 د بروندرفنت شدند و نتوانس ت ی، که آ ماده  . و سغداین بس یار14

 هوانگ ماندم زیرا  –رهس پار شد و در دونکوهس تان  ]مست[. زیرا گاوتوس به 15

 د و من نیاز به ایری اپراک دارمنبود سغد نیازمند ]مردمان[. 16

 .……در گوزانگ هس مت و مرا  …...... …..کند. زیرا خدمت می17

   …………کنند و من . و مرا ......................... جمبور می18

 . به دست آ ورند و .......... افزایش دهند و خیل بیچاره هس مت19

 ................................. و ......................................20

 . و من چننی شنیدم: خرسرتنگ بیست اس تاتر نقره به شام بدهاکر است21

 را وزن کردم آ ورم پس نقره را به من داد و آ نمی . چننی اظهار داشت:22

  .استنمی اس تاتر اکمل، پس من پرس یدم چون برای من بیست اس تاتر فرس تادهو. چهار23

 نمی اس تاتر دادی؟ و چننی گفت :وچهار را به من. چ24

    ]= دید[. اسپندات، مرا در راه ایفت 25

و برای چهار اس تاتر من  ]است[نمی اس تاتر نقره وبه من داد پس چننی گفت: هفت . و26

 هار پش ته ......................چ 

 ها نقره گرفتند. ................. گرفمت و س یاه27

 پویل نیست   فتند:. پس چننی گ 28

 ابمش  چنانکه ................. و شام  من بدخبت ]است[. پس هبرت 29

 استوید چون هرمزد به من آ سیب رسانده. بش ن30

                                                                        
1 prasthaka 
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 خواتو –بنده فری  ]طرف[. و نزی شام بش نوید از 31

 .. نوش ته شد این انمه از گوزانگ به روز یس از ماه سوم32
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Translation and Review of a non-Religious Sogdian Text 

(Fifth Letter of Sogdian) 
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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. 
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