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ستی "  سش دو به پر صر  سخ مخت یه پا ظور ارا  به من

از چیز فهم های  که در فیس بوک از سرزمین شغنان

از  هیچ  چون ،بود عرصه زبان شناسی  تمنا کرده 

شد نه  شنیده  یی  سارت  ،فردی آوا سبب ج ین  از ا

با غتنام فرصت عباره هایی را خدمت شان  و  کردم

سایر  کنم  وو  کریم  قدیم و ت ندان ت قه م به  عال

که ید این هره ای از آن  ام ما را در   ب ته  و  گرف

 "  راستای پژوهش بهتر در زمینه یاری سان باشند

   

 شد جدا ،هر که او از همزبانی

 گرچه دارد صد نوا ،بی زبان شد

 

زبان سغدی  مانند زبان های  سخن آغازین :

پامیری ، از زبان های ایرانی شاخه شمال شرقی 

است که در مرا حل آغازین خود در دره ها و کوه 

پایه های رود خانه زرافشان و نواحی پیرامون آن  

و بعد  هدر میان مردمان آن مرز و بوم رایج بود

عنوان زبان میانجی، داد و ستد، بازرگانی،  به

 میان دسته های قومی ، روابط و دپلوماسیگفتمان

، وسیله انتقال فرهنگ ها ، تهذیب و ناهمگون 
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تمدن  در بخش بزرگی از جاده ابریشم رواج یافت.  

این زبان به عنوان زبان گفتاری و نوشتاری تا 

الیل سده نهم میالدی خیلی ها فعال بوده و روی د

معین سیاسی پس از سده یازدهم زوال آن آغاز 

گردیده است. در شرایط کنونی تنها زبان 

 " یغنابی"،بازمانده از گویش های سغدی، زبان 

است که در یکی از مناطق کوهستانی تاجیکستان 

 صحبت می شود.  

است که  زبانی ایرانی( Neo-Sogdian)یغنابی یا سغدی نو 

میان  تاجیکستاندر سرزمین  دره یغناباقلیتی از سکنه 

رانند. این زبان  های زرافشان و حصار، بدان سخن می کوه

های زبانقدیم است. زبان یغنابی از  زبان سغدیبازمانده 

و  پشتوو  آسیشاخه شمال شرقی ست و با زبانهای  ایرانی

هایی دارد. نزدیکی های پامیری زبان
[۱]

این زبان به لحاظ  

هم اکنون باشد.  حظات زبانشناختی بااهمیت میقدمت و مال

که نوع تغییر  الفبای تاجیکیهمان زبان یغنابی با 

 شود. است، نوشته می سیریلیکیافته 

 دستور زبان سغدی مطابق پژوهش های جدید

  ضمیر های شخصی 

 

 جمع مفرد 

 mox ماخ man َمن اول  شخص 

 ʃumox شُماخ  tu  تو دوم  خصش 

 iʃtit ، axtit َاخِتت، ایشِتت iʃ ، ax َاخ، ایش سوم  شخص 

 ضمیرهای ملکی 

 جمع مفرد 

- اول شخص  mox ماخ- im م ِ 

- دوم شخص  ʃint ِشنت- it ت ِ 

- سوم شخص  ʃɪnt ِشنت- iʃ ش ِ 

 ها صرف فعل 

 جمع مفرد 

 imiʃt یِمشت- omiʃt اِمشت- اول شخص

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C#cite_note-1#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9
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 siʃt ِسشت- iʃt شتی- دوم شخص

 oʃt اشت- tʃi چی- سوم شخص

 شود برای نمونه فعل خواستن به این صورت صرف می 

 جمع مفرد 

 (хоҳимишт) خواهیِمشت (хоҳомишт) خواهاِمشت اول شخص

 (хоҳсишт) خواهِسشت (хоҳишт) خواهیشت دوم شخص

 (хоҳошт) خواهاشت (хоҳчи) خواهچی سوم شخص

 عالمت جمع 

به  زبان سغدیای است که از  نها بازمانده زندهیغنابی ت

توان بن  جای مانده و در آن مانند زبان سغدی هنوز می

-tماضی را از بن مضارع بنا کرد و عالمت جمع نیز در آن 

است  tAکه عالمت جمع در آن  زبان آسیاست. از این رو با 

 است. شبیه

زبان سغدی در بخارای تاریخی زبان اصلی 

دری  -شهروندان بخارا پیش از رواج زبان فارسی

،  در مورد  " احسن التقاسیم"سی دربود. مقد

زبان سغدی چنین آورده است که : " سغدیانا را 

نیز زبانی جدا است که نزدیک به روستایان بخارا 

می باشد و چند گونه است که همگی آن را می 

فهمند. من پیشوای بزرگوار ابوبکر فضل را دیدم 

که بدان بسیار سخن می راند. کمتر شهری از آنها 

کردم، یافت می شود که روستایش زبان  که یاد

 جداگانه ای نداشته باشد." 
 ۵۶به سال  عثماندر زمان فتح بخارا از سوی سعید بن 

زبان بخارا و پیرامون آن سغدی  هجری و سدٔه پس از آن

توان به  می فارسیهای سغدی در  واژه از واماست.  بوده

های آغاز، ملخ، فغ )در فغفور(، خاتون، جغد،  واژه

 سار، راغ اشاره الئیدن، آسیمه )در سرآسیمه(، بساک، سنگ

که در   " تاشکنت"،و یا کنت ، مثلن  َکند–کرد. پسوند 

های ایرانی  در بسیاری از جاینام و  اوزبکی –ترکی زبان 

ای سغدی به معنی دهکده و شهر است.  شود نیز واژه دیده می

نام شهرهای مانند تاشکند، سمرقند،  این پسوند را در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%DB%8C
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c.html
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کند به همین معنی -بینیم. پسوند  کند می یارکند و تازه

 ترکی نیز وارد شده است . زبان های   به 

 
کتاب حاضر، مشتمل بر جستارها و :  مطالعات سُغدی

از چهل سال تحقیق استاد دکتر  ها، نتیجۀ بیش مقاله

بدرالزمان قریب، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب 

های ایرانی  فارسی، دربارۀ زبان و ادبیات یکی از زبان

ژوهش در این زبان، زبان سُغدی و پ نام سُغدی است. شرقی به

با نام استاد قریب ـ که خود از شاگردان والتر برونو 

هنینگ بود ـ در ایران شناخته شد و از آن روز پس، 

این کتاب حاوی پانزده مقالۀ  روز گسترش یافت. روزبه

فارسی و سه مقالۀ انگلیسی است. دو مقاله از پانزده 

زبان مقالۀ فارسی دراصل به انگلیسی و یک مقاله به 

از انتشار در مجالت  بود که مدتی پس فارسی نوشته شده

ترین  ها در ایران منتشر شد. قدیمی اروپایی ترجمۀ آن

 1384ها در سال  و جدیدترین آن 1348در سالمقالۀ این مجموعه 

است. در این کتاب، مقاالت نه برمبنای تقّدم و  منتشر شده

اند،  شدهبندی  تأخر انتشار، بلکه براساس موضوع رده

چراکه دستیابی آسان به مفاهیم اصلی راه را برای 

 کند. تحقیقات هموارتر می

شیوۀ متعارف  شناسی اکثر مقاالت این مجموعه به کتاب

های آن نیز بازسازی و در  امروزی فهرست شده و همۀ جدول

 است. طرح نوین ریخته شده

 عناوین مقاالت فارسی این مجموعه عبارت است از:

 ها: آسیای میانه و جادۀ ابریشم؛ یسُغد .1

 ها و گسترش فرهنگ ایرانی؛ سُغدی .2

 دستگاه صوتی زبان سُغدی؛ .3

 نظام فعل در زبان سُغدی؛ .4

 صرف اسم در زبان سُغدی؛ .5

 ها در زبان سُغدی؛ وزنی مصّوت قانون هم .6

از  ها با برخی گذشتۀ نقلی و بعید و متعدی در سُغدی و شباهت آن .7

 های ایرانی نو؛ گویش

 واژۀ فارسی کشاورز؛ .8

 رستم در روایات سُغدی؛ .9

 پژوهشی پیرامون روایت سُغدی داستان رستم؛ .10

 بهشت نور بر چرم سفید؛ .11

رفع ابهام از دو واژه در نسخۀ سُغدی بهشت روشنایی یا اقلیم  .12

 روشنایی؛

 طلسم باران از یک زبان سُغدی؛ .13

 صحاب کهف( به روایت سُغدی؛خفتگان ِاِفسوس )ا .14

 روزه در متون سُغدی. .15
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 عناوین مقاالت انگلیسی این مجموعه نیز به شرح زیر است:

، نوشتۀ دکتر بدرالزمان قریب، عضو پیوستۀ مطالعات سُغدی

کوشش محمد شکری  فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که به

ای به نسخه و به 1100در فومشی، ازسوی انتشارات طهوری 

 است. منتشر شده 1386لایر در تابستان  58000

شاخه شمال شرقی و زبان  زبان های ایرانی  زبان سُغدی از

 سیردریاو  آمودریاناحیٔه حاصلخیز سغد، واقع در میان 

زرافشان   است. زبان سغدی در آغاز در دره رودخانه بوده

زبان نواحی پیرامون رایج بود و بعدًا به عنوان و 

رواج یافت. این  جاده ابریشمدر بخش بزرگی از  میانجی

های دوم تا دوازدهم میالدی،  رن، سدهزبان در طول ده ق

، فرارودمهم ترین زبان ایرانی در ترکستان امروزی و 

زبان تجاری جادٔه ابریشم و از دیرزمان ابزار ارتباط و 

های شرقی و غربی آسیا  رزمینهای س پیوند بخشی از فرهنگ

است. زبان سغدی به عنوان زبان گفتاری و نوشتاری  بوده

 ۱۱تا سده نهم میالدی فعال بوده و زوال آن پس از سدٔه 

است. زبان سغدی بر اثر نفوذ و توسعه  آغاز گردیده

که برخوردار از پشتیبانی دولت  فارسی میانهتدریجی 

ساسانی بود و نیز زبان ترکی که ارمغان هجوم قبایل 

زبان، از رواج افتاد و سیر نابودی آن از سده پنجم  ترک

هجری به بعد همزمان با رواج زبان فارسی از یک سو و 

  ی و ترکی از سوی دیگر شتاب بیشتری یافت.نفوذ زبان عرب

های سغدی، زبان  امروزه تنها زبان بازمانده از گویش

 شود. صحبت می تاجیکستاناست که در کوهستانی در  یغنابی

ها،  ها و نگاشته زبان سغدی، از نظر تنّوع و حجم نوشته

است و متون دینی بخش بزرگی  زبان ایرانی شرقیترین  مهم

که در  شود. با وجود آن از این مواد نوشتاری را شامل می

ای با  های پارسی باستان از سغد به عنوان منطقه نوشته سنگ

زبان  تر شده، آثاری از شکل قدیمیهای خود یاد  ویژگی

است. زبان سغدی  باقی نمانده« سغدی باستان»سغدی یعنی 

تر  بیشتر حالت کهن )پهلوی(نسبت به فارسی میانه 

 است. های ایرانی را حفظ کرده زبان

زبان سغدی پیش از کشف گنجینٔه ترکان در :  کشف دوباره

، در اوایل سده بیستم میالدی، زبانی تقریبا ترکستان چین

است. نخستین کسانی که پرده از راز زبان  ناشناخته بوده

خاموش سغدی برگرفتند، محققان آلمانی بودند که در 

ستم با مطالعه یک متن مکشوف از های آغازین سدٔه بی سال

این زباِن تا آن زمان ناشناخته را سغدی  تورفان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
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در حدود هزار و اندی  ابوریحان بیرونینامیدند. گرچه 

های سغدی تلویحًا  ها و جشن سال پیش با ذکر روزها و ماه

به این زبان اشاره کرده بود، اما در آغاز قرن بیستم 

  د.یاب است که زبان سغدی تولدی دوباره می

های اکتشافی متعدد،  طی یکصد سال گذشته با پوشش هیأت

آثار مکتوب این زبان به صورت پراکنده از نواحی نزدیک 

های داخلی دیوار بزرگ چین، و  تا یکی از برج سمرقندشهر 

مغولستان شمالی تا دره علیای رود سند در شمال از 

های  پاکستان، کشف شدند. با انتقال این اسناد به موزه

برلین، پاریس، لندن و سن پترزبورگ دانشمندان اروپایی 

های کهن پرداختند و  و آمریکایی به مطالعٔه این نوشته

های گوناگون اروپایی  ها به زبان بسیاری از این متن

زبان  نحویهای صرفی و  شناسان، ویژگی زبانترجمه شد. 

سغدی را مشخص کردند و حقایق بسیاری را دربارٔه این 

  زبان آشکار ساختند.

سمرقند اهمیت زیادی در جادٔه ابریشم :  ادبیات سغدی

های  است. نوشته غرب داشتهشاهراه میان چین و دنیای 

مورخان اسالمی حکایت از مهاجرت سغدیان پیش از اسالم و 

پیشه در طول این جاده دارد.  های سغدیاِن تجارت فعالیت

نتیجه بارز این امر اهمیت یافتن زبان سغدی به صورت 

زبان میانجی در جاده ابریشم بود. در پرتو همین نقش 

های آن در این ناحیه  یسنو زبان سغدی است که بیشتر دست

 است. به خصوص در نواحی اطراف تورفان به دست آمده

 هنرو  فرهنگپیشه، که واسطه انتقال کاال و  سغدیان تجارت

های  میان چین و ایران و هند و روم بودند، به تبلیغ دین

بودایی و مانوی و مسیحی نیز پرداختند. از این رو، 

مواد نوشتاری سغدی بیشتر دینی و متأثر از سه دین نام 

است و، به همین اعتبار، به سه گروه متون سغدی  برده

مانویان  شود. ی مسیحی بخش میبودایی، سغدی مانوی، و سغد

هم مهارت نویسندگی داشتند و هم مترجمان بسیار زبردستی 

اند  هایی که آنان به سغدی برگردانده اند. زبان متن بوده

ای الکن و پیچیده  روان و زیبا و کامالً متمایز از ترجمه

های  زبان است. متن و ناقص مترجمان مسیحی و بودایی سغدی

سیحی صرفًا از نظر فراوانی و تنّوع سغدی بودایی و م

ند. اما، برای بررسی صرفی و نحوی زبان  باارزش واژگان

ویژه  های سغدی مانوی، به سغدی، باید به مطالعه متن

  های آن، پرداخت. داستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86
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های متعدد،  ر غیر دینی سغدی در برگیرندٔه کتیبهآثا

که تاریخ برخی از آنها به سدٔه دوم -های گوناگون  سکه

های زبان سغدی  ترین نوشته رسد و در زمرٔه کهن میالدی می

های باستانی، اسناد و مدارک،  ها، نامه سفالینه -است

 تعدادی داستان و چند متن طبی است.

ی سغدی بودایی، در حقیقت، آثار ها متن : ادبیات بودایی

به زبان سغدی است. این آثار  ادبیات بوداییبازمانده 

ترین آثار ادبی زبان سغدی باشد که در  شاید پرحجم

از اصل چینی و هندی به زبان  آسیای میانههای  صومعه

 مهایانهاند و محتوای آنها از مکتب  سغدی ترجمه شده

است. ادبیات سغدی بودایی نوعی  بودایی سرچشمه گرفته

ای و آکنده از اصطالحات فلسفی و احکام  ادبیات ترجمه

آیین بودا است و بخش اعظم آن نمودار ادبیات بودایی 

است.بسیاری از  چینی است که غالبًا از آن ترجمه شده

های چینی آثار  اخته سغدی بازتاب نسخههای بودایی شن متن

های  نوشتاری آیین بودایند تا بدان جا که ویژگی

های چینی مستقیمًا در  شناختی و اصطالحی و سبکی نسخه واژه

ترجمه سغدی نمایان است. مترجم سغدی، هرگاه که 

است واژه یا عبارتی سغدی برای برگرداندن  نتوانسته

واژه آن  به به ترجمه واژهتعبیر یا اصطالحی خاص بیابد، 

 آوانویسیاست. حتی، در برخی موارد، تنها به  پرداخته

  است. های مبهم چینی به خط سغدی بسنده کرده واژه

ها، بدون مراجعه به اصل  تنرو درک و فهم این م از این

چینی یا هندی آنها، اغلب دشوار و گاه غیرممکن است. در 

ها، در اثر تغییرات  برخی موارد نیز، صورت سغدی واژه

دور  سانسکریتهای  های دستوری، از صورت ناشی از نقش

تاریخ ترجمه متون سغدی بودایی روشن نیست. . اند شده

( مشخص است؛ میالدی ۷۲۸)تنها، در یک مورد، تاریخ ترجمه 

رود که بخش بزرگی از این متونِ  بنابراین، احتمال می

در  دودمان تانکای متعلق به دوره اصلی پادشاهی  ترجمه

آسیای میانه )نیمه دوم سده هفتم و نیمه یکم سده هشتم 

  میالدی( باشد.

اما متون سغدی مانوی از نظر :  ادبیات مانوی

شناختی، در خور توجه و حایز اهمیت بسیار است.  زبان

 بخشی از این متون در برگیرنده ترجمه سغدِی سرودها و

از اصل فارسیِ  مانویهای دینِی  های مربوط به کتاب متن

میانه و پارتی و بخش دیگر شامل آثاری است که اصاًل به 

تکّه شده و  اند. بیشتر این متون تکّه زبان سغدی نوشته شده

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
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هایی که در این  است. از جمله موضوع ادی دیدهآسیب زی

است تاریخچه کلیسا و فعالیت مبّلغانِ  ها عرضه شده متن

، اسطوره آفرینش مانوی، ها ، تقویمشناسی کیهانمانوی، 

ها  ها، اعترافات، فهرست واژگان و تمثیل ها، نیایش خطابه

ها، مطالب فلسفی  طور کلی، در این متن هاست. به و داستان

و بنیادی آیین مانی اغلب با بیانی آمیخته به تمثیل و 

مانویاِن سغدی زبان نیز، در  گردد. داستان مطرح می

شرق به غرب و از غرب به انتقال افسانه و داستان از 

  اند. شرق، نقش مهمی داشته

متون سغدی مسیحی نیز، در واقع، نوعی :ادبیات مسیحی

هایی از زندگی شهدا و  ای و حاوی داستان متون ترجمه

هایی از انجیل، چندین  قدیسان مسیحی، قطعات و روایت

، کتاب مزامیر، داستان آباء کلیساهایی از  موعظه، حکایت

پیامبران، سرودهای نیایش، آراء بزرگان کلیسا، کلمات 

ها از اصل سریانی  قصار و عبارات پندآمیز است. این متن

جمان جا که متر است و، از آن به سغدی برگردانده شده

مسیحی سغدی زبان به ترجمه واژه به واژه متن سریانی به 

های آنان  اند، ترجمه بند بوده سغدی و نحوه بیان آن پای

  خالی از ابتکار و تقریبًا فاقد ارزش ادبی است.

پیش از رواج  بخارازبان اصلی شهر  : سغدی در بخارا

در  مقدسی فارسی در این شهر، زبان سغدی بود.

در مورد زبان سغدی چنین  (۴۹۱ص. ) التقاسیم احسن

سغدیان را نیز زبانی جدا است که نزدیک به »است:  آورده

است که همگی آنها  باشد و چند گونه روستائیان بخارا می

را  ابوبکر محمد بن فضلفهمند. من پیشوای بزرگوار  را می

راند. کمتر شهری از آنها که  دیدم که بدان بسیار سخن می

شود که روستایش زبان جداگانه نداشته  یاد کردم، یافت می

 «باشد.

 ۵۶به سال  سعید بن عثماندر زمان فتح بخارا از سوی 

میالدی( و سدٔه پس از آن نیز زبان بخارا و  ۶۷۵هجری )

  است. پیرامون آن سغدی بوده

سغدی در  های واژه از وام : در فارسیزبان سغدی  تأثیر 

(، فغفور، فغ )در ملخهای آغاز،  توان به واژه فارسی می

، بساک، الئیدن، آسیمه )در سرآسیمه(، جغد،  خاتون

َکند که در بسیاری از -اشاره کرد. پسوند  راغ، سار سنگ

ای سغدی به معنی  شود نیز واژه های ایرانی دیده می جاینام

و شهر است. این پسوند را در نام شهرهای مانند دهکده 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B7%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%BA
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و...  چیمکنتو  کند تازه، یارکند، سمرقند، تاشکند

های ترکی  کند به همین معنی به زبان-بینیم. پسوند  می

 است. نیز وارد شده

های ایرانی شرقی. زبانی که در  از زبانزبان سُغدی: 

النهر رایج بوده و به خط سغدی  سرزمین سُغد در ماوراء

. دامنه گسترش این زبان شامل سرزمین شده است کتابت می

پهناوری از شرق دریای کاسپین/ مازندران در غرب آسیای 

های سیبری،  میانه تا آسیای میانه شرقی، مغولستان، دشت

کیانگ  های سین قاره هند، افغانستان و استان شمال شبه

گرفته  )خَُتن( و کانسو در شمال غربی چین را در بر می

های خورازمی و سکایی نزدیکی  ا زباناست. زبان سغدی ب

های نخست میالدی زبان عمومی و  دارد. این زبان در سده

رایج آسیای میانه بوده و در حدود سده ششم هجری متروک 

 شده است. تعدادی از واژگان زبان سغدی در کتاب

از ابوریحان بیرونی بکار رفته است، اما  آثارالباقیه

رست و دقیق آنها ممکن چون بدون مصوت هستند، تلظ د

نیست. زبانی که امروزه در َیغناب و نواحی رود زرافشان 

ای از زبان  )در ازبکستان امروی( رایج است، بازمانده

 رود. سُغدی بشمار می

در مطالعة زبانهای کهن ایرانی مسائل نحوی از اقبال 

چندانی برخوردار نیستند و زبان سغدی هم از این مسأله 

به این عّلت که متون بازمانده سغدی عمومًا مستثنی نیست. 

اند  هایی از زبانهای دیگر تشخیص داده شده ترجمه

دانشمندان کمتر به بررسی نحوی این متون اهتمام 

اند. تعیین میزان تأثیرگذاری زبانهای مبدأ بر  ورزیده

های  نحو زبان متون سغدی از سویی و وجود تمایز بین گونه

گر سو خود مسائلی هستند که بدون مختلف زبانی آن از دی

های  بررسی نحوی و مقایسة ساختارهای مشابه در این گونه

زبانی قابل دسترسی نیستند و این امری است که تا کنون 

به صورت جّدی انجام نپذیرفته است. در این نوشتار به 

بررسی افعال تابع دو فعل وجهی مهم در زبان سغدی 

 -k˒m و« بایستن» -s˒c لپرداخته شده است. این دو فع

شده در نحو  های پراکندۀ انجام هستند. در بررسی« خواستن»

سغدی عمومًا تنها به کاربرد آنها با مصدر توجّه شده 

دهد که تابع این دو فعل  است. این پژوهش نشان می

شد. کاربرد با  تر از آن است که پیشتر تصّور می متنّوع

فعلی مختلف در جمالت های مختلف مصدر و نیز وجوه  گونه

در  -s˒cپیرو دیگر صورتهای نحوی این افعال هستند. فعل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D9%86%D8%AA
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متون غیر بودایی بسامد بسیار محدودتری دارد و تنّوع 

کمتر است، اّما بسامد  -kʼm افعال تابع آن نسبت به

در متون بودایی و مسیحی نسبتًا برابر است  -kʼm کاربرد

 کند. شتر فراهم میو امکان مقایسه و بررسی آماری را بی

 در زمینه های یاد شده برای آینده ها :  گفتارهای دیگر

زبان پهلوی پارتی )زبان پهلوی اشکانی، پهلوانی،  .1

 الی، پهلوی قدیم( پارتیک، پهلوی شم

زبان پهلوی ساسانی )زبان پارسیک، پهلوی جنوبی،  .2

 پهلوی جدید( 

 خط سغدی  .3

 زبان خوارزمی  .4

 زبان اوستایی  .5

 گفتارهای دیگر:

 زبان سغدی  .6

 زبان اشکون  .7

 زبان پرسون  .8

 زبان کاتی )کتی(  .9

 زبان ویگلی  .11

ان سنگ و عالقه مند  زمینه های  زبان و دوستان گر  

زبان شناسی تاریخی،  اجتماعی، و مقایسی جهت معلومات 

بیشتر در زمینه توجه همه تان را فرآین مصاحبه یک تن 

 از پژوهشگران عرصه زبان شناسی سغدی مبذول میدارم: 

دکتر زهره زرشناس، پژوهشگر، محقق و مولف در حوزه 

علمی پژوهشگاه علوم انسانی و شناسی و عضو هیات  سغدی

شناسی و استاد دانشگاه تهران در رشته  بنیاد ایران

شناسی است. وی صاحب تالیفات، تحقیقات و مقاالت  زبان

شناسی و زبان و فرهنگ ایران  متعددی در حوزه سغدی

باستان است. در این مصاحبه سعی شده است به اهمیت 

تأثیر این زبان  پژوهش و موقعیت کنونی زبان سغدی و نیز

 بر روی فرهنگ ایرانی و علل مرگ آن پرداخته شود. 

با تشکر فراوان از موافقت شما برای  : متن گفتگو 

دانیم که  های انجام شده می بر اساس بررسی  انجام مصاحبه،

ترین زبان  های میانه شرقی و مهم زبان سغدی یکی از زبان

ی است و به ایرانی از سده های دوم تا دوازدهم میالد

عنوان زبان میانجی در تجارت جاده ابریشم نقش مهمی را 

http://irania.ir/ie/2649
http://irania.ir/ie/2649
http://irania.ir/ie/2650
http://irania.ir/ie/2650
http://irania.ir/ie/1974
http://irania.ir/ie/1974
http://irania.ir/ie/2660
http://irania.ir/ie/2660
http://irania.ir/ie/2635
http://irania.ir/ie/2635
http://irania.ir/ie/2674
http://irania.ir/ie/2674
http://irania.ir/ie/2634
http://irania.ir/ie/2634
http://irania.ir/ie/2639
http://irania.ir/ie/2639
http://irania.ir/ie/2690
http://irania.ir/ie/2690
http://irania.ir/ie/2712
http://irania.ir/ie/2712
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های خاموش  ایفا کرده است اما در حال حاضر یکی از زبان

است. با این اوصاف اهمیت آموزش و انجام پژوهش درباره 

 این زبان چیست؟ 

توان با گوشه های  ها می با انجام پژوهش در این زبان

، به ویژه زبان سغدی به تاریک فرهنگ ایران آشنا شد

دلیل رواج داشتن در آسیای مرکزی که تاجیکستان امروزی 

گیرد امکان آشنایی با جهان ایرانی را  را در بر می

سازد که تنها محدود به ایران جغرافیایی  فراهم می

شود. به عالوه امتیاز بزرگی که زبان سغدی از  امروزی نمی

ادیان مختلف در  مند است این است که پیروان آن بهره

آسیای مرکزی مانند پیروان ادیان مسیحی، بودایی و 

مانوی در این منطقه مراکز مذهبی خود را برپا 

ها و  اند مانند مانستان های مانویان، صومعه داشته می

های بوداییان، و پیروان این  دیرهای مسیحیان و عبادتگاه

آثار ها  اند. آن پرداخته ادیان به تبلیغ دین خویش می

مربوط به این ادیان را به زبان سغدی ترجمه نمودند و 

توانیم درباره  ما امروزه با بررسی این آثار در واقع می

دین و پیشینه تاریخی این ادیان به پژوهش بپردازیم. به 

عالوه بسیاری از این متون مشتمل بر مطالب بسیار جالبی 

آیین توان به نقش ایرانیان در گسترش  است، مثاًل می

مهایانه بودایی از طریق متون سغدی پی برد. بنابراین 

به دلیل انجام ترجمه هم زمان این متون به زبان سغدی، 

متون موجود از اهمیت ویژه ای در دین شناسی برخوردار 

 است.

به نظر شما پژوهش زبان سغدی امروزه در مطالعات 

ی های باستانی در ایران و ایران فرهنگی چه جایگاه زبان

دارد؟ آیا در کشورهای حوزه ایران فرهنگی نیز این 

 شود؟ هایی از این دست انجام می پژوهش

بله در حوزه ایران فرهنگی به ویژه در تاجیکستان 

درباره زبان یغنابی که دنباله زبان سغدی است و 

وران معدودی دارد و به عنوان زبان سغدی نو از آن  گویش

گیرد. در اینجا باید این  میهایی صورت  شود، پژوهش یاد می

نکته را یاد آور شد که زبان یغنابی با متونی که از 
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زبان سغدی میانه به جا مانده است ارتباط مستقیم ندارد 

و در واقع ادامه زبان مورد بحث نیست بلکه گویش دیگری 

از زبان سغدی است. با این وجود زبان یغنابی کمک بزرگی 

کند. در حال حاضر در  ی میبه قرائت و ترجمه متون سغد

آکادمی علوم تاجیکستان محققی به نام پروفسور میرزا 

زاده )میرزایف( به عنوان متخصص زبان یغنابی فعالیت 

دانند. در ایران نیز در  کنند و زبان سغدی را نیز می می

فارسی بسیار خوبی به –این زمینه واژه نامه یغنابی 

م پروفسور میرزا وسیله فرهنگستان زبان فارسی به قل

 زاده منتشر شده است. 

به این نکته اشاره کردید که زبان یغنابی به عنوان 

شود اما با متونی  گویشی از زبان سغدی در نظر گرفته می

که از زبان سغدی میانه به جا مانده است ارتباط مستقیم 

توان گفت که زبان سغدی کامالً از  ندارد، بنابراین آیا می

 ت؟میان رفته اس

برای پاسخ دادن به این پرسش، توضیح مختصری درباره 

های ایرانی به سه  های تاریخی زبانی الزم است. زبان دوره

شوند. از دوره  دوره باستانی، میانه و نوین تقسیم می

هایی مانند اوستایی و فارسی باستان  باستانی از زبان

مستقیمًا آثار مکتوب جای مانده است اما از زبان سغدی 

باستان اثر مکتوبی در دست نیست. تنها متن دعای َاِشم 

ُوهو که نزد زردشتیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 

کنند، به اعتقاد پروفسور  در مراسم مختلف از آن یاد می

گرشویچ از زبان سغدی باستان باقی مانده است و ایشان 

ئه ای نیز ارا برای اثبات این موضوع دالیل زبان شناسانه

 Aداده بودند. در پرانتز عرض کنم که گرشویچ مؤلف کتاب 

Grammar of Manichean Sogdian  دستور زبان سغدی مانوی( است(

های علمی  که تنها کتاب دستور زبان سغدی معتبر در پژوهش

رود و فعالً جایگزینی ندارد. من متن مورد نظر  به شمار می

را نیز بیان  را ترجمه کردم و دالیل پروفسور گرشویچ

کردم. بعدها پروفسور سیمز ویلیامز که اکنون در زمینه 

زنند، دالیل جدیدتری  زبان سغدی در دنیا حرف آخر را می

تواند به زبان  ارائه دادند مبنی بر این که این متن نمی

سغدی باستان بوده باشد. به هر حال باید گفت که از 
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از دوره  دوره باستان زبان سغدی متنی در دست نیست.

های بسیاری در دست است و بر خالف  میانه این زبان متن

اند و  های میانه که به دوره نوین نرسیده بسیاری از زبان

ها اثری در دست نیست، از زبان سغدی، زبان یغنابی  از آن

وران معدود بر جای مانده که در تاجیکستان در  با گویش

 کنند. دره یغناب زندگی می

هایی بر فرهنگ ایران  دی را در چه حوزهتأثیر زبان سغ

 توان دید؟ می

توان تأثیر زبان سغدی  اولین حوزه فرهنگی ایران که می

را در آن دید، وام واژه های سغدی در زبان فارسی است، 

مانند واژه زیور و تعدادی واژه دیگر که در حال حاضر 

در زبان فارسی مهجورند. در این زمینه برای نخستین بار 

وفسور هنینگ وام واژه های زبان سغدی را در زبان پر

فارسی با استفاده از کتاب لغت فرس اسدی شناسایی کردند 

های مورد استفاده خود را از این کتاب انتخاب  و مثال

کردند. این پژوهش را من ترجمه کردم و نیز به پژوهشی 

در شاهنامه پرداختم تا با توجه به نزدیکی منطقه 

زه جغرافیایی زبان سغدی به وام واژه های فردوسی به حو

مورد استفاده توسط وی پی ببرم. بر اساس آمار به دست 

های متفاوت  آمده از نمونه های گوناگون منتخب از نسخه

تر به زبان  شاهنامه که از نظر علمی معتبرتر و نزدیک

های  % از وام واژه10فردوسی هستند، فردوسی کمتر از 

دهد که این  ت و این امر نشان میسغدی بهره برده اس

ها در آن زمان نیز تا حدودی مهجور بوده است. اما  واژه

بسیار جالب است که این واژه های مهجور هنوز در منطقه 

روند؛ در ترجمه یک متن سغدی  النهر به کار می ماوراء

ای اندر نکوهش نوشابه مستی  رساله»بودایی با عنوان 

رخوردم )در آیین بودا نوشیدن کاره ب به واژه مست« بخش

مشروبات یا نوشابه های سکرآور ممنوع است(. واژه معادل 

مست کاره دقیقًا برابر است با واژه سکرآور و من در 

ای ایرانی  ام از همین واژه به دلیل اینکه واژه ترجمه

ام. در واژه نامه  است، به جای سکرآور استفاده کرده

ماوراءالنهر، به چندین  های استاد رواقی درباره واژه

کاره در این ناحیه اشاره  مثال برای کاربرد واژه مست
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روند اگرچه در  شده است که هنوز در این منطقه به کار می

 ایران مهجور هستند.

توان در زمینه هنر  نمونه دیگر از تأثیرات فرهنگی را می

و ادبیات دید. سغدیان تاجران موفق و ثروتمندی بودند 

پرداختند. در  ل جاده ابریشم به تجارت میکه در طو

های اشراف سغد از نقاشی به عنوان ابزاری برای قصه  کاخ

بردند، نقشی که امروزه تلویزیون در منازل  گویی بهره می

ها که در  کند. من در چندین مقاله به این نقاشی بازی می

ام. در  حفریات باستان شناسی کشف شده است، پرداخته

شده است و  های ایرانی استفاده می ها از قصه نبسیاری از آ

های دیواری موجود است، برای  ها در نقاشی آثاری از آن

توان به داستان رستم اشاره کرد که به شکل  نمونه می

حلقه داستانی رستم و متفاوت از حلقه داستانی رستم 

موجود در شاهنامه در منطقه شرق ایران وجود داشته است. 

های کلیله و دمنه هستند که در  گر داستاننمونه های دی

شود، مانند  ها دیده می های دیواری آثاری از آن این نقاشی

دهد. بر این اساس  داستان خرگوشی که شیر را فریب می

 شود.  توان گفت که ارتباط فرهنگی مشخصًا دیده می می

شما کتاب دستنامه سغدی را که به ارائه دستور زبان 

اید، این کتاب از چه  تألیف کردهپردازد  سغدی می

های موجود در این زمینه  امتیازاتی نسبت به کتاب

 برخوردار است؟

در حال حاضر در زمینه دستور زبان سغدی در جهان دو 

کتاب به زبان فرانسوی موجود است که در واقع دو جلد از 

شوند. جلد اول این مجموعه را پروفسور  یک کتاب محسوب می

اند که  دوم را پروفسور بنونیست تهیه کردهگوتیو و جلد 

پردازند و در زمانی  بیشتر به زبان سغدی بودایی می

منتشر شدند که هنوز مطالعات گسترده ای در این حوزه 

صورت نگرفته بود. این کتب در حال حاضر از اعتبار علمی 

توان برای بررسی تاریخ این  برخوردار نیستند و تنها می

راجعه نمود. کتاب موجود دیگر، کتاب ها م زبان به آن

پروفسور گرشویچ )رساله دکتری وی( است. این کتاب اگرچه 

درباره زبان سغدی مانوی نوشته شده است و نمونه های 
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مورد استفاده در آن نیز عمومًا نمونه های سغدی مانوی 

های بسیار دیگری نیز از متون دیگر  هستند اما نمونه

اند و به  و بودایی ارائه شده مانند متون سغدی مسیحی

ها  های مربوط به این متن همین دلیل این کتاب در پژوهش

نیز هنوز کاربرد دارد و قابل استفاده است. نکته ای که 

در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که هنگامی که 

کنیم  از متون سغدی مانوی، بودایی یا مسیحی صحبت می

های  آنجا که این آثار به خطمنظور یک زبان است و از 

اند و مسائل فرهنگی ادیان مختلف را  گوناگون نوشته شده

اند، به  اند، به این سه گروه تقسیم شده مطرح نموده

عبارت دیگر این عناوین ناظر بر زبان نیستند بلکه تنها 

به خط اشاره دارند. کتاب پروفسور گرشویچ در این حوزه 

که وجود آن احساس نیاز به بسیار مفید است اما مشکلی 

نمود،  نگارش یک دستور زبان سغدی به فارسی را ایجاد می

این بود که در طی تجربه تدریس زبان سغدی در دانشگاه 

 70های ایران در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا از سال 

تا کنون به نیاز دانشجویان فارسی زبان در این زمینه 

ور من به ترجمه کتاب پی بردم. برای نوشتن کتاب مذک

گرشویچ نپرداختم اگرچه از آن بسیار سود بردم. به این 

های دستور زبان نباید ترجمه شوند  دلیل که معتقدم کتاب

وران هر زبان از نو  بلکه باید متناسب با نیاز گویش

نوشته شوند. بنابراین سعی کردم کتاب دستور زبانی بومی 

کاربرد داشته باشد. بنویسم که برای دانشجویان ایرانی 

آید که این کتاب تا حدودی نیز موفق بوده است  به نظر می

پردازم. در ابتدا در  که به ارائه دالیل این موفقیت می

بیست صفحه به نگارش دستور زبانی کوتاه و مقدماتی با 

هایی اندک پرداختم و به مدت دو سال از آن به  مثال

ه کردم و به این عنوان مطالب درسی برای تدریس استفاد

ترتیب به مشکالت آن ضمن تدریس پی بردم. سپس در کتاب 

دستنامه سغدی این دستور زبان را گسترش دادم و متناسب 

های مورد نیاز  ها و جدول با نیاز دانشجویان به آن مثال

را افزودم و خوشبختانه کتاب در کمتر از دو سال به چاپ 

ن به این روش و دوم رسید. دلیل نگارش این دستور زبا

های مربوط به  اجتناب از ترجمه این است که ترجمه واژه

های دیگر باعث عدم انتقال صحیح و  دستور زبان از زبان

شود. زبان انگلیسی و فارسی از  دقیق مفاهیم دستوری می
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های هندو اروپایی هستند، اما اکثر اصطالحات دستور  زبان

ست که به خانواده زبان فارسی از زبان عربی گرفته شده ا

های سامی تعلق دارد. مثالً واژه مصدر در زبان عربی  زبان

 به معنی محل صدور است و در فارسی به عنوان معادل

infinitive در زبان انگلیسی و infinitif  در زبان فرانسوی که

شود.  نشان دهنده زمان نا محدود است در نظر گرفته می

فاهیم دستوری مشکالت و بنابراین در اصطالح سازی برای م

اختالفاتی از این دست وجود دارد. بنابراین با در نظر 

گرفتن روشی که برای تدریس دستور زبان در نظام آموزشی 

رود و چگونگی شکل گیری ساختار ذهنی  ایران به کار می

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای فارسی زبان در این 

در این کتاب برای حوزه، این دستور زبان نوشته شد. 

تبیین بسیاری از مفاهیم دستوری به ساخت اصطالحات نو 

دست زدم، به عبارت دیگر بسیاری از این اصطالحات فقط 

ای در  اند و در واژه نامه برای این کتاب ساخته شده

های موفقیت این  اند. از نشانه انتهای کتاب ارائه شده

یم دانشجویانی توانم به اظهار نظر و رضایت مستق کتاب می

اشاره کنم که برای موفقیت در کنکور دکترا تنها با 

مطالعه این کتاب و بدون پیش زمینه قبلی و بدون رفتن 

های آزمون به طور  اند به پرسش به کالس زبان سغدی توانسته

کامل پاسخ دهند. هدف من نیز از نگارش این کتاب همین 

ان یادگیری این مند بوده است، اینکه کتابی بومی به عالقه

کنم تا حدودی به  زبان ارائه دهم و بنابراین فکر می

ام. در ضمن این کتاب  هدفم از نگارش این کتاب نایل شده

جوایز بسیاری مانند جایزه پروین اعتصامی به عنوان 

پژوهش فرهنگی سال را به خود اختصاص داده است، به 

قدیر عنوان کتاب برگزیده دانشگاهی انتخاب و شایسته ت

سال شده است اما با این حال دیدن رضایت دانشجویان 

برایم از ارزش باالتری برخوردار است تا جایی که 

توانم بگویم شادی حاصل از این امر همه خستگی این  می

 کار را از وجودم بیرون کرده است. 

درباره رونق و گسترده وسیع کاربرد زبان سغدی در گذشته 

بر این اساس به نظر شما چه  نکاتی را بیان فرمودید،

 توان در نظر گرفت؟ دالیلی را برای مرگ زبان سغدی می
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توان ارائه داد.  برای مرگ یک زبان دالیل بسیاری را می

توان این دالیل را برای مرگ یک زبان قطعی  اگرچه نمی

ها پرداخت.  توان به صورت نسبی به آن دانست اما می

توان به ترک نشین شدن  میدرباره زبان سغدی به صورت خاص 

منطقه و نفوذ زبان ترکی اشاره کرد. از طرف دیگر فارسی 

نو، فارسی دری، که ادامه فارسی میانه و فارسی باستان 

کند و در نتیجه جایگزین این  است در منطقه رواج پیدا می

شود. بر اساس بررسیِ انجام شده در  زبان در این منطقه می

میالدی، در  16میالدی و قطعًا تا  16-17شوروی تا حدود قرن 

روستاهای اطراف بخارا یعنی در منطقه تاجیکستان، این 

زبان زنده بوده است و بعد از آن گویش یغنابی که به 

صورت مستقیم ادامه زبان سغدی میانه نیست و یکی از 

وران معدودی تا  های آن است رواج یافته و با گویش گویش

 امه داده است.به امروز به حیات خود اد

تواند ترک نشین شدن منطقه و سپس  پس یکی از دالیل می

رواج فارسی در منطقه که زبان امرا و شاهان بوده و از 

حمایت دولت به عنوان زبان رسمی برخوردار بوده است، 

باشد. عامل دیگر استفاده از این زبان توسط شاعران و 

دند بود. کر مداحان که پادشاهان را به آن زبان مدح می

شود و این امر  به این ترتیب زبان دارای شأن اجتماعی می

شود که مردم به سوی استفاده از آن جذب شوند و  باعث می

زبان قبلی جای خود را به زبان دارای شأن اجتماعی داده 

شود. بنابراین همان طور  و کم کم به فراموشی سپرده می

یل برخورداری که گفته شد، زبان ترکی و سپس فارسی به دل

از شأن اجتماعی به مرور جای سغدی را گرفتند و این 

 زبان به فراموشی سپرده شد.

 :  عمناب

 

های ایرانی، ترجمه دکتر علی  ُارانسکی، یوسیف م. زبان .1

 .۱۳۷۸اشرف صادقی، تهران، انتشارات سخن 

اف، دادخدا، )رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات  الدین سیم .2

ای از سرود اهل  خوانش تازهکستان(، فرهنگستان علوم تاجی

 .۲۰۰۴اوت  ۲۶شنبه  سی فارسی، پنج بی ، بیبخارا

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2004/08/040826_mj-taj-bukhara-oldpoem.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2004/08/040826_mj-taj-bukhara-oldpoem.shtml


 

شغنان سیمایاداره نشرات                                           18                                         داکتر نصرالدین شاه پیکار 

       

جدید زرشناس، زهره: بدر سغدیانه. در  ↑پرش به باال  .3

 .۱۳۸۷دی  ۱۴ - ۲۰۰۹ژانویه  ۰۳. الین آن

زرشناس، زهره، عناصری از یک قصه سغدی مانوی. در:  .4

تا  ۹۸. )از ص ۱۱شماره  - ۱۳۷۶پاییز « نگستاننامه فره»

۱۱۲.) 

جدید زرشناس، زهره: بدر سغدیانه. در  ↑پرش به باال  .5

 .۱۳۸۷دی  ۱۴ - ۲۰۰۹ژانویه  ۰۳. الین آن

 ۰۳. الین جدید آنزرشناس، زهره: بدر سغدیانه. در  .6

 .۱۳۸۷دی  ۱۴ - ۲۰۰۹ژانویه 

ی زرشناس، زهره، واژه اهریمن در ادبیات سغدی بودای .7

زمستان « (. در: نامه فرهنگستان۵۱تا  ۴۲از  -صفحه  ۱۰)

 .۱۶شماره  - ۱۳۷۹
 

نظریات سالم و سازنده تان  و نثار  ابراز بدون تردید

، دقیق و سودمند تر مرا در راستای نگارش بهتر، خوبتر

 !تان باد هر یک  . ایام همواره بکامیاری می رساند

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_ref-3#cite_ref-3
http://www.jadidonline.com/story/01032009/soghdian
http://www.jadidonline.com/story/01032009/soghdian
http://www.jadidonline.com/story/01032009/soghdian
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_ref-5#cite_ref-5
http://www.jadidonline.com/story/01032009/soghdian
http://www.jadidonline.com/story/01032009/soghdian
http://www.jadidonline.com/story/01032009/soghdian
http://www.jadidonline.com/story/01032009/soghdian

