پيشينه ٬جايگاه و برنامههاي پژوهشهاي تورفاني
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پروفسور ورنر زوندرمان )آـکادمي علوم برلنـ براندنبورگ(٬
ترجمه آرمان بختياري )دانشگاه مازندران(
رهاورد کاوشگران تورفاني
آلبرت گرون ودل ١در  ١٢اوت سال  ١٩٠٢نخستين سفر تورفان پژوهي خود را آغاز کرد.
تـورفان ٬واحـهاي در اسـتان سـينکيانگ چـين ٬در پـايان قـرن نـوزدهم مـيالدي ٬نـظر
دانشمندان اروپايي را به خود جلب کرده بود .جهانگردان روسي چون ِرگِل (١٨٧٩) ٢و
٣
سـون هِـدين-١٨٩٣) ٤ـ  ٬(١٩٠٠از
ـکِل ِم نتس ) ٬(١٨٩٨همچنين جغرافيدان سـوئديِ ٬

بـادر فتي غـارها و
آثــاري مــدفون در شــن و نگـاره هـايي کـندهشده بـر ديـوارههـاي
ُ
دستنوشتههايي که هرـازـگاه سر از ريگزار بيابان بيرون ميآوردند سـخن مـيگفتند و

رهآوردشان شاهد صادق سخنانشان بود .در ديگر واحـهها ٬چـون خـوچو و قـرهشهر٬
بيشتر از جاهاي ديگر ٬يافتههاي باستاني به دست آمده بـود .ايـن مکـانهاي بـاستاني
همچون ايستگاههايي به دنبال يکديگر ٬در امتداد راه باستاني ابريشم ٬که زماني خاور
دور را به هند و باخترزمين پيوند ميداد ٬جاي گرفتهاند ) ٥.نگاره (١
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ـگنج خفته در ريگزار چنان شکوهمند بود که دانشمندان روس ٬که سلطه امپراطوري
مزي ت بزرگي به شمار ميآمد ٬دوستان آلماني خود را به
تزاري بر شمال چين بر ايشان ّ
همکاري فراخواندند و همين امر ٬سرانجام ٬به تشکيل چهار گروه کـاوشگري آلمـانيـ
پروسي انجاميد .واپسين آنها به سال  ٬١٩١٤درست چند ماه پيش از آغاز نخستين جنگ
جهاني ٬به کار خود پايان داد.٦
ـگروههاي کاوشگر توانسته بودند چشـم بـهراهـان را از نگـرانـي درآورنـد .از مـيان
پژوهشگران اروپايي و آسيايي که براي دستيـابي بـه گـنج بـاستاني تـورفان سـر از پـا
نميشناختند ٬آلمانيها از هـمه کـاميابتر بـودند .دسـتاورد آنـان بسـي از هـمکاران و
هماوردان روسيشان بيشتر بود .از هـمين روست کـه ايـنک گـنجينه دستنـوشتهها و
يادمانهاي هنري واحه تورفان در برلن ٬کاملترين و غنيترين مجموعه از نوع خود در
جهان است .ديگر مجموعههاي مهم ٬چون مـجموعه

مـوزه و کـتابخانه بـريتانيا) ٧بـريتيش

ميوزيوم( لندن  ٬کتابخانه ملي ٨و موزه گيمه ٩در پاريس ٬ارميتاژ ١٠و آـکادمي علوم سن پـترزبورگ يـا
دانشگاه ريوکو ١١در کيوتو ٬ ١٢سرشار از يافتههايي هستند از دون هوانگ ١٣و کنارههاي جنوبي
راه ابريشم.
ـگنجينهاي هنري که به برلن آورده شده هماينک در موزه هنري هند ٬ ١٤موقوفه قـلمرو
فرهنگي پروس نگهداري ميشود .دستنوشتهها نيز به آـکادمي علوم ١٥بـرلين سـپرده
شده است که در نگهداري و ارائه آنها ٬کتابخانه ملي ١٦برلن ٬موقوفه قلمرو فـرهنگي
پروس ٬نيز همکاري دارد .اين سه نهاد ٬با برپايي نمايشگاه و همايش علمي ٬صـدمين
سالروز آغاز تورفان پژوهي را در سال  ٢٠٠٢جشن خواهند گرفت.
ـگروههاي تورفان پژوهي آلمان ٬به نوبت ٬به سرپرستي مدير مـوزه مـردمشناسي
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برلين ٬آلبرت گرون ِو ِدل و دستيارش ٬آلبرت فون لوکوک ) ١٨نگاره  (٢رهسپار بيابان شدند.

هر دو دانشمند دلبستگي فراوانـي بـه يـادمانهاي هـنري داشـتند و بـر آن بـودند کـه
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١٧٧

هندي الگوگرفته از يونان ٬معروف به هنر قندهار را ٬که گرون ِو ِدل در
نشانههاي تأثير هنر
ِ
معرفي و توصيف آن کوشيده بود ٬در خاور دور بيابند يا ٬به تعبير لوکـوک» ٬بـه دنـبال
ر ّد پاي يونان« به سوي خـاور بشـتابند .پـژوهشگران ژاپـني ٬کـه در هـمان سـال ١٩٠٢
شاهزاده اوتاني ١٩آنان را ٬براي نخستينبار ٬به تورفان فرستاده بود ٬مأمور بودند که ٬براي
يافتن خاستگاه آيين بودايي ٬به آسياي ميانه رهسپار شوند.
در اينجا بايد گفت که کار گروههاي تورفان پژوهي آلماني بيدليل آماج انتقاد نشده
است .سرپرستها و دستياران اين گروهها به هيچ رو باستانشناساني حرفهاي نبودهاند.
از همين روست که اقدام لوکوک در کندن زيباترين بخشهاي ديوار نگارهها را ميتوان
ـکاري نابخردانه دانست .با اين همه ٬نبايد از ياد برد که اين گروهها ٬به ويژه از زماني که
قيصر خود در پيشبرد کار سهيم شد ٬ميبايست به همه تو ّق عات پاسخ ميدادند و نيل به
ـکاميابي به آنان آزادي عمل ميداد ) .نگاره (٣
اين کاميابي تنها شامل دستيابي به بهرهاي هنگفت از اشياء هنري ٬ديوار نگارهها٬
مينياتورها ٬تنديسها ٬جامها ٬درفشها و مانند آنها نبود ) ٢٠نگاره  ٬( ٤بلکه آنان توانستند
شمار فراواني )ميتوان گفت بيش از  (٤٠ ' ٠٠٠دستنوشته پر اـکـنده از بـايگاني تـاريخ
بيرون آورند و اين جمله دستاورد آلمانيها بود.
يافتههاي تورفاني ٬گواهي بر گوناـگوني فرهنگي راه ابريشم
دستنوشتههاي بازيافته ٬بسي بيشتر از ديگر يافتهها ٬نشانگر گوناـگوني زبانها ٬خطها و
دينهايي است کـه ٬در نـخستين قـرنهاي مـيالدي ٬در راه ابـريشم ٬بـا يکـديگر آشـنا
ميشدند و اين شاهراه را ٬براي بيش از هز ارسال ٬به ديدارگاه فـرهنگها تـبديل کـرده
بــودند .در تــازهترين گــزارش چکــيدهاي از دســتاوردهاي لوکـوک ٢١بـايد گـفت کـه
دستنوشتههاي پر اـکنده تورفان به هفده زبان ٬به شرح زير ٬نوشته شده استُ :س رياني؛
19) Otani
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Along the Ancient silk Routes. central Asian Art from the west Berlin state Museums , New York
1982.
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زبانهاي ايراني فارسي ميانه و نو ٬پارتي ٬سغدي ٬بلخي ٬سکايي تُ ْم ُش ق؛ ترکي باستان يا

اويغوري )باستان(؛ زبانهاي هندي سنسکريت و پالي؛ دو گونه از زبان هـندواروپـايي
تُ خاري؛ زبانهاي آسياي خـاوري مـغولي ٬تـبتي ٬تـنگوتي و چـيني .حـتي بـر يکـي از
قطعههاي سغدي ٬سطري به يوناني نوشته شده است .اين زبانها به سيزده گروه خطي
نسطوري خط ُس رياني؛
نگارش يافتهاند .يوناني و خط همريشه با آن؛ هفتالي؛ گونههاي
ِ
دو گونه از خط پهلوي؛ خط مانوي؛ خط سغدي که خطهاي مـغولي و اويـغوري از آن
ريشه ميگيرد؛ خطهاي هندي براهمي و خروشتي؛ خط تبتي بوداييان و خطهاي چيني
تنگوتي همريشه با آن.
و
ِ

بيشتر دستنوشتهها داراي درونمـايه ديـني است و از پـيروان ديـنهاي بـودايـي٬

نسطوري يا دين فراـگير و فر اموششده مانوي بر جاي مانده است .جاي شگـفتي هـم
نيست که آنان نوشتههاي مقدس خـود را در يک جـا انـبار و رهـا نکـرده بـاشند بـلکه
چگونگي يافتن آنها نشان از مراقبت پيروان و جداييشان از يکديگر است .با اين همه٬
سندهاي تجاري ٬پيماننامهها ٬نامهها ٬نوشتههاي پزشکي ٬واژه نامه ها ٢٢و طلسم نيز در
اين ميان به چشم ميخورد ) .نگاره (٥
ـگوناـگوني زباني ٬خطي و محتوايي دستنوشتههاي تورفاني بينظير و پُ رشماربودن

آنــها بـراي دانشـمندان شـوقبرانگـيز است .گـزافـه نـيست اـگـر گـفته شـود کـه ارزش
زبانشناختي نوشتههاي تورفاني اهـميت نـوشتههاي بـه دست آمـده از بـحرالمـيت را
ـکمرنگ کرده است .يگانه عيب دستنـوشتههاي تـورفاني تکبـرگبودن يـا پـارهبودن
آنهاست.
در ميان اين يافتهها ٬هر چند دستنوشتههاي چندبرگي يا طومارهاي درازتر از يک
متر هم به ندرت ديده شده ٬هيچ اثر کاملي وجود ندارد و اين ويژگي نوشتههاي تورفاني
خــالف آن چــيزي است کـه در يـافتههاي دون هـوانگ ديـده مـيشود .پُ ـرشماربودن
دستنوشتههاي تورفاني سبب شده است که ٬با وجود صد سال کار علمي ٬هنوز هم

بخش بزرگي از آنها کارنشده بماند.

٢٢ـ(ــدر مقاله »فرهنگنگاري در ايران باستان« که در »پنجمين کنفرانس زبانشناسي« دانشگاه عالمه طباطبائي
) ٢٣-٢١اسفند  (١٣٧٩ارائه شد ٬به اين واژهنامهها اشاره کردهام.
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بررسيهاي زبانشناختي نوشتههاي تورفاني در دهههاي نخستين
بررسي علمي يادمانهاي هنري بهدستآمده از تورفان در محل آغاز شد و بررسيهاي
زبانشناختي دستنوشتهها بـالفاصله پس از رسـيدن آنـها بـه بـرلن صـورت گـرفت و
رمزگشاييهاي مهم و روشنگر در همان دهههاي آغازين به انجام رسيد .براي نـمونه٬
يـادي مـيکنم از دستنـوشتههايي کـه بـا آنـها از يـادمانهاي هـنري آشـناترم ـ هـمان
دستنوشتههايي که وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش ٬در سال  ٬١٩١٤براي بررسي
به آـکادمي علوم برلن عرضه داشت.
از جمع دانشمندان برجستهاي که با مقالههاي خـود دربـاره پـژوهشهاي تـورفاني
نامآور شدهاند ٬پيشگامتر و پرآوازهتر از همه ٬سرپرست موزه مردمشناسي ) ١٨٦٤تـا
 ٬(١٩٣٠فريدريش ويلهلم کارل مولر ٢٣است ٬کسي که هيچ زباني ٬از يـوناني گـرفته تـا
ژاپني ٬برايش ناآشنا نبود و از اين رو براي بررسي نوشتههاي تورفاني بـهترين فـرد بـه
شمار ميآمد.
مولر ٬در حدود سال  ٬١٩٠٤تـوانست از شـاهکاري عـلمي ٬بـا شـناخت درست و
رمزگشايي خط )خط مانوي که ماني براي نگارش آثارش به زبـانهاي ايـرانـي بـه کـار
ميگرفت( گزارشي به دست دهد ٢٤و چنين شد که ٬براي نخستين بار ٬گواهـي زنـده و
ـگويايي از اين دين فراـگير فر اموششده به دست تواناي دانش افتاد ) .نگاره (٦
مولر توانست نوشتههاي پارتي را ٬بيآنکه بداند به چه زباني است ٬نيز بـخوانـد و
دريابد .وي کليد درک يکي از زبانهاي مانوي را پيدا کرد که خود آن را گويشي از پهلوي
دانسته بود و ٬در عين حال ٬همکارش ٬کارل آندرئاس ٢٥آن را سغدي٬

زبان فرهنگي مشترک٢٦

آسياي ميانه خوانده بود .مولر خود جريان رمزگشايي متن سغدي به خط نسـطوري را
تشريح کرده است . ٢٧آنچه او گفته است شگفتانگيزتر از شرح رمزگشايي هيروگليف به

23) Friedrich Wilhelm Karl Müller
in Estrangelo-Schrift aus Turfan, Chinesisch-Turkistan»,

24) F. W. K. Müller, «Handschriftenreste

in: sitzungberichte der preuBischen Akademie der Wissenschaften 1904, pp. 348-352.
26) lingua franca

25) Karel Andreas

27) F. W. K. Müller, «Neutestamentliche Bruchstücke in soghdischer sprache», in: sitzungberichte
der preuBichen Akademie der Wissenschaften, p. 261.
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هم ت شامپوليون ٢٨يا خط ميخي فارسي باستان به همت گروتِ فند ٢٩نيست.٣٠
ّ
مولر ٬در ميان دانشمندان زمان خود ٬يگانه کسي بود که توانست نوشتههاي بودايي
به زبانهاي آسياي ميانه را با اصل چيني آنها مقايسه کند .او اين کار را با کاميابي بزرگي
انجام داد و راه بررسي تاريخ ادبيات بودايي آسياي ميانه را هموار کرد.
رمزگشايي مولر از يکي از زبانهاي خاموش هندواروپايي از شاخه کنتوم ٣١بـه نـام
تخاري بينظير است . ٣٢اـگر در اينجا از ديگر بزرگان زمان او ٬که در کنار يا پس از وي
ـکوشيدند ٬يادي نکنيم ٬تصوير پيشينه تورفان پژوهي ناقص خواهد ماند ـ از هندشناسان
بزرگي چون هاينريش لو ِدرس ٣٣و ارنست والدشميت ٬ ٣٤ترکشناساني چون ويلي َب نگ

٣٥

و آنه ماري فون گاباين٣٦و اير انشناساني چون والتر برونوهنينگ ٣٧و مري بويس ٬ ٣٨که هر
يک ٬در زمينه کاري خود ٬دستنوشتهها را ويرايش و بررسي و رمزگشايي کردهاند .اـگر٬
پس از کوششهاي اين بزرگان ٬گونهاي ناهماهنگي در تورفان پژوهي روي داد تنها به اين
دليل نبوده است که بررسي منظّ م نوشتههاي هندي ٬ترکي ٬ايراني و ديگر دستنوشتهها
نياز به کار فني دارد بلکه همچنين به اين دليـل کـه کـار بـر روي ايـن دستنـوشتهها و
دستنوشتههاي ديگري چون چيني و سرياني توجه به هـدف و پـيروي از روشهـاي
درخور خويش را ميطلبد .براي مـثال نـوشتههاي سـرياني و چـيني بـيشتر قـطعههاي
مسيحي و بودايي آثاري هستند که در مجموعه دستنوشتههاي خاور و باخترزمين به
ـگستردگي يافت ميشوند يا مراحل ويرايش و بررسي را ميگذرانند .بـنابرايـن ٬وظـيفه
پژوهشگر آن است که نوشتههاي تورفاني را با آثاري کـه بـه آن تـعلق دارنـد بسـنجد٬
اختالفات را بيابد و کليّ ت آن را فهرست کند .مجموعه دستنـوشتههاي هـندي را نـيز

ميتوان تا اندازهاي با دستنوشتههاي سرياني و چيني مـقايسه کـرد و ٬در عـمل نـيز٬
29) Grotefend

28) Champollion

٣٠ـ(ــبراي شرح رمزگشايي هيروگليف و فارسي باستان Ä ٬فريدريش ٬يوهانس ٬زبانهاي خاموش ٬ترجمه يداهلل
ثمره و بدر الزمان قريب ٬پژوهشگاه ٬تهران  ٬١٣٦٥ص٣٠-٢٠و  .٦٢-٥٣ـ مترجم.
٣١ـ( ـ  Kentumـ ٬زبانهاي هندواروپايي را از ديد چگونگي تلفظ واژه »صد« به دو دسته تقسيم کردهاند :شاخهاي
ـکه  kـي هندواروپايي را نگه داشته؛ شاخهاي که آن را به  sتبديل کرده است .ـ مترجم
32) F. W. K. Müller, «Beitrag zu genauen Bestimmung der unbekannten sprachen Mittelasiens»,
34) Ernest Waldschmidt

33) Heinrich Lu
« ders

in: SPAW , phil-hist. kl. 1907, pp. 958-960.

36) Annemarie von Gabain
38) Mary Boyce

35) Willi Bang

37) Walter Bruno Henning
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١٨١

بخش بزرگي از کار بر روي نوشتههاي هندي جنبه آمادگي براي فهرستنويسي آنها را
داشته است که هماينک نيز پيگيرانه انجام ميشود .اما ٬شرايط ويژهاي ٬چـون کـهنتر
بودن نوشتههاي آسياي ميانه از ديگر دستنوشتههاي هـندي و امکـان تکـميل دست
هندي آسياي مـيانه ارزش
نوشتههاي محفوظ در هند با استفاده از آنها ٬به نوشتههاي
ِ
وااليي ميبخشد و ويرايش و بررسيهاي ديگري را خواستار است.٣٩
ـکسي که سرگرم کار برروي نوشتههاي ترکي است بيشتر با آن دسته از متنهاي بودايي
سر و کار دارد که بعضًا از چيني ترجمه شدهاند .اين متنها نيز به بررسي تطبيقي نياز دارد
و حاصل آن تحريري از آثار شناخته شده است به زباني نو .بنابراين ٬ويرايش منظم آنها
پيکره ادبيات بودايي و دانش ترکي باستان )اويغوري باستان( را افزايش خواهد داد.
براي دستنوشتههاي فراوان سغدي بودايي و مسيحي نيز چنين است .با اينـهـمه
شمار بسياري از دستنوشتههاي تورفاني دستنوشتههاي ايراني مربوط به دين ماني
است و گواهي زنده بر ديني از ياد رفته .از اين رو ٬نميتوان آن را با هـيچ اثـر ديگـري
خـطر اشـتباه را افـزايش
سنجيد .آنها را بايد تنها با خودشان سنجيد و شـناخت و ايـن
ِ
ارزش شناختي نوشتهها را باال ميبرد تا جايي که هـر نـوشته نـوانـتشار بـا
ميدهد اما
ِ

نخستين نوشتههاي انتشاريافته از قطعه ناشناختهاي از متون مانوي همارزش است .در
اين مورد ٬نحوه ويرايش ِـ آن هم درست مطابق موضوع است و از آنجايي که اشارهاي به
نسخههاي مادر يا همطراز ندارد تا اندازه بسيار گستردهاي بـراي بـررسيهاي زبـاني و
مــحتوايـي و ريشـه شـناختي و شـناخت آمـوزههاي آن سـودمند است و بـه صـورت
توضيحات مشروح داده خواهد شد.
در دهههاي اول تا پنجم تورفان پژوهي ٬بررسي و شناخت زباني و محتوايي نوشتهها
ِ
حايز اهميت خاصي بود که حاصل آن براي خاورشناسي و دينشناسي بسيار باارزش
است .آثاري انقالبي در زمينه اير انشناسي چون گويششناسي متون تورفاني به زبانهاي ايراني

غربي ) (١٩٢١نوشته پل تدسکو ٬ ٤٠که در آن تفاوتهاي آوايـي فـارسي مـيانه و پـارتي
39) E. waldschmidt, W. clawiter, L. Holzmann [L. sander], Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden 1, Wiesbaden 1965, pp. XI-XXXV

اطالعات کتابشناسي در مجموعه فهرستهاي مربوطه روزآمد خواهند شد.
40) Paul Todesco
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بررسي شده است يا اثر ديگر او صرف اسم در زبـان ايـرانـي شـرقي ) (١٩٢٦کـه ٬در آن٬
ستاـکهاي سبک و سنگين مؤثر در صرف اسم و فعل در سغدي دانسته شده است ٤١يا
اثر برجسته ايليا گرشويچ ٤٢به نام گرامر سغدي مانوي ) (١٩٥٤بدون شناخت متون ايراني
تورفان نميتوانست نگاشته شود.
برنامههاي امروز و آينده
آيا با آنچه که گذشت ميتوان گفت همه چيز انجام گرفته است؟ آيا تنها فهرستکردن و
رونوشتبرداري از آنچه تاـکنون کمتر مورد توجه بوده کـافي است؟ از حـجم گسـترده
دستنوشتههايي که هنوز انتشار نيافتهاند خالف اين برميآيد .هـنگامي کـه ٬بـه سـال
 ٬١٩٩٦نخستين آمارگيري وضعيت بررسي دستنوشتههاي ايراني را انجام دادم ٬آماري
ـکه براي قطعههاي طوالنيتر )بيش از ده سطر( به دست آوردم چنين بوده است :به طور
ـکامل انتشاريافته ٤٠درصد؛ قسمتي انتشار يافته يا اصًال انتشار نيافته ٦٠درصد .بـراي
بخشهاي ديگر مجموعه ٬مثًال دستنوشتههاي ترکي ٬آمـاري بـهتر از ايـن بـه دست
نخواهد آمد .آنچه کمتر به چشم ميآيد اين معني است که تالشهاي دانشمنداني که بار
ميس ر ساخته است که
ـگران کوششهاي امروزي را ميکشند ٬به گستردگي ٬کارهايي را ّ

پيشتر تنها در شرايـطي خـاص و مـناسب مـيتوانست انـجام پـذيرد ـ کـارهايي چـون
بازسازي آثار ادبي يا بازسازي دستنوشتهها از قطعات فراواني که انتشار نيافتهاند يا تنها
قسمتي از آنها انتشار يافته است .يک چنين کارهايي پژوهش را بيشتر و بـيشتر مـتوجه
وضعيت کتابخانههاي صومعهها و بايگانيهاي تورفان در زماني که فرهنگ کهن واحه
رو به خاموشي مـيرفت مـيسازد .بـررسي دستنـوشتههاي تـورفاني روش ويـژهاي
ميطلبد ٬روشي که مايلم آن را

زبانشناسي تورفاني

بنامم ٬چرا که هـر آيـنه بـا روشهـاي

شناختهشده زبانشناختي فرق دارد .٤٣پيشفرضهاي اين روش به شرح زير است:
٤١ـ(ــدر اين باره  Äقريب ٬بدر الزمان» ٬نظام فعل در زبان سغدي« ٬مجله زبانشناسي ٬سال دهـم ٬شـماره اول
)بهار و تابستان(.١٣٧٢ ٬ـ مترجم
42) Ilya Gershevitch
43) W. sundermann, «Probleme der Edition iranish-manichäischer Texte», in: Ägypten vorderasian
Turfan. probleme der Edition und Bearbeitung altorientalischer Handschriften , ed. H. Klengel , W.

sundermann, Berlin 1991, pp. 106-112.
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پژوهشهاي تورفاني

 .١روايت دستنوشتهها تا حد زيادي امانتدارانه است؛ چنانکه ٬وقتي يک روايت
در بيشتر از يک دستنوشته ميآيد ٬اختالف چنداني به چشم نميخورد.
 .٢اشتباهات فاحش در دستنوشتههاي يکسان کم ديده ميشود.
 .٣انبوهي از متون با بههمچسباندن پـارهها يـا سـرهمبندي مـتن دستنـوشتههاي
ـگوناـگون به دست آمدهاند ) نگاره  ( ٧و ٬به اين داليل ٬هدف کار زبانشناختي نميتواند
تفکيک نوشتههاي پر اـکنده از نظر زماني يا محتوايي باشد بلکه ٬بـرعکس ٬بـايد هـمه
شواهد يافتشده را در متني کامل گرد آورد تا از آن ٬با روشسنجشي ٬متني انتقادي به
دست آيد.
موقعيت اين شيوه بسيار نظرگير است و براي مانيشناسي در آثاري چون مجموعه
هوي َد ـگْمان ٤٤و اَنگَ درو ْشنان) ٤٥مري بويس( ٬متنهاي پارتي و سغدي »اندرز
سرودهاي پارتي َ

منوهمد روشن « ٤٦و»اندرز روان) « ٤٧ورنر زوندرمان (٤٨را همراه داشته است .دربوداشناسي٬
براي مثال» ٬يک کتاب يوگا آموزي بودايي« ٤٩اثر ديتِ ر شلينگُ لف ٥٠يا نسخه ترکي باستان
پيشگفته و نخستين کتاب

Altun Yaruq Sudur (Suvarnapra bha
)¦ sottamasu¦ tra

)پ.

سيمه ( ٥١به دست آمـده است .بـراي مـتون مسـيحي نـيز مـيتوان ويـرايش )تـصحيح(
مجموعه »دستنوشتههاي مسيحي سغدي  C2ـ« )نيکالسسيمز ويليامز (٥٢را نـام بـرد.
آـکادمي برلن به سـال  ١٩١٢کـار بـر روي مـتنهاي تـورفاني را مـوضوع فـعاليت عـلمي
ـکميسيونهاي خاورشناسي خود ساخت .نـه تـنها اعـضاي ايـن کـميسيونها مـتنها را
ويرايش کردند و شرح دادند بلکه ٬براي بسياري از دانشجويان ٬کـار آنـان در آـکـادمي
زمينهاي براي کارهاي موفق دانشگاهي گرديد .اين مطلبي است که آنه ماري فُن گاباين٬
بارها ٬با خرسندي از آن ياد کرده است.
سيادت ناسيونال سوسياليستها ٬جنگ جهاني دوم و دوران پس از آن ٬چند گاهي٬
تورفانپژوهي را در آـکادمي برلن متوقف سـاخت .ادامـه پـژوهشها در جـاهاي ديگـر
45) Angad ro
¦ šna¦ n

44) Huyadagma¦ n

٤٦ـ( ـ  Sermon vom Licht-Nousـ Ä ٬قريب ٬بدر الزمان» ٬سخني درباره منوهمد روشن )بهمن روشن(« ٬نـامه
فرهنگستان  ٬سال دوم ٬شماره چهارم ٬زمستان  ٬١٣٧٥ص .١٦-٦ـ مترجم.
48) W. Sundermann

47) Sermon von der Seele

50) Dieter Schlingloff

49) Ein budhistisches Yogalehrbuch

) 52) The Christian Sogdian Manuscript (N. Sims-Williams

51) P. Zieme
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مديون ياري هوشمندانه اولياي کميسيون خاورشناسي و انستيتو خاورپژوهي ٬هـاينريش
لو ِدرس ٬ ٥٣ريچارد هارتمان ٥٤و هرمان گراپو ٥٥ست . ٥٦در ر اهاندازي دو پاره گروه تورفانـ
پژوهي به سال  ١٩٦٧در آـکادمي برلن  ٬از پيشگامي گئورگ هازايس ٥٧نيز بايد قدرداني کرد
ـکه توانست کميسيونهاي ذيربط آـکادمي علوم آلمان شـرقي ٥٨و کـميسيون ارزيـابي کـننده
رايزني علمي جمهوري فدرال آلمان ٥٩را متقاعد سازد .٦٠هماينک کارهاي ويرايشي بـر
روي تورفان نوشتههاي ايراني و ترکي با برنامههاي بلندمدت در

آـکادمي علوم بر انـدنبورگ

)برلن (٦١و فهرستنويسي آنها با همين برنامه در آـکادمي علوم گوتينگن ٦٢دنبال ميشود.
اتحاديه آـکادميها کار برروي دستنوشتههاي تورفاني را ٬به حق ٬در برنامه بلندمدت
اين دو آـکادمي قرار داده است .اين که چنين تصميمي تنها شامل دستنوشتههاي ترکي و
ايراني است به خوبي نمودار آن است که اين دو گروه زباني به کار بيشتري نياز دارند .از
نظر اهميت ٬ميتوان نوشتههاي هندي را ذـکر کرد که به هـمت هـاينريش لو ِد رس ٬در
آـکــادمي گــوتينگن  ٬بــه ســرپرستي ارنست والدشـميت ٦٣و هـاينس ِب ِشـرت ٬ ٦٤مـوضوع
بررسيهايي پيگيرانه قـرار گـرفته و ايـن بـررسيها پـيشرفت خـوبي نـيز داشـته است.

هماينک در گروههاي تورفانپژوهي هر دو آـکادمي ده دانشمند سرگرم کارند.
وارنْکـه ٦٥و پـترسيمه؛ در
بــرلن )ويــرايش( :ورنـر زونـدرمان ٬ايـنگريد ْ

در آـکادمي

آـکـادمي گـوتينگن

)فهرستنويسي( :سـيمونه راشـمان ٦٦و کـريستيانه ِرک ٬ ٦٧يـنس ويـلکِ نس ٦٨و کـالوس

ويله) ٬ ٦٩واژهنامه موضوعي( :جين ايل چونگ ٬ ٧٠زيگليند ديتس ٧١و ميخائل شـميت.٧٢
مهم ترين برنامههاي آيـنده ادامـه کـار ويـرايش و فـهرستنويسي است .از نـوشتههاي
54) Richard Hartmann

55) Hermann Grapow

53) Heinrich Lüders

56) H. Grapow, Die Begründung der Orientalischen Kommission von 1912. Deutsche Akademie der
57) Georg Hazais

wissenschaften zu Berlin. vorträge und schriften Heft 40, Berlin 1950.
58) Akademie der WissenschaftenderD.D.R
59) Wissenschaftstrates der Bundesrepublik Deutschland

in: wissenschaft und wiedervereinigung.

60) W. H. Krauth, «Asien-und Afrikawissenschaft»,

Disziplinen im umbruch , ed. J. kocka, R. Mayntz, Berlin 1998, pp. 21-28, bes. 28-30, 63, 72-73.
62) Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
65) Ingrid Warnke

64) Heinz Bechert

68) Jens Wilkens

67) Christiane Reck

72) Michael Schmidt

71) Siglind Dietz

Akademie

61) Berlin-Brandenburgischen
63) Ernst Waldschmidt
66) Simone Raschmann

70) Jin-il Chung

69) Klaus Wille
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بودايي که در دست بازسازي است ٬براي نـمونه ٬مـيتوان مـوا ّد زيـر را نـام بـرد :مـتن
معروف

Vimalak ¦ ârtinirdes
¨ asu
اويغوري  Kšanti qïlguluq nom bitigـ¦ tra ٬

و مجموع متن

بزرگ  Suvarn¤ aprabha¦ sottamasu¦ traـ ٬نيز متن سغدي  Maha¦ parinirva¦ ¤ nasutraـ .از آثار
مانوي ميتوان بازيابي مجموعه سرودهاي فارسي ميانه و سغدي »سخن روح زنده« و
»مزامير ماني« را نام برد .يکي از برنامههاي مهم در زمينه متون مسيحي ٬انتشار مجموعه
دستنوشتههاي سغدي

C3

است که قطعههايي از زندگينامه ِس راپـيون سـيدونيتا ٧٣و

يوحنان ديلومايا ٧٤را در بر دارد.

از دستاوردهاي فهرستنويسي ميتوان فهرست همه قطعههاي

ترکي Altun yaruk

 sudurـ ٬همه متون مانوي ترکي ٬متنهاي ايراني به خط سغدي و متنهاي ايراني به خط
نسطوري را در آينده انتظار داشت ٬در حالي که فهرستنويسي متنهاي ايرانـي رو بـه
پايان است .يکي ديگر از کارهاي بلندمدتي که گروههاي تورفانپژوهي ٬با ياري گسترده
انجمن پژوهشهاي آلمان ٬ ٧٥آغاز کردهاند رايانيدن و به اينترنتفرستادن نگـارههاي رنگـي
همه دستنوشتههاي ترکي و ايراني مجموعه تورفان است که بر پـايه الگـوي يـوشت
ـگيپرت ٧٦و تاتسوشي تامايي ٧٧در رايانيدن قطعههاي تخاريـ چيني در شبکه انجام شده
است . ٧٨نخست قطعههاي دوزبانه چينيـ اويغوري به شبکه فرستاده شده است و ٬پساز
آن ٬متنهاي سغدي به خط نسطوري ٬متنهاي سکايي تُ ْمشُق و نوشتههاي مـانوي بـه

زبان اويغوري .ازاينرو ٬همه کارشناسان عالقهمند مـيتوانـند بـيواسـطه بـه مـتنهاي
تورفاني دست يابند و اين احتمال بررسيهايي کامل و سودمند را در آيندهاي نزديک به
کـار رايـانهاي ٬رويـارويي عـلمي بـا
ارمغان خواهد آورد .قرار است کـه ٬بـا روشهـاي ِ
ـگنجينههاي منحصر به فرد تورفاني بيش از پيش بهبود يابد.٧٩

بديهي است که کار بر روي متون تورفاني روزي به پايان خواهد رسيد .با اين همه٬
ميتوان پنداشت که يافتههاي تازهاي در چين ٬افغانستان ٬مصر و ديگر جاها مجموعه را

74) Yo¦ hanna¦ n Dailoma¦ ya
¦

73) Serapion cidonita

76) Jost Gippert

75) Deutschen Forschungsgemeinschaft

77) Tatsuschi Tamai

٧٨ـ(ــنشاني اينترنتي:
مـتون
٧٩ـ(ــالگويي از متنهاي تورفاني در ايـنترنت http: // www. bbaw. de/vh/turfan/beispiel. html. :ـ ٬و
ِ
تاـکنون انتشاريافته با گذر واژه بهنشاني  bbaw. de/vh/turfan/digital.ـ ٬گذر واژهها را  AVدر اختيار قر ارـميدهد.
http: // titus. uni-frankfurt. de

نامه فرهنگستان ٣/ ٥

١٨٦

پژوهشهاي تورفاني

تحقيقات ايرانشناسي

در چهارچوب نويني جاي دهد و ناـگشـودههاي بسـياري را بگشـايد .پس کـار بـا گـنج
تورفاني هرگز فرجام نخواهد يافت.
شرح نگارهها
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