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 ١٣٨٣/٣/٥ن ١٨ ٤ص

١٣٨٤/٠٥/٢٤

مصو ر به فارسي ميانه مانوي از تورفان
پيشگوئي ّ

*

زوند رمان )آـکادمي علوم براندنبورگ ـ برلين(
ـکريستيانه ِر ک ٬ورنر ِ

ترجمه آرمان بختياري

مـانوي مـجموعه
دستنوشته M556ـ ١ـ ٬در سـاختار و درونمـايه ٬از ديگـر نـوشتههاي
ِ
متنهاي تورفاني متمايز است .متن آن به صورت سـتوني بـاريک نـوشته شـده است.
هرـيک از پيشگويي ] ـمُ رغوا ٬مُ روا[ ـها در خانهاي جداـگانه درج شده يا ٬هـمانگونه کـه

خانم دکـتر ِا ِبـرت ٢ــــ کـه از ر اهـنماييهاي سـودمند و راهـگشـاي ايشـان سـپاسگزارمـــ
حضوري يادآور شدهاند ٬جملهها در خانههايي ازـپيشـرسـمشده نـوشته شـده است؛

چون نوشتههاي سياهرنگ ٬در چند جا ٬خط سرخرنگ کنارهها را مـيپوشاند .تـفاوت
اندازه خانهها را هم نبايد به اين معني گرفت که مطابق حجم نوشتههاي هر بخش رسم
شدهاند .تاـاندازهاي نيز ميتوان تشخيص داد که ابعاد خانههاي سمت راست از خانههاي
سمت چپ بزرگتر است ٬به گونهاي که سهلانگاري نگارنده به خوبي آشکـار است.
نظرگيرترين ويژگي اين دستنوشته همان نگارههاي با رنگآميزي زيباست که در گوشه
مـصور گشـته است.
چپ و عمود بر نوشتهها رسم شده و موضوع همان بـند در آنـها
ّ
, Werner, ``Ein illustrierter mittelpersischer manichäischer Omen-

* Reck , Christiane; Sundermann

Text aus Turfan'', in Sonderdruck aus zentralasiatische Studien, des Seminars für Sprach-und Kulturwissen sch aft Z en tralasien s d er Universität Bo n n; H erausgegeben von W alt er H e i s s ig , G r ego r
und Michael Weiers ; 27 (1997); Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.

Verhufen

با تأخير ٬پيشکش ميشود به مانفرد تاوبه  Manfred Taubeـ ٬به مناسبت شصت و پنجمين سالگرد تولدش.
١ـ( ـ Boyce 1960, p.39 Äـ .اين قطعه  ١٠سانتيمتر طول و ٥ـ ٦ /سانتيمتر عرض دارد.

2) Ebert

١٥٣

١٥٤

نامه فرهنگستان ٣/ ٦
مصور به فارسي ميانه مانوي...
پيشگوئي
ّ

تحقيقات ايرانشناسي

ترجمه متن ومقايسه آن با نگارههاي کناري بهخوبي بيانگر اين معني است.
مصور پارهاي از آن است معلوم نيست .آيا اين متن
ويژگي اثري که اين دستنوشته
ّ

بخشي از يک طومار است يا پارهاي از يک تکبرگي و بريده پهني از يک برگ که بعدها
يک رويهاش براي نگارش اين متن و نگارههايش به کار رفته است.
هر بند اين قطعه وقوع رويدادهايي شگرف و شوم را توصيف ميکند :زمين ميلرزد٬
خورشيد و ماه تاريک ميشوند ٬جامهاي ابريشمين از آلودگي پاـک مـيشود ٬پـرندگان
وحشي به مردم رخ مينمايند و چراغي به خودي خود خاموش ميشود.
در  M556ـ ٬پيشگوييهاي  ٩تا  ٬١٤کامل يا ناقص ٬بر جاي مانده است .از آنجا کـه

نوشته هر پيشگويي فضايي بالغ بر ١ـ ٣ /سانتيمتر عرض و ٦ـ ١ /تا  ٢سانتيمتر طول را
اشغال کرده ٬ميتوان طول ّ
کل متن )نه طول قطعه( را بالغ بر  ٢٢تا  ٣٢سانتيمتر دانست.
درباره پيشگوييها ٬هيچ توضيحي در متن نيامده است؛ اما ميتوان چنين نتيجه گرفت
ـکه همه آنها از رويدادي شوم خبر ميدهند .شايد ٬پيش از نخستين پيشگويي و يا واپسين
آنها ٬توضيحي در اين باره آمده بوده است.
جنبش زمين و تاريک شدن ماه و خورشيد را ٬که در دهمين پيشگويي آمده است ٬و
يا خـاموش شـدن چـراغ )پـيشگوئي سـيزدهم( را تـنها مـيتوان پـيشگوئي رويـدادي
فاجعهآميز دانست .بدين سان ٬ديگر پيشگوييها را نيز ميتوان توجيه کرد.
اين قطعه به خط مانوي نوشته شده است و همين کافي است که آن را از متون مانوي
به شمار آوريم .بُ نمايه اين دستنوشته تأييدي است برآنچه در دو متن ِس حر و جادو

خـرافـات
شناختهايم ٣و آن اينکه مانويان آسياي ميانه از به کار بردن اشکال گـوناـگـون
ِ
عاميانه رويگردان نبودهاند.
خط اين دستنـوشته ويـژگيهاي آشکـار خـط شکسـته سـاده و بـدون ظـرافت را

دار است؛ از جمله باال بردن بازوي راست نويسه  hدر سطر ٧
)(syzdhwm

)(yßzdhwm

و در سطر ١٤

و مانند آن ٬تبديل  ßـي پاياني به نويسهاي افقي و کوتاه و کشيده در سطر ١٦

) ( (è) ryth ßـ؛ نيز کاهش نويسه  tبه يک نقطه با خط تيره در سطر

(ds§ tyg) ١١

و سطر ١٦

) ( (è) rtyh ßـ .گاهي خط شکسته را دليلي ميدانند بر پيدايش نوع متأخري از دستنوشتهها.
 ـ 3) W.B. Henning , ``Two Manichaean Magical Texts, with an Excursus on the Parthian ending¦ e nde¦ h'', in BSOAS 12, 1947, pp.39-66.
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١٥٥

ـکاربرد يکچنين نويسههايي در قطعههاي مانوي فارسي خود گواهي است بر اين مدّ عا.
نيز اـگر واژه ناخواناي  (è)ryth ßـ ٬که در سطر  ١٦آمده ٬فارسي با پايانه قيدساز يـا جـمع
باشد ٬ميتوان آن را گواه ديگر اين معني دانست .صورت ديگري که گويا تحت تأثير زبان
فارسي نو ساخته شده است حرف

pys
اضافه § yy

در سطر  ١٢است .٤اما ٬تا آنجا که از

بخشهاي خواندهشده متن برميآيد ٬اين واژه به فارسي ميانه کامالً درست نوشته شده
است.٥

xwrxs
واژه § yd

در سطر  ٥صورت فارسي ميانه است )فـارسي نـو

باشد( .در سطر  ٬٩واژه

§ sudan

xwrs
بـايد § yd

به همان معنايي به کار رفته است که در فارسي ميانه دارد

و نه به معني »شدن« در فـارسي دري .در سـطر  ٬١٣واژه

ns§ yyßd

نشـاندهنده سـتاـک

کهن فارسي ميانه فعل » nis§¦ ây-نشستن« است در مقابل nis§¦ ân-
مضارع اصيل و ِ

همانگونه که ولفگانگ بـاوئر ٧در

Chinas

فارسي نو.٦

اثـرش بـه نـام Das Bild der Weissage-Literatur

)تصوير متون پيشگوئي چين ( )مــونيخ  (١٩٧٣نشـان داده است ٬گـردآوري مـتون

جادوئي نگارهدار در ادبيات عامه چين سابقه ديرينه دارد .مهمترين اثر از ايـن دست٬
ِ
 ) Tuibeiduجدول ستون فقرات ( ٬دست کم به قرن دهم ميالدي يا حتي به سلسله تـانگ
جـادوئي
بازـميگردد ) 18-19 Äـ  (s.ـ .با اين حال ٬ترديدي نبايد داشت که مجموعه مـتون
ِ
ـکهنتري الگوي اين اثر بوده است ) 20ـ  (s.ـ .در اين گونه متنها ٬همواره يک نگاره و يک
کهن چهارسطري ٬در کنار هم ٬آمدهاند.
پيشگويي در قالب سرودهاي ِ
تا آنجا که به ساختار اين اثر مربوط است ٬خانم دکتر ِا ِب رت باز هم ما را به مجموعهاي
از متون جادويي ) (poth ¦ iدوزبانه چينيــختني ٬که با نسـخه  M556قـابل مـقايسهانـد٬
اورل
رهنمون شدهاند .اين دستنوشتهها در موزه بـريتانيا نگـهداري مـيشوند و ِسـر ِ
اشتاين ٨آنها را در دونـهوانگ )آبکند  (١٧يافته است .در پايان متن که روي برگهايي

, ``Studien zur kirchengeschichtlichen Literatur der iranischen Manichäer II'', in

4) W. Sundermann

AoF 13, 1986, s.270-271.

و پانوشت  ٩٢که ارجاع مربوطه در آن آمده است.
٥ـ(ــاما بايد توجه داشت که ٬همان گونه که هنينگ يادآور شده ٬فرم »متأخر« خط سغدي در حدود  ٧٠٠ميالدي
تکميل شده است ) (Sogdica 1940, p. 2ـ.
1958, s.99

براي

6) Ã Henning

Ä -ši¦ y< -ši¦ d, -ši¦ n

M. M a y r h o f e r , Ku rzgefaßtes etym olo gisch es Wörterbuch des A ltind ischen III, H eid elb erg 1976,
8) Sir Aurel Stein

7) Wolfgang Bauer

s.473-474.

١٥٦

نامه فرهنگستان ٣/ ٦
مصور به فارسي ميانه مانوي...
پيشگوئي
ّ

تحقيقات ايرانشناسي

سر جانوران
بلند و باريک ٬از باال به پايين ٬نوشته شده است ٬نگارههايي از ارواحي با ِ

٩
فارر ١٠آن را »شش روح مادينه براي حمايت از کودکان«
رسم شده است .وايتفيلد و ِ

برگ
خوانده و چنين شرح دادهاند» :هر دو طرف اين سه ِ

¦pothi

نگهبان تندرستي
 ...با نگاره ارواح
ِ

مصور شده است .هرکدام از آنها کتيبهاي حاوي شرحي بهـچيني و ختني به الگوي کم و بيش ثابت
ـکودکان ّ
مانند کتيبه باالي روح زاغسر ٬به همراه دارد» .«...اين روح مادينه شيژونينگ ١١نام دارد .هرگاه کالغي را در
ِ
خواب ببينيد و کودکتان نيز دچار دلدرد سختي شود ٬بايد بدانيد که اين روح باعث اين عارضه شده است٬

 M556رو :از بايگاني تصاوير کتابخانه دولتي برلين
11) Shizhuning

10) A. Farrer

9) R. Whitfiled
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١٥٧

برايش فديه دهيد ٬همهچيز درست خواهد شد.«...

١٢

بعيد نيست که اين پيشگوئي مانوي تقليد همان پـوتينوشتههاي مـردميـ جـادوئي
دونـهوانگ روي اين برگ باشد .در نسخه  M556ـ ٬به سادگي ستونهايي جانشين ايـن
تصور
پوتينوشتهها شده و توالي متن و نگارههاي مربوط محفوظ مانده است .حتي اين ّ

ختني پوتينوشتهها از بـاال بـه پـايين
پيش ميآيد که اين متن مانوي مانند متن چيني و
ِ

 M556پشت :از بايگاني تصاوير کتابخانه دولتي برلين
12) R . W h i tf i e ld , A. F a r r e r , Caves of the T ho usan d Bu dd has. Chinese art fro m th e Silk R ou te,
London 1990, pp.88, 90-91 (Abbildungen).
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خوانده ميشده است نه به طور افقي .در اين صورت ٬نگارهها در جهت طبيعي خـود
برابر چشم قرار ميگيرند و ٬در باالي آنها ٬نوشتهها ستوني خوانده ميشوند.
پوتينوشتههاي دونـهوانگ را به قرن نهم ميالدي تاريخگذاري کردهاند .١٣اين تاريخ
مطابقت دارد با تاريخي که براي اين متن فارسي ميانه ميتوان فرض کرد.
[
ـنهم ُم روا:
] ْ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ[ در شهر
]

يا در

خانه ]

 ١٤ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ[ ـ.

دهم ُم روا :زمين
ْ
خواهد جنبيد ٬يا
خورشيد و ماه
ــــــــــــگوچهر را بر تن کنند.
يازدهم ُم روا:
ْ
هنگامي که از جامهاي ابريشمين*
آلودگي پاـک شود.

 ١٥ـ ـ ـ

١٦

 ١٩ـ ـ

 ١٧ـ ـ

ـــ
١٨

 ٢٠ـ ـ

دوازدهم مُ روا :هنگامي که
ْ
مرغ دشتي بيگانه
يا دريايي پيش
روي نشيند.
سيزدهم ُم روا:
ْ
هنگامي که چراغ بيدليل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ[ خاموش شود.
]
ـچهاردهم[ مُ روا
]
ْ

 ٢١ـ ـ

'17/ [ch'rdhw]m mwrw

13) Ibid, p.88 (cf. n.6).

١٤ـ(ــپس از  šبازوي راست و باالرفته  hديده ميشود.
١٥ـ(ــاز نويسههاي  zو  gفقط قسمت زيرين باقي مانده است.
١٦ـ(ــپس از نويسه  wلبه راست نويسهاي ديگر ديده ميشود که ممکن است  mباشد.
١٧ـ(ــنويسه  mچنان فشرده نوشته شده که تقريبًا تشخيص داده نميشود.
افقي
١٨ـ(ــباالي نويسه  yانتهاي
زيرين دومين  xاز واژه  xwrxšydديده ميشود.
ِ
ِ
٢٠ـ( ـ  prngynدرست نيست.
١٩ـ( ـ Äپانوشت .١٦
اي
نويسه
٢١ـ(ــپيش از r
مورب به باال رفته ديده ميشود که ممکن است  dـ l ٬يا  tباشد و ٬پيش از آن c ٬يا  bـي
ّ
بزرگ.
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مصور به فارسي ميانه مانوي...
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ّ

١٥٩

شرح متن و برخي از واژهها
mwrwßh¢

در سطرهاي٧ ٬٣

و ١٤و mwrwß

در سطرهاي  ١٠و  ٬١٧در متون فارسي ميانه

مانوي ٬بهمعني »پيشگويي ٬فال« بسيار به کار رفته
)1936, s. 112

 Henningـ .اين واژه اغلب به

صورت همکردي ب رونم رک ز
ـ

خود گرفته است

ـ

ـ

)1933, s. 352

 - Henningـ

;1933, s. 350

صورت nyw mwrwßh¢

)(bahuvrâ¦ hi

ـ

( Ã B. Andreas - Henning

»م رواي نيک« و سپس به
ُ

درآم ده و م ع ن ي »دارن ده ُم رواي ن يک« ب ه
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

mry mwrwßh¢ yys
 ( ÃAndreasـ .همچنين ٬در ترکيب § w

اللفظي »پيشگوئي عيسي« است
معني تحت
 cspsgبه
ِ
ِ
)م رواي نيک( به کـار مـيرود و در
بلکه در همه موارد mwrwßh¢ ٬در ُ bonam partem
)293/r/8-9/

 (Mـ .نهتنها در اين موارد

پــيشگوييهاي شــناختهشده ديگــر ديـده نشـده است بـلکه تـقريبًا بـدون اسـتثنا در
سرودههاي مذهبي بهـکار رفته و استعارهاي است براي آرزوي نيک و ستايش .اين واژه

در  M556ـ ٬که يکي پسـاز ديگري از زمينلرزه و خورشيد و ماهـگرفتگي خبر ميدهد٬
گوئي بد« و در معناي حقيقي خود به کار رفته باشد.
بايد به معني »پيش ِ
واژه

ميشود

پارتي mwrgwßg

)]1985, p. 250=[280

»مُ رغوا ٬بانگ پرنده« ما را به معني اوليـه

mwrwßh¢

رهـنمون

 ( Gershevitchـ .اما »بانگ پرنده« بيترديد »بانگ خروس« است؛

زيرا مرغ و خروس نيز مـرغانـد.

در Sermon von der Seele

) مـوعظه روان ( ٬خـروســـ

پــرندهاي کــه در پگــاه بــانگ بـرميآورد و آغـاز روزي ديگـر را خـبر مـيدهدـــ بـه
»برگزيده« ٢٢ـاي تشبيه شده است که در جايگاه گناه زندگي ميکند .در بند  ٨١اين متن که
آماده ويرايش است ٬ ٢٣چنين ميخوانيم:
)ßw(d

byd m( ß)nh ßg ßhynd ßw mwrg [ky] ( ß)w (k) ßr ßn wygrßnyd* ( ß)[wd] rws
§ n ßzd
ß
ß
c
kryd* wd wxd pd t r § styd

»و دو ديگر همانندند به مرغ ] ـکه[ ديگران را بيدار کند و از روشني آـگاه سازد و خود در تاريکي ايستد«.

ايــن واژه فــارسي بــعدها بـايد بـه صـورت
mwrwa
)¦ (h

نيز ميتواند به چنين واژهاي باز

)mwrwwa¦ (h

گرددg .

درآمـده بـاشد ٬صـورت

پاياني در فارسي سايشي و به

h

مصوت بلند حذف شده است ) Äسطر 5ـ/ crßh¢ /ـ( .صورت پارتي اين واژه
تبديل و پس از ّ
٢٢ـ(ــدر سلسلهمراتب مانوي ٬برگزيدگان )صديقان ٬مُجتَبين ٬خروهخوانان يا يزدامذان( طبقه دوم از طبقات پـنجگانه
)سم اعون(ـاند.ــ مترجم
پيروان ماني ٬باالتر از نغوشاـگان ّ
(٢٣ــاين متن در  ١٩٩٨به چاپ رسيده است.ــ مترجم

١٦٠

نامه فرهنگستان ٣/ ٦
مصور به فارسي ميانه مانوي...
پيشگوئي
ّ

تحقيقات ايرانشناسي

بهـندرت ديده شده است .مري بويس آن را ٬در تـقابل بـا فـارسي مـيانه  mwrwß£ hـ ٬بـه
»س َح ر ٬سپيده« برگردانده
َ
پارتي آن بر اساس معني فارسي ميانه به »پيشگويي ٬فال«1973, s.128; ders. 1981,
)( Boyce 1977, p.58

)s.165

دليل قاطعي وجود

برابر فارسي ميانه

واين بيترديد درست است .اما براي ترجمه
( Sundermann

دارد :در ) Sundermann 1974سطر  985ـ( ٬واژه پارتي mwrgwßg

mwrwßh¢

در

سطر 807

است ) Äص 53ـ ٬پانوشت  14ـ( .در هر دو مورد٬

»م روا« به عنوان پيشنمونه کيهانشناختي به کار رفته است )در کفااليا »نشانه« يـا »راز«
ُ

خوانده شده  Sundermann 1981, s.102ـ( .آيا در اينجا ٬در کاربرد پارتي ٬ميتوان تأثيري از

فارسي سراغ گرفت؟ در بعضي موارد هر دو ترجمه را ميتوان پذيرفت:

)(M 1872/II/V/4-6

 frwxßn ßw tw bwjynd pd nwßg mwrgwßgرا براي مثال ميتوان به دو صورت ترجمه کرد:
»فرخان ميرهانند تو را در مرغبانگ نو« يا »فرخان ميرهانند تو را با مروا)ي نيک( نو«.
استاد جالل خالقي مطلق ٬که به دعوت پروفسور امريک ٬ ٢٤در  ٢٢نوامبر  ٬١٩٩٥در
»همايش اير انشناسي دانشگاه هامبورگ« ٬درباره اين متن سخنراني ايراد کرد ٬در اين
باره مطالبي را يادآور شد که من در اينجا به آن اشاره ميکنم .وي خاطرنشان ساخت که
در فارسي امروز دو گونه همخانواده از اين واژه با دو معني متضاد برـجاي مانده است:
مرغوا »فال بد ٬نفرين« و مروا »دعاي خير ٬آفرين« Ä) .لغتنامه دهخدا  ٬تهران  ٬١٣٥٢ذيل همين

واژهها(.
سطر gwcyhr pymwcyd ٬٦ـ :واژه gwcyhr

براي ماه

دنباله صورت

gaoc
اوستائي § iqra

ِ

)1904, s.480-481; Geiger 1933, s.108-113; Eilers 1975, s.37, 101-102

ـکهــترجمه ميشود به »دارنده تخمه گاو«

)1955, p.164

و لقـبي است
 ( Bartholomaeـ٬

 ( Zaehnerـ .بنابراين ٬اصل آن را بايد

روايت نگهداري نطفه گاو اوليه در ماه دانست ) ُب َندهِشن  ٬ويرايش انکلساريا ٬ص٨١-٨٠ـ ٬فصل

تفض لي ٬ص٤٩-٤٨ـ ٬فـصل  IIIـ .(٥٠ ٬صـورت
 VIEـ٣-٢ ٬؛ گزيدههاي زادسپرم  ٬ويرايش ژينيو  Gignouxــ ّ

فارسي ميانه آن را ميتوان  Go¦ § cihrبه شمار آورد اـگرفرض شود که § cـي ميانواـکهاي از طريق
واژه § cihr
gawizahr

محرف فارسي ِنو  Gu¦ zc§ ihrـ( .صورت فارسي ميانه
باقي مانده باشد ) Äصورت ّ
و واژه معرب َج ْو َز َهر )ـ

)§ gauzah(a)r(a

درست صورت
دگرگوني
نشاندهنده
ِ
ِ

که دوباره به فـارسي بـرگشته است(٬

اوستايي به Go¦ zihr

است

)1933, pp.108-109

 ( Geigerـ.

24) Emmerik

نامه فرهنگستان ٣/ ٦

تحقيقات ايرانشناسي

مصور به فارسي ميانه مانوي...
پيشگوئي
ّ

١٦١

روايت فارسي ميانه ُبنْ َد ِهشن ماه را چنين معرفي ميکند» ma¦ h ¦ i go¦ spand to¦ hmag :ما ِه
ـگوسفندْ تخمه« ) ( MacKenzie 1964, p.512ـ .اما واژه  Go¦ zihrاز آن جدا مـيشود و بـه نـام
اژدهايي آسماني تبديل ميگردد که احتما ًال بعدها آن را »ـگاوـپيکر« انگاشتهانـد ٬يـعني
مدار ماه و
زماني که آـگاهي از نوعي مفهوم اخترشماري و اخترشناسي درباره برخوردگاه ِ

مدار خورشيد )ـکسوف و خسوف( از باورهاي هلنيستي به اخترماري زردشتي راه يافت.
بر مبناي آن باور کهن بود که اين مکان جايگاه ماه و خورشيدگرفتگي دانسته شد و همين
امر به اهريمني شدن اين جايگاه انجاميد .عامل و نيروي تاريککننده ماه و خورشيد را
سيارهاي تاريک ميدانستند که در واقع دشمن ماه و خورشيد و نـيز اژدهـاي آسـماني
نيرومندي است که سر و ُد مش ٬در برخوردگاه مدار ماه و خورشيد ٬مدار خـورشيد را
قطع ميکند

)1976, pp.7-13; idem. 1987, pp.193-196

 ( Beckـِ .ب ک اثر اعتقاد به وجود اژدهاي

آسماني را در آسماننگارههاي ميترائي پونزا ) (Ponzaيافته است که ٬به گفته وي ٬گزارش
خورشيدگرفتگي  ١٤آـگـوست  ٢١٢مـيالدي است

 ( Beckـ .در زيـجها٬

)1987, pp.195-196

سيارات
اهريمني تاريککننده از قرن اول پيش از ميالد ديده شـدهاست ) 194ـ (Ibid, p.ـ .بـنا بـر
ِ
ِ

اينـب اور ٬اژدهاي
ـ

آسماني Go¦ zihr

نبايد پيش از اين زمان ب ه روايتهـاي زردشـتي راه
ــ

به نام  pari¦ gـMu¦ š

يافته باشد .اين روايتها نهتنها اژدهاي آسمان ي بلکه اژدهاي ديگري
ـ

يد تاريک و ما ِه تاريک را پذيرفتهانـد و ايـن هـرـدو را بـا ه م يک ي
و ٬در واق ع ٬خورش ِ
ـک ردهاند ) ( Ã MacKenzie 1964, pp.513-525; Beck 1978, pp.94-98ـ .در اينجا نميخواهيم بهاين
ـ

ـ

ــ

ـ

ــ

ـ

مسئله بپردازيـم .تـنها يـادآوري ايـن ن ک ته الزم است ک ه ٬ه م در اخ ترماري بـندهشن
ــ

)1964, p.515-516

ــ

ــ

ـ

متن پيشگوئي
و هم در اين ِ

( MacKenzie

ــ

ــ

مانويGo¦ zihr ٬

نقش مهمي ايفا

ميکند .در  M556ـ ٬سطرهاي ٦-٥ـ ٬آمده است که خورشيد و ماه تيره ميشود .خورشيد
و ماه او را چون جامهاي »بر تن ميکنند« .اين را ميتوان سنجيد با عبارتي از کتاب سوم
را بــه پـرده تشـبيه

ديــنکرد کــه Go¦ zihr

xwarše
¦ d ro
¦ šni¦ h... az go
¦ zihr aya
کـرده¦ b avr :

 pardagoـ ٬که ترجمه تحتاللفظي آن چنين است» :روشني خورشيد) ...است( از گو ِزهْر يا
¦ mand
ابر پردهدار«

)1973, p.307

1911, p.323, /16-19/; Menasce

 ( Madanـ .به هر

حالGo¦ zihr ٬

اژدهاي

آسماني پوشاننده هردو برخوردگاه مدار ماه است .اين متن نخستين شاهد است بر اين که
ِ
M98
ه
يان
م
ي
فارس
متن
اند.
برگزيده
را
go
¦
zihr
نام
ي
ايران
ي
زبان
نه
ه
پ
در
مانويان
از »دو
ِ
ـ

ـ

اژده ا« )(dw ßzdh ßg
ـ

ـ

ـ

سخن ميگويد

ـ

)( Müller 1904, s.37

ـ

که برابر است بادو

ـ

anabibazontes

١٦٢

نامه فرهنگستان ٣/ ٦
مصور به فارسي ميانه مانوي...
پيشگوئي
ّ

ـکفااليا

تحقيقات ايرانشناسي

 ( Beckـ .عالوه بر اين آموزه دو  anabibazontesـ ٬مـانويان آشکـارا

)1987, s.193-196

¦ taliya
A
مـاني ¦

مـادري
اژدهاي آسماني ديگـري نـيز داشـتهانـد کـه بـه زبـان
ِ
صـورت
)تحتـاللفظي »ـگرف ت گ ي خورشيد و ماه«؛ در متن پـارت ِي  M 728/v/8/ـ ٬بـه
ِ
ـ

ـ

ـ

نـام دارد

ـ

)!( ßßt ßlyß pdmwcydـ؛ در  M 2755/3/ـ ٬به صورت  ßßt ßlyßh¢ـ؛ نيز در قطعهاي مانويـ آر امي٬
9, 1937, s.79

 Burkitt 1925, p.114; W. Henning, BSOSـ ٬در مزامير قبطي  ٬ويراسته آلبري

 Allberryـ ٬ص ٬١٩٦سطر٨ـ» :خورشيدپرتوش را پنهان کرد ٬پوشيد ) (joreiª nآتليا را«( .در
اين باره  Beck 1976, p.10 Äـ .چنين

مينمايد که Go¦ zihr

برگردان فارسي ميانه ¦ A¦ taliyaـي
ـ

آرامي است.
 sargeسرگين
سطر ٨ـ srgyn jßmg ٬ـ :واژه شناختهشده ¦ n

)1971, p.74

( MacKenzie

در اينجا

مناسبتي نميتواند داشته باشد .اـگر چنين باشد ٬پس اينگونه خواهد بود که از جامهاي
گوئي شومي نيز نخواهد
آلوده به سرگين ٬آلودگي پاـک شودواين شگفتانگيز نيست و پيش ِ

بود .آنچه الزم است مفهومي است متضاد با سرگين و آن ميتواند جـامهاي ابـريشمين
چيني
باشد .پولي بالنک ٬ ٢٥از واژه
ِ
وـاحتماًال تُ خاري را بازسازي کرده است که هجاي نخستين آن  sar/ser-و پايانهاش -ik
) (xianzhiـ ٬واژهاي دوهجايي از آسياي ميانه

بوده است .بر اين اساس ٬وي به شماري از واژههاي آسياي ميانه براي ابريشم )مغولي
 širkägـ ٬منچو sirge

ميرسند

و جز آن( اشاره ميکند که به اين واژه فارسي بسيار نزديک به نظر
ـ

)NS 9, 1963, pp.229-230

 (AMـ .تسيمه ٬ ٢٦افزون بر اينها ٬مارا به اثر هميلتون ٢٧به نام

) Manuscrits ouigours du IXe-Xe siè cle de Touen-Houang Iنسخ خطّ ي اويغوري قرن
نهمــ دهم دون هوآنگ( )(Paris 1986, p. 118
صورت särik s'ryk

نميداند )
ـکتاب

ارجاع داده است که واژهاي اويغوري بـه

»ابريشم« در آن آمده است .به هر حال ٬تزکان ٢٨اين قرائت را درست

''?``Gibt es einen Namen Kök-Türk wirklich

Türkische Sprachen und Literaturen

1991, s. 360, Anm. 16

سپاسگزاريم( .واژه

»آيا واقعًا نام

زبان و ادبيات ترکي

Kök-Türk

وجـود دارد؟« در

)ed. I. Baldauf , K. Kreiser , S. Tezcan ,

 (Wiesbadenـ؛ از هــر دو ايــن هــمکاران بـابت راهـنماييهاي مـحبتآميزشان

ختني ¦¨ saci

اين واژه چيني سنجيد
28) S. Tezcan

به معني »نوعي پارچه ابريشمي« را نيز ميتوان مستقيمًا با

)1979, p.394a

 ( Baileyـ .در همين ر استا ٬پولي بالنک واژه کمبسامد

27) J. Hamilton

26) P. Zieme

25) Pulleyblank

نامه فرهنگستان ٣/ ٦

تحقيقات ايرانشناسي

مصور به فارسي ميانه مانوي...
پيشگوئي
ّ

١٦٣

)متأسفانه بدون شاهد (٢٩فارسي نو  sareرا ٬که کساني از جمله اشتنگاس معني »بافتهاي
از پارچه ٬نواري از ابريشم سفيد« را براي آن دادهاند ٬نام ميبرد

)1963, p.680

 ( Steingassـ.

بيترديد ٬اطالعات برهان قاطع )ويراسته معين ٬ذيل َس َره( پايه و اساس بوده است» :شقّه
حرير َع َل م را نيز ميگويند« که فولرس آن را چنين برگردانده استûsegmentum panni :
ِ
 serici albi in vexilloý ( Vullersـ .معين ٬در حاشيه برهان قاطع  ٬اشارهاي دارد

)1962 II, s.293

به واژه عربي َس َر ق که »نوعي از حرير« است .پس اين واژه فارسي ميانه را ميتوان ٬بنا بر
آنچه

sarage
گذشت¦ n ٬

واژه فارسي نو

sare

خواند که واژه ديگري است براي ابريشم و به معني »ابريشمين«.

)ساره( را نيز ميتوان

بهآساني به sarag

فارسي ميانه باز گرداند.

سطر» ßnwdg mwrw `yds§tyg ٬١١مرغ بيگانه دشتي«٬در  Henning 1958, s.99, Anm.2.آمده
است .درباره اين واژه و معنايش در
ـکه ٬در آن ٬ريشه
از

*anya-du
¦ taka

*anya-vat-aka

استدالل کافي ندارد .آيا به جاي آن ميتوان اين واژه را

»از دودمــانــي ديــگــر« دانست )از اوســــتائـي

 ÄـII, Heidelberg 1991, p. 77
du
¦ dag

فارسي ميانه کتابي Zaehner, BSOS 9, 1937, s.312. Ä

 Humbach, The Ga¦ tha¦ s of Zarathustraـ  H.ـ ٬فارسي ميانه

»خاندان و مانند آن«( .اين واژه ميتواند ٬در فارسي ميانه متون

شده باشد .اما ٬در فارسي ميانه کتابي ٬بايد به
پهلوي ٬هـمه جـا
*andu¦ dag

)1974, s.120

§ cera
و¦ g

-nd->-nn-

(c§ ara
¦ h¢ ) crßh

آمده است

( Henning

)1979, p.171

)1958, s.98-99

مانويan(n)u¦ dag ٬

آمده باشد .در مزامير
ـکـه بـيترديد از

 ( Baileyـ ٬در خود فارسي

 ( Henningـ.

»چراغ« صورت پربسامد فارسي ميانه در متون مانوي تورفان

 ( Sundermannاست که در برابر  ٣٠§ cara¦ gفارسي ميانه کتابي

فارسي نو قرار ميگيرد .صورت

)( Boyce 1977, p.31

نيز cr ßg

)1958, s.99

)از اوستائي  *ham-dav-ـ( ريشه ميگيرد

ميانه کتابي ٬مواردي از
سطر ٬١٥

صورت *andu¦ dag

»تـعميدي« آمـده است

ßnwtky

du
¦ ta-

»دودمـان«ـ٬

پارتي cr ßg

که برابر است با صورت

نوشته شده است

را نيز بايد

سغدي cr ß( ß)g

]8, 1981, s.204, 205, Anm.388

)1971, p.23

( MacKenzie

§ cara
بيترديد ¦ g

خواند

)در سغدي مسيحي ٬يک بار

 [AoFـ( .درباره ريشـه ايـن واژه و

٢٩ـ(ــدر لغتنامه دهخدا ٬ذيل ساره  ٬به معني »نوعي از فوطه و ميزر که از مُ لک هندوستان آورند) «...به نـقل از
فرهنگ جهانگيري( ٬شواهدي آمده است.ــ مترجم
٣٠ـ(ــمکنزي اين واژه را به صورت  §cira¦ gآوانويسي کرده است.ــ مترجم

١٦٤

نامه فرهنگستان ٣/ ٦
مصور به فارسي ميانه مانوي...
پيشگوئي
ّ
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صورتهاي گوناـگون آن در زبانهاي ايراني و غيرايراني  Bailey 1979, p.103 Äـ .گوناـگوني
آوائي پاياني را ميتوان با
در فارسي

پاياني g/x/h

دگرگوني ) mwrwß(h¢

ميانه و نو GGA 1935, 1, s.18 Ä

»چراغ« به صورت مانوي نزديکتر است
سطرهاي

kß cr ßh¢ ... czrwyd ٬١٦-١٥

 29ـ  246, n.ـ p.

)1971, p.16

حتي izruw

), Ibid

 Henning,ـ .فارسي

يهودي  ßـcr

 ( Baileyـ.

را هنينگ بدون ذـکر نشاني

در BSOAS 28, 1965,

آورده و چنين ترجمه کرده است» :وقتي که چراغ خاموش شود« .مکنزي

واژههاي فارسي ميانه کتابي
ميافزايد

) Äسطر  3ـ( سنجيد .درباره تبديل آواهاي

 azruftanـazraw- ٬

( MacKenzie

که چندان روشن نيست .آيا ُبن مضارع

باشد؟ در اين مورد ميتوان

هنينگ آورده نيز

افزودruw- .

»خاموش شدن ٬محو شدن« را نيز بدان

czrwwyd

بايد از همان

فارسي ميانه

ro
ماده ¦ b-

)بسنجيد با سنسکريت  lupyateـ(ـ ٬به گونهاي

مانوي )(M 204/5/

باشد و از ماده

که izruw-

نبايد azruw-

يا

را که

ناـگـذر *rupyate

تا حدّ ي مـعناي »پـايان يـافتن٬

ناپديد شدن ٬محو شدن« را ميرساند.
آغاز سطر  ١٦خوانا
نويسههاي yt

نيستh ß .

پاياني پـايانه جـمع فـارسي نـو را بـه يـاد مـيآورد.

پيش از آن )مصوتـ t +ــي پاياني( نميتواند به هيچ واژه فارسي ميانه يا نو

تعلق داشته باشد؛ در نتيجه ٬ميتوان آن را واژهاي بيگانه دانست .اين نيز تـرديدناپذير
است که -h ß

پايانه جمع نيست بلکه صورت متأخري از پايانه قيدساز فارسي

است ٬همان گونه که در فارسي نو نيز در واژه

¦tanha

-i¦ ha
ميانه ¦

»تنها«ـ = ¦ tani¦ haـي فارسي مـيانه

حفظ شده است.
مالحظاتي چند درباره بُ نمايه

پيشگوييهاي M556

تا کنون نتوانستهايم نظاير تمامعيار براي متن حاضر در ديگر روايتهاي جهان باستان٬
خاورزمين يا خاستگاههاي ديگر بيابيم و با ياري آن به نتيجهاي دقيق براي گزارش اين
پيشگوييها برسيم .در مجموع ٬تنها ميتوان پي برد که پيشگوييها همواره ٬از جمله در
اين متن ٬مربوطاند به پديدههاي آسماني ٬سالها ٬روزها و زمانهاي ديگر ٬پديدههاي
خودي خود باز ميشود( ٬پديدههاي مربوط به اشيا ِء
غيرطبيعي )براي مثال دري که به
ِ
ناخوشايند )براي مثال پاـک شدن جامه آلوده( ٬رنگها ٬ظهور ناـگهاني انسان و جانوران و

تحقيقات ايرانشناسي

نامه فرهنگستان ٣/ ٦
مصور به فارسي ميانه مانوي...
پيشگوئي
ّ

١٦٥

ـگياهان ٬کلمات و نامها . ٣١همچنين بايد تمايزي گـذاشت مـيان نشـانههاي طـبيعي ٬کـه
ـخودي خود پـديد مـيآيند ٬و نشـانههاي غـيرطبيعي ٬کـه انسـان سـبب آنـهاست.٣٢
به
ِ
پديده هاي جسماني ٬کلمات ٬پديدههاي آسـماني مـانند رعـدـوـبـرق و دنـبالهدارهـا و
شهابها و آسمانسنگها و ماه و خورشيدـگرفتگي )طبيعي يا پديدـآمده در اثر حمله
ديوها( ٬ ٣٣آتش ٬جانوران ٬ناقصـالخلقهها ٬رؤياها ٬همزادها و آنچه که به سعد و نحس
معروف است ٣٤از جمله نشانههاي طبيعياند .همه نشانههاي به کار رفته در اين متن نيز
نشانههاي طبيعياند .آنها مبتنياند بر رويدادهايي خاص در مـحيطي هـنجار .مـناسک
قرباني ٬غـيبگويي ٬آيـينهاي آتش و مـانند آنـها ٬کـه در ايـنجا اثـري از آنـها نـيست٬
گوئي باستاني ريشه در فرهنگ کهن بينالنهرين
نشانههاي غيرطبيعياند .نوشتههاي پيش ِ
دارد ٬که آميزهاي بوده است از مشاهده رويدادهاي اخترشناختي و رفتار جانوران .٣٥در
اين ميان ٬پرندگان نقش مهمي ايفا ميکنند؛ چون ٬به دليل نزديکيشان به آسمان و نيز
حرکت و آوازشان ٬بهـخوبي ميتوانند پيک ايزدان به شمار آيند .٣٦هرچند شرايط اقليمي
بابل کامالً با آسياي ميانه متفاوت است ٬پارهاي از اين پيشگوييها ممکن است به وام
گوئي خاور باستان که تا کنون ويرايش و منتشر شده
ـگرفته شده باشد .در متنهاي پيش ِ
است ٬بنمايههايي نظير بنمايههاي اين متن وجود ندارد .براي درک پيشگوييهاي اين
31) Paulys Real-Enzyklopädie der classischen A ltertum swissenschaft, neu e Bearbeitung bego nnen
von G eor g W is s o w a un ter M itw. zah lr . F achgeno ssen , h rsg. v. Wilhelm K r o ll , 35. H alb band ,
Stuttgart 1939, Sp.361-362.
, Antiker Aberglaube in moderner Ausstrahlung, Leipzig 1922, s.23.

32) E. Stemplinger

٣٣ـ( ـ Äهمان ٬ص.٣٠
٣٤ـ(ــ»بر اساس قواعد کهن omina principiis inesse solent <Ovid fast. 1, 178> :ـ ٬همه نشانهها را در بامدا ِد
پگاه ٬نخستين خروج از مکاني ٬آغاز سفر ٬شروع کار بهـطور ا ّت فاقي ميتوان ديد« Ä .همان ٬پانوشت  18ـ ٬ص 44ـ٬
پارهشعر مذکور در اصل چنين استOmina prinicipiis inquit inesse solent :
P. Ovidii Nasonis fastorum libri sex, hrsg. v. E. H. Alton u. a., Leipzig 1978, s.6.

٣٥ـ(ــاز جمله پديدههاي بدشگوناند» :ناهنجاريهايي در جانوران نوزاد يا کشتهشده ٬پديدههاي طبيعي مانند
فـرعي ات
وزش باد و ابرناـکي ٬رفتار جانوران وحشي و اهلي ٬ويژگيهاي قيافهشناختي انسـان ٬نـيز بسـياري از
ّ
زندگي روزانهÄ .
``Kulturgeschichte des Alten Vorderasien'', hrsg. v. H. Klengel , Berlin 1989, in Veröffentlichungen des
Zentralinstitutes für Alte Geschichte und Archäologie 18, s.186.

خورشيد و ماهـگرفتگي با رويدادهاي تاريخي پيوند يافته است ٬ص 110ـ.
36) J. H u n g e r , ``Babylonische Tieromina nebst griechisch-römischen Parallelen'', in Mitteilungen
der Vorderasiatischen Gesellschaft 3, Berlin 1909, s.18.
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متن دانستن اين نکته جالب است که در مجموعه

šumma ¦ alu ina me¦ le
¦ šakin

)»وقتي

شهري در بلندي جاي داشته باشد«( پيشگويياي بر جاي مـانده است کـه بـه افـتادن
مرغي دشتي در يک خانه مربوط است .٣٧ستارهشناسي و طبيعتشناسي بابلي پيشرفت
انديشه باستاني را سخت متأثر ساخته و تا هندوستان نيز پيش رفته است .٣٨متون هندي
نيز به ما ميگويند که اـگر پرندهاي خاص در خانهاي فرود آيد ٬نشانهاي بدشگون است.٣٩
ماه و خورشيدـگرفتگي در متون متأخر هندي در عين حال فال بدند و بايد براي آن کفّاره
داد .در اينجا جالب اين

است که ديوي به نام Ra¦ ha

سبب خورشيدـگرفتگي و ماهـگرفتگي

با در هم پيچيدن اين دو جرم آسماني است .٤٠آيا اين ديو
٣٧ـ(ــ»اـگر در خانه کسي پرندهاي دشتي فرود آيد ٬با لوگالـ ادينا
پرندهاي سوراخزي نشيند ٬آن خانه با گوال  ] Gulaـدچار[ رنج شود«.

يادآور Go¦ zihr

Lugel-edina

نيست که خود

آن خانه  // ...اـگر در خانه کسي

F. Nötscher , ``Die Omen-Serie šumma a¦ lu ina me¦ le
¦ šakin (CT 38-40)'' , in Orientalia 39-42, 1929,
Tf. 21, Rückseite, Z. 12 und 13.

هونگر  J. Hungerـ ٬در  Babylonische Tieromina , s.25, 31ffـ ٬معني »پرنده دشتي« )'' (``Steppenvogelرا براي
عبارت اـکدّ ِي  is¤ ¤ sür ¤ sêriذـکر نکرده و معني »پرنده سوراخزي« )'' (``Höhlenvogelرا براي  is¤ ¤ sür £ h urriذـکر کرده
است.
38) ``Kulturgeschichte des Alten Vorderasien'' ( Ã Anm.20), s.402.

پانائينو  A. Panainoلطف کرده و ما را به منابع مهم و مفيدي در اين زمينه رهنمون شدند .بررسي جديد اين
مجموعه در پاياننامه  S. Morenبه مشخصات زير است:
The Omen Series ``Šumma alu'': A Preliminary Investigation, Ph.D. Thesis, Pennsylvania University,
1978.
39) J.V. Negelein , Der Traumschlüssel des Jaddeva. Ein Beitrag zur indischen Mantik , Gießen 1912,
s.17, 293; A. Weber , ``Zwei vedische Texte über Omina und Portenta'', in Abh. d. Berl. Akad. d.
Wiss., Phil-hist. Kl., 1858, s.325 und 330,

 ...» §6يا پرندهاي شوم ) ( 3در يک خانه فرود آيد «.و )» §8در خانهاي که( ) ( 2خر ٬شتر ٬بز ٬آهوي نر ٬کبوتر٬
جغد ٬حواصيل ٬کرکس ٬شاهين  ٬کالغ ٬باز ٬زاغ يا شغال فرود آيـد .«...پـيوندهاي مـيان پـيشگوييها و ادبـيات
خوابگزاري بابلي و هندي را  D. Pingreeبارها بررسي کرده است ٬براي مثال:
``Venu s O men s in In dia and Bab ylon '' , in L anguage, L iterature and H isto ry ( A m erican Oriental
S ociety 67) , New H eaven 1987, pp .293-315; ``Bab ilo nian P lan etar y Th eor y in Sanskrit O men
Texts'', in From Ancient Omens to Statistical Mechanics. Essays on the Exact Sciences Presented to
(Acta Historica Scientiarum Naturalium et

und B. R. Goldstein

Asger Aaboe , hrsg. v. J. L. Berggren

Medicinalium 39), C openhagen 1987, p p.91-99 un d ``M eso pot amian O men s in San skr it' ', in L a
circulation des biens, des personnes et des idées dans le Proche-Orient ancien. XXXVIII e R. A. I.,

)به ر اهنمائي پانائينو(

Paris 1992, pp.375-379.

40) Ã Negelein , Traumschlüssel ( Ã Anm.24), s.179-180.

وي
Ä

 Ra¦ huو Ketu

ديو تاريککننده خورشيد ميشمارد:
را سر و ُد م ِ
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نامه فرهنگستان ٣/ ٦
مصور به فارسي ميانه مانوي...
پيشگوئي
ّ

١٦٧

را در برابر اين اجرام آسماني قرار ميدهد؟ جامههاي آلوده بهويژه رويارويي با افرادي
ـکه جامه آلوده بر تن دارند نيز بدشگون است . ٤١اما ٬در اين متن فارسي ميانه ٬اـگر متن را
درست گزارش کنيم ٬ماجرا ديگر و سخن از پاـک شدن آلودگي است از جامهاي گرانبها.
در اساطير چيني نيز پيشگوييهايي آمده است که براي مثال به جيغ پرندگان و فتيله
خاموش شمع مربوط است.٤٢
در روايتهاي فارسي نيز پيشگوييهاي بسـياري دربـاره خـوششگوني روزهـاي
معين براي کارهاي خاص ٬گزارش پديدههاي طبيعي و رفتارهاي انساني آمده است ٤٣؛ از
ّ

جمله آتش شمع اهميت فراوان دارد به گونهاي که خاموش شدن شمعي که به نام کسي
افروخته شده نشانه مرگ او در همان سال است .خاموش شدن آتش و گُ ر گرفتن ناـگهاني

فتيله نيز بدشگون است . ٤٤براي نور چراغ تعبيري جـادويي قـايلانـد و آن را تـوصيفي
نمادين از باززايي ميدانند و آن در آيينها و جشنهاي مـردمي نـقشي بس مـهم دارد.
دگرگونيهاي خاص در شـعله و پـريدن حشـرات در اطـراف چـراغ بـدشگون شـمرده
ميشود.٤٥
يگانه نکته بنيادين ترديدناپذير براي گزارش اين پيشگوييها اين است کـه آنـها در
موقعيتهاي معيّن بدشگون شمرده ميشوند .مـمکن است هـر نشـانهاي بـراي خـود

داراي تعبيري باشد .در هر صورت ٬نتيجهـگيرياي براي هر پيشگويي که نشان دهد پس
از هرکدام از آنها چه روي ميدهد وجود ندارد.
اـگر بپذيريم که پيشگوييهاي

M556

داراي نوعي توالي منطقي هستند و گـزارنـده

رويدادي شوماند ٬آنگاه شايد بتوان نتيجه گرفت که آنها از فاجعهاي جهاني و گسترده و
بسيار سخت خبر ميدهند .اين رويداد تنها ميتواند همان رويداد مربوط به رسـتاخيز
Ã ``Die Wahrzeichen des Himmels in der indischen Mantik'', in Archiv für Religionswissenschaft,
Leipzig-Berlin 26, 1928, 3/4, s.244.
ß
ßß
ß
ß
 Ra¦ huدر  P22نيز به صورت » r xw swr n MLKراهو شاه آسوران« آمده است Ä

E. Benveniste , Textes sogdiens, Paris 1940, pp.156, 234-235.
41) Negelein, Traumschlüssel ( Ã Anm.24), s.99 und 279.
42) H. Doré : Researches into Chinese Superstitions, Taipei 1966, P. IV, pp.370-372.
43) H. Massé , Croyances et coutumes persanes, Paris 1934, pp. 267-290.

٤٤ـ( ـ Äپانوشت  28ـ ٬ص 283ـ.

§ era¦ − g'' in Encyclopædia Iranica, vol. V, Fasc. 3, p. 261.
45) M. Omidsalar , ``C
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٣/ ٦ نامه فرهنگستان
...مصور به فارسي ميانه مانوي
پيشگوئي
ّ

١٦٨

باشد که از پايان جهان خبر ميدهد با جنگي که آغازگر آن است و آتشسوزياي که به آن
آتش
ِ  هيچ اشارهاي نرفته است که گوياي٬ در منابع گوناـگون٬ به هر روي.پايان ميدهد
.٤٦ باشد٬ که اين متن يادآور آن است٬پايان جهان
 قطعات اندکي به دست آمده است کـه٬ يعني از يافتههاي تورفاني٬از آسياي ميانه
 قطعات سغديـ مسيحي و ترکيـ٬ در اين باب.مستقيمًا به متون پيشگويي مربوط باشد
sanctorum

»مـعجزه رسـوالن« يـا

Sortes apostolorum

مســيحي وجــود دارد کـه بـه

٤٧
 و٤٨گوئي تـرکي بـاستان بـه خـط رونـي
ِ  وانگـهي مـتن پـيش. »قدّ يسان« هـمانند است
 اوراقي به زبان ترکي٬ در همين ر استا.٥٠ نيز به دست آمده است٤٩ترجمهاي از ئيـچينگ

٬ کوتاه کـردن مـو٬ متنهايي درباره اهميت روزها براي گرفتن ناخن٬از متون پيشگويي
 روزهـاي بـدشگون در چـهار فـصل و روزهـايي٬ عطسه٬ درباره لرزش اندام٬همچنين
 نيز بازماندههاي متون پـيشگويي بـا اعـداد. ٥١بدشگون براي کارها شناخته شده است
 متن سغدي که به مشاهدات. شمارهـگذاري شده است٬ درست مانند همين متن٬ترتيبي
(ـ)متون سغدي

Textes Sogdiens,  ازP22 نويسهـگرداني در

 نيز.آمده است

اخترماري ميپردازد به صورت

¨ e dite¨ s, traduits et Commentë s par E. Benveniste, Paris 1940, p.156
Ä ـ(ــدر اين باره٤٦

Die Gnosis, III, Der Manichäismus / unter Mitw, v. J. P. Asmussen , eingl., übers. und erläutert von
Alexander Böhlig, München 1980, s.456

.ـکه از جمله حادثه آتشسوزي جهان در آن شرح داده شده است
47) N. Sims -Williams , ``The Sogdian Fragments of the British Library'', Indo-Iranian Journal 18,
1976, pp.63-65, ders., ``Christian Sogdian Texts from the Nachlass of Olaf Hansen II: Fragments
of Po lemic and Pro gn ostics' ', in Bu lletin o f the Scho ol of Orien tal and A frican Studies 58, 1995,
p p.288-302 u n d, n o ch u n pu blizier t, C 22/8 = T III B 61, N o. l; A. v. L e C oq , ``E in ch r istliche s
u n d e i n m a n ic h ä i sc h e s M a n u s k r ip t f r a g m e n t in t ü r k is c h e r Sp r a c h e a u s T u r f a n
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