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چکیده

زبــان ُســغدی ،زبــان مردمــان ســرزمین ســغد بــوده اســت .مرکــز ســغد ســمرقند و مهمتریــن
شــهر آنهــا ،بخــارا در جمهــوری ازبکســتان کنونــی بــوده اســت .زبــان ســغدی بهعنــوان
یکــی از زبانهــای ایرانــی در آســیای مرکــزی در بیــان و بازتــاب دســتورات و ســنتهای
دینــی برخــی ادیــان پیــش از اســام کاربــرد وســیعی داشــته اســت .افزونبــر ایــن زبــان
ســغدی ،زبــان اداری ،تجــاری و فرهنگــی در نواحــی دیگــر ،ماننــد واحههــای تورفــان
در ترکســتان شــرقی بــوده اســت .در فاصلــهی ســالهای  1904تــا  1907م .یــک هیــأت
اعزامــی آلمانــی موفــق بــه کشــف مجموعــه متــون ســغدی در خرابههــای صومعــهی
مســیحیان نســطوری در بوالییــق واقــع در واح ـهی تورفــان در شــمال چیــن شــد ،کــه ایــن
متــون مشــتملبر نمادهــای اعتــراف ،تعمیــد و عشــاء ربانــی در مســیحیت شــرقی اســت.
پرســش اصلــی در ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه زبــان ســغدی چــه نقشــی در گســترش و
نشــر مســیحیت در شــاهراه ابریشــم داشــته اســت و نمادهــای مســیحیت غربــی (کاتولیــک)
تــا چــه انــدازه در مســیحیت شــرقی (ارتدوکــس) حفــظ شــدهاند؟ و درنهایــت ،مســیحیت
شــرقی در مبانــی و آموزههــای مســیحیت نــوآوری کــرده اســت؟ فرضی ـهی نوشــتار حاضــر
ً
ایــن اســت کــه نمادهــا در مســیحیت شــرقی تقریبــا بــا نمادهــای مســیحیت در کلیســای ُرم
یکســان اســت و دیــدگاه کلیســای نســطوری دربــارهی ماهیــت وجــودی عیســی بــا کلیســای
کاتولیــک ُرم مطابقــت نــدارد .ایــن پژوهــش بــا روش تاریخی-تحلیلــی براســاس منابــع،
متــون و مســتندات کتابخان ـهای انجــام گرفتــه اســت و برآینــد تحقیــق نشــانگر آنســت
کــه آییــن اعتــراف در آغــاز پیدایــش مســیحیت بهصــورت گروهــی برگــزار میشــد ،امــا در
ادوار بعــد ،اعترافــات بهصــورت شــخصی و در خفــا انجــام گرفــت .نمــاد تعمیــد در هــر
دو مســیحیت شــرقی و غربــی متحــول شــده اســت و عشــاء ربانــی یــا آییــن سپاســگزاری
در تمامــی فرقههــای مســیحیت بــا نامهــای شــام خداونــد ،شکســتن نــان ،مجلــس
سپاســگزاری و شــرا کت در شــب عیــد فصــح یهودیــان یــا بــه ســنت کتــاب مقــدس ،شــام
آخــر ،برگــزار میشــود.
ُ
کلیدواژگان :مسیحیت ،زبان سغدی ،تورفان ،جادهی ابریشم ،نمادهای اعتراف.

 .Iدانشــجوی دورهی دکتــری فرهنــگ و زبانهای
باســتانی ایــران ،واحــد علــوم و تحقیقات ،دانشــگاه
آزاد اســامی ،تهــران ،ایران
 .IIاســتاد گــروه فرهنــگ و زبانهای باســتانی ایران،
واحــد علــوم و تحقیقــات ،دانشــگاه آزاد اســامی،
تهــران ،ایــران (نویســندهی مســئول)

zzarshenas@gmail.com
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مقدمه

بازرگانــان هنردوســت ســغدی کــه بیشــتر آنهــا پیــرو ادیــان بودایــی ،مانــوی و مســیحی
بودنــد؛ افزونبــر انتقــال کاال ،فرهنــگ و هنــر را در میــان جهــان شــرق و غرب (چیــن ،ایران،
هنــد ،و ُرم) در میــان اقــوام آســیای مرکــزی و چیــن نیز منتقل کردند (زرشــناس1380 ،الف:
 .)13حضــور در طــول شــاهراه ابریشــم کــه جــادهای فرهنگــی ،تجــاری و مذهبــی بــوده
اســت ،آنهــا را در معــرض نوکیشــان و پیــروان جدیــد قــرار داده و شــاید بــا اندکــی تســامح
و اســتفاده از نفــوذ فرهنگــی زبــان ســغدی توانســتهاند پیــروان زیــادی را بــه مســیحیت
دعــوت کننــد (ابواقاســمی .)14 :1384 ،ســغدیان از دیربــاز بــر دیگــر فرهنگهــا اثرگــذار
بودنــد .آنهــا از دورهی هخامنشــی ،یعنــی زمانــی کــه خــط آرامــی ســلف خــط ســغدی ،خــط
رایــج در قلمــرو شاهنشــاهی بــود ،بــا کتابــت آشــنا بودنــد؛ از ای ـنرو برفرمانروایــان خویــش
تأثیــر فرهنگــی ژرفــی نهادنــد ،در نتیجـهی ایــن تأثیــر فرهنگــی اســت کــه خــط ســغدی برای
نــگارش ترکــی باســتان ،یعنــی خــط ایغــوری بـهکار رفتــه اســت .نــام ســغد در مراجــع چینــی
بهصــورت ســوته آمــده اســت؛ احتمــال دارد کــه نــام کوهــی کــه متــون چینــی کهــن بــرای
تســمیهی ناحی ـهی کــش آمــده اســت و تلفــظ قدیــم آن ســوگیت بــوده ،در اصــل همــان
نــام ســغد مشــتق شــده باشــد (قریــب .)12 :1383 ،در صحــرای گوبــی در آســیای مرکــزی
چندیــن شــهر در نتیجـهی طوفــان زیــر شــن رفتــه و مــردم آن شــهرها ســرزمین خــود را رهــا
کــرده و از آنجــا رفتنــد و خانههــای ایشــان همچنــان زیــر شــن مانــد (تصویــر  .)1از اواخــر
قــرن نوزدهــم میــادی برخــی مســافران متوجــه شــدند کــه کاغــذ پارههایــی گاهــی از زیــر
شــن بیــرون آمــد و بومیــان برخــی از آنهــا را بهجــای شیشــه ،در و پنجــره بـهکار میبرنــد و
خطوطــی بــر آن هســت .انجمــن جغرافیایــی س ـنپترزبورگ از ســال  1893تــا  1895م .در
آنجــا بــه کاوش علمــی پرداخــت و نتیجـهی آن پیدایــش غــاری در دونهوانــگ چیــن بــود
کــه در میــان آن اســنادی بهدســت آمــد .ایــن متنهــا در مــورد اعتــراف بــه گنــاه و تعمیــد
بــود (نفیســی( ،)48 :1343 ،تصویــر  .)2بــا انتقــال ایــن اســناد و مــدارک بــه موزههــای
برلیــن ،پاریــس ،لنــدن و ســنپترزبورگ (ارمیتــاژ) ،دانشــمندان اروپایــی و امریکایــی بــه
مطالعـهی ایــن دستنوشــتههای کهــن پرداختنــد .یکــی از ایــن دستنوشــتههای مهــم،
ً
دستنوشــتهی مــورد مطالعــه در ایــن نوشــتار اســت کــه در دو بــرگ کاغــذ احتمــاال چینــی
بــه خــط ســغدی اســت .ایــن دو بــرگ ســند از ایــن لحــاظ اهمیــت دارنــد کــه بــه موضوعاتــی
اشــاره کردهانــد کــه تاکنــون دربــاب موضــوع مقالــه ،کار مهمــی صــورت نگرفتــه اســت؛
ـشرو ضمــن قرائــت کامــل ایــن دو بــرگ ،آنهــا را ترجمــه و تحلیــل
بنابرایــن ،نوشــتار پیـ ِ
نمــوده اســت.
پرســش و فرضیــات پژوهــش :پرســشهای پژوهــش عبارتنــداز .1 :خــط و زبــان
ســغدی چــه نقشــی در گســترش و نشــر مســیحیت در شــاهراه ابریشــم داشــته اســت؟
.2نمادهــای مســیحیت غربــی (کاتولیــک) تــا چــه انــدازه در مســیحیت شــرقی (ارتدوکــس)
حفــظ شــدهاند؟  .3مســیحیت شــرقی یــا همــان کلیســای نســطوری در مبانــی و آموزههــای
مســیحیت بدعــت و نــوآوری کــرده اســت؟
ً
بــر ایــن اســاس ،فرضیههــا عبارتنــداز .1 :نمادهــا در مســیحیت شــرقی تقریبــا بــا
نمادهــای مســیحیت در کلیســای ُرم همخوانــی دارد .2 .دیــدگاه کلیســای نســطوری
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تصویــر  .1غارهــای تورفــان (فومشــی:1394 ،
.)37

تصویــر  .2دو بــرگ دستنوشــتهی ســغدی
(زرشــناس1380 ،ب.)228 :
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دربــارهی ماهیــت وجــودی عیســی مســیح؟ع؟ بــا کلیســای کاتولیــک ُرم همخوانــی نــدارد.
.3زبــان ســغدی از عمــدهی ابــزار مهــم فرهنگــی بــرای نشــر و گســترش مســیحیت شــرقی
بــوده اســت.
روش تحقیــق :روش تحقیــق در ایــن پژوهــش تاریخی-تحلیلــی اســت کــه بــر اســاس
منابــع کتابخانـهای انجــام شــده اســت؛ بدینترتیــب کــه پــس از انتخاب چند متن ســغدی
ـون حرفنویســی شــده ،ابتــدا آوانویســی و
مســیحی ،از متــون کشــف شــده در تورفــان ،متـ ِ
بــه فارســی برگردانــده شــده و بــا اســتفاده از کتــب دســتور و واژهنامـهی ســغدی ،دادههــای
مــورد نظــر بــا اســتفاده از منابــع فارســی و التینــی مربوطــه گــردآوری و فیشبــرداری شــده،
و ســپس مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار میگیرنــد .بــا توجــه بــه محدودیتهــای موجــود در
ارائـهی مقالــه ،حرفنویســی و آوانویســی متــون ســغدی مســیحی منتخــب حــذف شــده و
فقــط برگــردان فارســی آن آورده میشــود.

پیشینهی تحقیق

زبــان ســغدی در ایــران بــا بدرالزمــان قریــب ( )1373شــناخته میشــود .ایشــان گام بزرگــی
در راه شناســاندن زبــان ســغدی ،بــا تدویــن و تنظیــم واژهنامــهی ســغدی برداشــتهاند.
زهــره زرشــناس (1380الــف )18-24 :نیــز مقــاالت متعــددی دربــارهی زبــان ســغدی در
نشــریات علمی-پژوهشــی داخلــی و خارجــی بــه چــاپ رســاندهاند.
ً
از جملــه کارهــای انجــام شــده و مهــم در زبــان ســغدی اختصــارا میتــوان مــوارد ذیــل
را بیــان کــرد:
 فرهنــگ ســغدی (ســغدی ،فارســی و انگلیســی)( ،قریــب)1383 ،؛ ایــن واژهنامــهکــه در جهــان زبانشناســی تاریخــی ،کاری منحصربهفــرد اســت ،گنجین ـهی عظیمــی از
واژههــا و ترکیبــات زبــان ســغدی را در اختیــار پژوهشــگران ایــن زبــان و دیگــر زبانهــای
کهــن ایرانــی در رشــتههای مربوطــه میگــذارد و میتــوان آن را بــه مثابــهی ابــزار اصلــی
بــرای مطالعــات زبانهــای ایرانــی ب ـهکار بــرد.
نهــای ایرانــی میان ـهی شــرقی (زرشــناس1380 ،الــف)؛ ایــن
 جســتارهایی در زبا کتــاب مشــتملبر مجمــوع مقاالتــی دربــارهی زبــان و ادبیــات ســغدی و همچنیــن مقاالتــی
مربــوط بــه دیگــر زبانهــای ایرانــی میان ـهی شــرقی اســت.
دربــارهی مطالعــهی اســناد بهدســت آمــده از واحــهی تورفــان ( 1904-1907م).
دربــارهی متــون ســغدی مســیحی ،مانــوی و بودایــی ،دانشــمندان غربــی نظیــر :رایشــلت،1
روزنبــرگ ،2بنونیســت ،3گرشــویچ ،4ســیمز ویلیامــز ،5هنینــگ 6و ...مقــاالت و کتــب
نگاشــتهاند .حرفنویســی متــون منتخــب ســغدی مســیحی در ایــن پژوهــش ،برگرفتــه از
متونــی اســت کــه هنینــگ در قالــب متــون  C2منتشــر کــرده اســت .آثــار بســیاری دربــارهی
مطالعــات مســیحیت موجــود میباشــند کــه بــه دو اثــر اشــاره میشــود.
در کتــب راهنمــای ادیــان زنــده نوشــتهی «جــان هینلــز» ( )1385و ادیــان آســیایی اثــر
«مهــرداد بهــار» ( )1382بهطــور مفصــل بــه سرگذشــت مســیحیت در شــرق پرداختــه شــده
اســت؛ افزونبــر ایــن از برخــی مقــاالت موجــود در دانشــنامهی ایرانیــکا کــه در اینبــاره بــه
رشــتهی تحریــر درآمدهانــد نیــز اســتفاده خواهــد شــد.
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مبانی نظری

بــه لحــاظ جغرافیایــی و تاریخــی ،زبــان ُســغدی شــاخهای از گــروه شــرقی خانــوادهی
زبانهــای ایرانــی در دورهی میان ـهی آن قــرار دارد و در هــزارهی اول میــادی در قســمتی
از شــرق ایــران بــزرگ در میــان مهاجرنشــینان و بازرگانــان ُســغدی ،پرا کنــده و در طــول
شــاهراه ابریشــم زبــان زنــده بــوده اســت (قریــب.)84 :1393 ،
زبــان ســغدی ،از نظــر تنــوع و حجــم نگاشــتهها ،مهمتریــن زبــان ایرانــی شــرقی اســت
ـغدیان تجــارت
و متــون دینــی بخــش بزرگــی از ایــن مــواد مکتــوب را شــامل میشــود .سـ
ِ
پیشــه ،کــه واســطهی انتقــال کاال ،فرهنــگ و هنــر میــان :چیــن  ،ایــران ،هنــد و روم بودنــد،
بــه تبلیــغ ادیــان بودایــی ،مانــوی و مســیحی نیــز پرداختنــد؛ از ایــنرو مــواد مکتــوب
ســغدی بیشــتر دینــی و متأثــر از ســه دیــن نامبــرده شــده اســت و بههمیــن اعتبــار ،بــه ســه
گــروه متــون سغدی-مســیحی ،ســغدی-مانوی و ســغدی-بودایی تقســیم میشــوند
(زرشــناس1380 ،الــف.)154 :
بیشــتر متــون ســغدی مســیحی در زبــان ســریانی بــه زبــان دینــی مســیحیان نســطوری
آســیای مرکــزی ،ترجمــه شــده اســت .در ایــن متــون واژههــای ســریانی ،بهویــژه اصطالحات
مذهبــی ســریانی بهوفــور بـهکار رفتــه اســت (.)Williams, 1988
ّ
متــون ســغدی مســیحی شــامل ترجمـهی بخشهایــی از کتــاب مقــدس (متــی ،لوقــا،
ُ
مرقــسّ ،
یوحنــا)؛ ســرودهای نیایشــی ،روایــات آبــاء و بــزرگان کلیســا و روایاتــی از زندگــی و
اعمــال قدیســان ،موعظــه ،کلمــات قصــار و عبــارات پندآمیــز اســت (همــان).
10
9
متــون ســغدی مســیحی را دانشــمندانی چــون :زاخــا ،7مولــر ،8هانــزن  ،شــوارتز
بنونیســت و ســیمز ویلیامــز ،مطالعــه و بررســی کردهانــد .هانــزن در ســال  1954م،.
مجموعــهی بزرگــی از متــون ســغدی مســیحی ،شــامل قطعاتــی از کتــاب مقــدس و
آموز ههــای حواریــون و بــزرگان کلیســا را بــه آلمانــی ترجمــه و منتشــر کــرد (Hansen, 1954:
.)AAWI, M.Nc. 15, C2
در ســال  1967م ،.شــوارتز متونــی را کــه هانــزن مطالعــه کــرده و بــرای اولینبــار نــام
ً
مجموع ـهی « »C2بــر آنهــا نهــاده بــود ،مجــددا و بــا دقــت بیشــتری بررســی کــرد و آنرا
بهعنــوان رســالهی دکتــری خــود در دانشــگاه برکلــی بــه چــاپ رســاند (.)Schwartz, 1967
ســیمیز ویلیامــز در ســال  1985م ،.متــون  ،BSTiiیــا  C2را کــه هانــزن و شــوارتز بررســی
کــرده بودنــد ،بــا تحریرهــای ســریانی مقایســـه و کامـــل کـــرد و آنهــا را بــه انـگـلـیـســـی
بـرگـردانـید و بـهعـنـوان رسـالـهی دکـتـری خـود منتشر کـرد ( .)Williams, 1985گرشویچ،
متــون ســغد مانــوی و بودایــی را مطالعــه و بررســی کــرده و دســتور زبــان جامــع و مشــروطی
بــرای زبــان ســغدی-مانوی نوشــته اســت ،ولــی در ایــن اثــر افزونبــر مثالهایــی از متــون
ســغدی-مانوی ،شــواهد متعــددی از متــون ســغدی-بودایی و مســیحی نیــز آورده اســت.
در ایــن مقالــه ،برخــی متــون سغدی-مســیحی منتخــب  C2کــه هنینــگ آنهــا را
حرفنویســی کــرده ( ،)Henning, 1937: p92بــه فارســی برگردانیــده میشــود و چگونگــی
برخــی نمادهــای مســیحیت شــرقی در آن مــورد مطالعــه قــرار میگیــرد .در ایــن متــون
عناصــری چــون :اعتــراف بــه گناهــان و طلــب بخشــایش ،غســل تعمیــد و عشــاء ربانــی
بازتــاب یافتهانــد.
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مجموعــهی ایــن متــون ،شــامل دستنوشــتههای سغدی-مســیحی اســت کــه
بهدســت هیــأت آلمانــی اعزامــی بــه بوالییــق  ،واقــع در ده کیلومتــری شــمال تورفــان چیــن،
در ســالهای  1904تــا  1907م ، .در خرابههــای صومع ـهی مســیحیان نســطوری کشــف
شــدهاند و بــا عنــوان مجموعههــای برلیــن در شــهر برلیــن نگهــدای میشــوند (Williams,
.)1990: D545
ایــن متــون شــامل قطعــات  S.34-35, S.40-41هــر دو از  ،M 801دربــارهی اعتــراف
بــه گناهــان و طلــب بخشــایش از گناهــان اســت؛ همچنیــن قطعاتــی از متــن ششــم ،شــامل
( 57Vپشــت صفحــه) و ( 57Rروی صفحــه) دربــارهی تعمیــد و عشــاء ربانــی اســت.

بررسی موقعیت جغرافیایی -تاریخی تورفان چین

تصویــر  .3خرابههــای صومع ـهی تورفــان
(نفیســی.)29 :1343 ،

تورفــان ( /ترفــان  /طرفــان) ،شــهری واح ـهای در مرکــز والیــت تورفــان در شــرق ناحی ـهی
خودگــردان ســینکیانگ (ترکســتان شــرقی) در کشــور چیــن اســت .منطقــهی تورفــان از
زمانهــای قدیــم ،هــم از جهــت اینکــه واســطهی دادوســتد بیــن چیــن و مغــرب بــود،
و هــم از لحــاظ سیاســی اهمیــت داشــت .در دوران پیشازتاریــخ ،ســاکنان تورفــان و
شــهرهایی دیگــر ،ماننــد :لــوالن و کوچــه از قــوم هنــد و اروپایــی تخــار بودنــد .در ســدهی
دوم قبلازمیــاد ایــن ناحیــه امیرنشــین بــود .در هــزارهی اول میــادی ناحی ـهی تورفــان
مرکــز تمــدن ُپرقدرتــی بــود کــه عناصــر هنــدی و ایرانــی در آن درهــم آمیختــه بــود .در منابــع
چینــی نــام تورفــان (بهصــورت تولوفــن) اولبــار در ســال  1377م ،.و در منابع فارســی ،گویا
اولبــار در حدودالعالــم (بهصــورت تصحیــف شــده طفقــان) و نیــز بعدهــا در جامعالتواریــخ
ً
رشــیدی ذکــر شــده اســت .اهمیــت تاریخــی تورفــان ،اساســا بــه دورهی پیشازاســامی آن
بازمیگــردد .موقعیــت تورفــان ،وامدار قــرار گرفتنــش در مســیر جــادهی ابریشــم اســت کــه
از زمــان باســتان تــا پایــان ســدههای میانــی ،بیــن چیــن و غــرب و هنــد مبادل ـهی تجــاری
و فرهنگــی برقــرار میکــرد .ایــن منطقــه بــرای متنشناســان اهمیــت ویــژهای دارد؛ زیــرا
باستانشناســان کشــورهای گوناگــون ،بهویــژه آلمــان ،متنهــای ایرانــی باســتان را در
آنجــا یافتهانــد (نفیســی( ،)94 :1343 ،تصاویــر  3و .)4

اعتراف به گناهان و طلب بخشایش

تصویــر  .4موقعیــت جغرافیایــی تورفــان چیــن
(نفیســی.)58 :1343 ،

نمــاد اقــرار بــه گناهــان بهشــکل آیینــی امــروزه ،مختــص مســیحیت اســت و بخشــی از
ایمــان و وظایــف ایشــان محســوب میشــود  ،امــا بهنظــر میرســد کــه ایــن ســنت دارای
پیشــینهای قدیمیتــر از آن اســت .اعترافنامــه بــا محتــوای دعــا و نیایــش و طلــب آمــرزش
را میتــوان از حــدود  2500ق.م .در ادبیــات مصــر باســتان مشــاهده کــرد .در ســنت یهــودی
مســیحی اعتــراف بــه گنــاه بهصــورت علنــی یــا شــخصی بــرای کســب مغفــرت امــری
ضــروری تلقــی شــده اســت.
در عهــد جدیــد ،پیــش از عیســی؟ع؟ ،تعمیدهــای یحیــای معمــدان نیــز بــا اعتــراف
ً
عمومــی بــه گناهــان تــوأم بــود .رســم اعترافــات مفصلتــر نــزد اســقف یــا کشــیش تقریبــا از
اوایــل تاریــخ کلیســا آغــاز شــد .در ابتــدا ،اعتــراف بــه گناهــان علنــی بــود و موجــب شرمســاری
و ســر افکندگــی گناهــکار میگردیــد ،بههمیــن دلیــل در قــرن چهــارم بــرای پیشــگیری از
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هتــک آبــروی افــراد و عــوارض احتمالــی آن  ،مقــرر شــد کــه اعترافــات شــخصی در خفــا
صــورت گیــرد (هینلــز.)251 :1385 ،
ُ
براســاس تعالیــم کلیســای کاتولیــک رم،آییــن اعتــراف ،یکــی از آیینهــای مقدســی
اســت کــه مســیح؟ع؟ پایهگــذار آن بــوده و اعتــراف بــه همــهی گناهــان بــزرگ کــه بعــد
ُ
از تعمیــد صــورت گرفتــه ،ضــروری اســت .آموزههــای کلیســاهای ارتدوکــس شــرق ،نظیــر
آســیای میانــه و ُســغد ،در طــول شــاهراه ابریشــم دربــارهی اعتــراف بــا آموزههــای کلیســای
ً
کاتولیــک ُرم تقریبــا یکســان اســت.
الف -متن  ،M801قطعهی S. 34-35

ایــن قطعــه در بــاب اعتــراف بــه گناهــان و طلــب بخشــایش اســت و شــامل  34بنــد اســت.
برخــی بندهــا افتادگــی دارنــد.
برگــردان فارســی( ،)S.34-35( :جوهــر قرمــز) دو گونــهی فرمــان (=دســتور) نقــض
ناشــدنی.
()S.34
( )530آب باقیمانده [در] کوزه را
( )531ریختم ،بیهوده از دست رفت
( )532از همه بخشایش (= از همه طلب بخشایش میکنم)
( ... .)533برای این دو گونه (فرمان نقض ناشدنی)
مردم زنده ،دین
(ِ )534
([ )535با] شکوه و افتخار (دینی) و بهمن سر زنده
( )536که بر مؤمنان فرود آمده
( )537است ،با شور و اشتیاق
( )538آرزو میکرد (آن شکوه دینی را) ،از من آزرده
( ،]...[ )539و آزرده خاطر شد
( )540وقتی که برادر همخانه
( )541به خاطر بیتوجهی من
( )542دل شکسته شد
( )543و انجمن جنگ [ساالران]
( )544ســتیزه جــو [در] کالم (= بــا ســخنانی کــه موجــب جنــگ و نــزاع دوســتان بــا
یکدیگــر میشــود)
( )545برخاستند و بسیار کسان
([ )546با] فساد (در انجام وظیفه) کوتاهی
( )547کردند ... .چنانکه فرمود
()S.35
( )548آنکه خویشتن بیرون دید
([ )549و] در اندرون دیده نشد ،او خود
( )550پست (حقیر) است [و] دیگر کسان [را]
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( )551پستتر کند ... .و من
( )552برای بخشایش گناه
( ... .)553باالتر ،بیشتر
( )554در فرمانبرداری [از] گناهکارترین
( )555و بدکارترین ایشان هستم
َ
( )556روح گند (= متعفن) دشمنی که
َ
( )557همیشه باز میگشت [و] ف َروشی مرا
( )558تعقیب میکرد ،باز این
( )559تن مینوی
([ )560و] اندام خاکی مرا آمیخته
([ )561و] پوشیده است (= دربر گرفته است)
([ )562و] مهارت (= هنر) خویش بر همهی
دام گیاهی آراسته
(ِ )563
( )564است بر تن گوشتین.
طبــق آموزههــای مســیحیت در کلیســای کاتولیــک بــرای تنبیــه شــخص مســیحی
کــه مرتکــب گنــاه ،اعــم از کبیــره یــا صغیــره ،شــده اســت شــخص گنــاهکار بایــد از تمامــی
دلبســتگیهای مــادی دوری کــرده و بــا اعتــراف بــه گناهــان توبــه کنــد ( .)Iranica.orgدر
ایــن قطعــه ،شــخص نــادم بــه گناهــان خــود اعتــراف میکنــد .او حتــی از ریختــن آب کــوزه
و هــدر دادن بیهــودهی آن ابــراز ندامــت کــرده و طلــب بخشــایش میکنــد .در حقیقــت ایــن
َ
ادای احتــرام بــه عنصــر آب اســت کــه در ســنت مســیحیت از عناصــر اربعــه محســوب شــده
و نمــاد پاکــی اســت و مــورد احتــرام اولیــای دیــن اســت .او همچنیــن از نقــض دســتورات
دینــی گالیــه میکنــد ،دســتوراتی کــه بــرای مؤمنــان وضــع شــده و عادالن ـهی نعمــات را در
اختیــار ایشــان قــرار میدهــد .بیتوجهــی بــه بــرادر همخانــه ،کــه شــاید منظــور بیتوجهــی
بــه افــراد جامعــه اســت ،همچنیــن انجمــن جنــگ ســاالرانی کــه بــه فســاد برخاســتند و از
انجــام وظیف ـهی دینــی خــود کوتاهــی کردنــد ،هم ـهی اینهــا نتیج ـهی گنــاه ایشــان و
البتــه خــود اوســت .او بــا فروتنــی خــود را بدکارتریــن و گناهکارتریــن ایشــان قلمــداد میکنــد
َ
َ
و معتــرف اســت کــه روح متعفــن و گنـ ِـد دشــمنی ،ف َروشــی ،تــن مینــوی و تــن خاکــی او را
آلــوده اســت.
ب -متن  ،M801قطعهی S.40-41

برگردان فارسی( S40-41 :رنگ زیتونی) پنج هدیهی بغانی
()S.40
( )612چیزهایی پرسیدند و
([ )613در] جستجو بردباری کردند [اما] بر
( )614حقیقت (= راستی) شهادت ندادم (= اعتراف نکردم)
َ
( )615با شور و اشتیاق وافر کوتاهی [ام] را
( )616پنهان میکردم

بررسی نمادهای اعتراف ،تعمید و عشاء ربانی در...

( )617برای همهی آن کوتاهیهایم بخشایش
( )618خواستم (= طلب آمرزش کردم)
( )619پس گناهکار هستم.
()S.41
( )630قصور و عملی
( )631ناکامل [ ...من] که
( )632عشق [را] نگاه نداشتهام
( )633بهجای کینه (= من عشق را بهجای کینه حفظ نکردهام)
( )634ایستاد[ ،بهجای] ایمان ،بیایمانی
( )635کامل ،کوتاهی و قصور
( )636شدید [در] زمان بردباری
( )637و نادانی بهجای دانش
( )638ایستاد
( )639و پنجگونه شور و اشتیاق اهریمنی
( )640که از خود دور
( )641نکردهام
رویاروئی
( )642و چهرهی مرا [به]
ِ
( )643قصور و کوتاهی آوردند ،روح مقدس
( )644از من آزرده
( )645شد .برای این ،مرگ
( )646ارزان (= کیفر) و گناهکار
( )647هستم( .بهدلیل گناهکاری مستوجب مرگ هستم).
در ادامـهی اعترافنامــه  ،او همچنــان اعتــراف میکنــد کــه بــا شــور و هیجــان ناشــی از
گنــاه بــه حقیقــت شــهادت نــداده و حقیقــت قصــور خــود را پنهــان کــرده اســت .او معتــرف
اســت کــه بهجــای عشــق و محبــت ،بــذر کینــه پاشــیده و ایمــان جــای بیایمانــی ،نادانــی
بهجــای دانــش و خردمنــدی ایســتاده اســت .همچنیــن پنــج گنــاه اهریمنــی را برمیشــمارد
کــه از خــود دور نکــرده و بــه ســبب آن ،روح مقــدس از او آزرده گشــته و خــود را مــرگ ارزان
و گناهــکار میخوانــد.
ً
معمــوال اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه نمــاز و نیایــش از یکســو بر همـهی مســیحیان تکلیف
جهان متعالی سرچشــمه
اســت ،و از ســوی دیگــر امتیــازی اســت کــه از قابل دســترس بــودن
ِ
نیایــش عمومــی و خصوصــی فــرق چندانــی ندارنــد ،بــه اســتثنای
میگیــرد .اجــزای
ِ
شــکوه و هیبتــی کــه زبــان دعــا و نیایــش بــرای عبــادت دســتهجمعی فراهــم مــیآورد و
خودانگیختگــی و صرافــت طبعــی کــه نیایشهــای شــخصی بــرای فــرد پیشمیآورنــد
(هینلــز .)253 :1385 ،رســم و عــادت دعــای شــخصی (فــردی) مبتنیبــر تأمــل ،مراقبــه
و حضــور در مســیحیت یافــت میشــود؛ هــر چنــد َنــه در تمــام ُصــور مســیحیت .عرفــان
مســیحیت ســابقهی طوالنــی از تجربــهی معنــوی و مخــزن پرغنایــی از نوشــتههای
ُ
عرفانــی برجــای گذاشــته اســت .ایــن مطلــب ،بهویــژه در کلیســاهای ارتدوکــس مســیحیت
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شــرقی برجســتگی خاصــی دارد .بهنظــر میرســد در کلیســاهای مشــرقزمین انتقــال
ایمــان و اعتقــاد دینــی از نســلی بــه نســل دیگــر از طریــق دعــا و نیایــش همگانــی صــورت
گرفتــه اســت و َنــه از مجــرای کتــاب مقــدس و اصــول اعتقــادی مســیحیت .کلیســاهای
آســیایی اقرارنامههــای قدیمــی خــود را حفــظ کردهانــد کــه ایــن بیانگــر اختالفنظــر آنــان بــا
کلیســاهای غــرب در بیــان اعتقــاد راجعبــه شــخص مســیح؟ع؟ اســت؛ امــا تعبیــرات کالمــی
آنهــا بهنــدرت در کانــون زندگــی ایشــان قــرار داشــته اســت.

نماد غسل تعمید

غســل تعمیــد ،یکــی از آیینهــای دینــی بــرای کســب بخشــش از گناهــان و زندگــی دوبــاره
اســت .تعمیــد ،در مســیحیت عملــی اســت کــه کــودکان و کســانی کــه بــه دیــن مســیحیت
میگرونــد بــه آییــن مخصــوص بهجــای آورنــد .غســل تعمیــد ،درواقــع همــان آییــن
تطهیــری اســت کــه در مذاهــب گوناگونــی ماننــد مســیحیت و آییــن ســیکها رواج دارد و
ً
احتمــاال ریشـهی آن آیینهــای طهــارت یهــودی اســت ( .)www.iranica.orgآییــن غســل
تعمیــد ،نمــاد منزهشــدن از گنــاه و پیونــد فــرد مؤمــن بــا مســیح توســط یحیــی تعمیددهنــده
در رود اردن اســت .در انجیــل َم ّتــی (بــاب ســوم ،آیــات  )7-11دربــارهی یحیــی؟ع؟ چنیــن
آمــده اســت :و در آن ایــام ،یحیــای تعمیددهنــده در بیابــان یهودیــه ظاهــر شــده و موعظــه
َ
کــرد،کــه توبــه کنیــد ،زیــرا ملکــوت آســمان نزدیــک اســت ،زیــرا همیــن اســت آنکــه اشــعیای
نبــی از او خبــر داده میگویــد :صــدای نــدا کننــدهای در بیابــان ،کــه راه خداونــد را ُمهیــا
ســازید و طریــق او را راســت نماییــد .ایــن یحیــای تعمیددهنــده واعــظ عدالــت بــود و لبــاس
از پشــم شــتر میداشــت و کمربنــد چرمــی بــر کمــر داشــت و خــورا ک او از ملــخ و عســل دشــتی
ُ
بــود .در ایــن هنــگام ،اورشــلیم و تمــام یهودیــه بــه جمیــع حوالــی اردن نــزد او بیــرون
ُ
میآمدنــد و بــه گناهــان خــود اعتــراف نمــوده و در رود اردن از وی تعمیــد مییافتنــد .پــس
چــون بســیاری از فریســیان و صدوقیــان را دیــد کــه بــه جهــت تعمیــد وی میآینــد ،بــه
َ
ایشــان گفــتِ :ای افعــی زادگان کــه (= چــه کســی) شــما را اعــام کــرد کــه از غضــب آینــده
ُ
بگریزیــد؟ ا کنــون ثمــرهی شایســته توبــه بیاوریــد (لوقــا ،بــاب ســوم ،آیــات 9-1؛ مرقــس،
بــاب اول ،آیــات  .)7-1تعمیــد یحیــای تعمیددهنــده ،اشــاره بــه پاکــی و طهــارت باطنــی
دارد کــه از طریــق توب ـهی حقیقــی حاصــل میشــود و چنانکــه آن حضــرت نیــز از کســانی
کــه قصــد تعمیــد یافتــن داشــتند؛ مقدمــات ،توبــه ،اعتــراف بــه گناهــان ،پشــیمانی و توبــه
از آنهــا و ایمــان بــه خداونــد را ،طلــب میکــرد (قامــوس کتــاب مقــدس ،ذیــل تعمیــد،
یحیــای تعمیددهنــده).
بهنظــر میرســد کــه تعمیــد بــه تنهایــی باعــث آمــرزش گناهــان نمیشــود؛ بلکــه تنهــا
کســانی بــه واقــع تعمیــد مییابنــد کــه گناهــان ایشــان آمرزیــده شــده باشــد .ایمــان راه نجات
ـازی زندگــی معنــوی اســت .کســی کــه بــرای نخســتینبار تعمیــد داده میشــود،
و آمادهسـ ِ
شــیطان را منکــر میشــودِ .انــکار اهریمــن در حقیقــت ســوگند جنــگ بــا شــیطان و دوری از
کردارهــای زشــت و پلیــد اســت .غســل تعمیــد ،نمــاد تولــد و زندگــی دوبــارهی مؤمــن اســت.
آن عالمتــی کــه تعمیددهنــده بــر پیشــانی شــخص تعمیــد گیرنــده میگــذارد ،نشــانهی آن
اســت کــه ســر بهعنــوان منشــأ و خــرد و اندیشــه در نبــرد بــا دیــوان،مهمتریــن عضــو و انــدام

بررسی نمادهای اعتراف ،تعمید و عشاء ربانی در...

انســان اســت .زانــو زدن عالمــت و نمــاد افتــادن مــا بــه دامــان گنــاه و برخاســتن از حالــت
زانوی زنی برای ســتایش نشــان برخاســتن مســیح اســت که با شــفاعت او طبیعت شــخص
تعمیــد گیرنــده بیــدار میشــود (متــن ششــم ،قطعــه .)Williams,1985: 112, 56V ،بــه
اعتقــادی ،در هنــگام تعمیــد ،هــم تعمیددهنــده و هــم تعمیدگیرنــده بایــد تــا نزدیــک کمر در
آب فــرو رونــد ،و درســت ماننــد عمــل تدفیــن؛ تعمیددهنــده بایــد تعمیدگیرنــده را بــه پشــت
و بهنــام عیســی مســیح؟ع؟ در آب فــرو َبــرد و بالفاصلــه از آب خــارج کنــد و ایــن حرکــت بــر
آن داللــت میکنــد کــه تعمیدگیرنــده بــا عیســی مســیح؟ع؟ بــرای حیاتــی تــازه قیــام کــرده
اســت .بنابرایــنَ ،نــه آب پاشــیدن و َنــه ریختــن آب بــرروی شــخص ،هیچکــدام تعمیــد بــه
حســاب نمیآینــد .تذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه آداب تعمیــد بــر قیــام و تولــد دوبــارهی
حضــرت مســیح؟ع؟ ســه روز پــس از مــرگ (بــه اعتقــاد مســیحیان) اشــاره دارد.

ج -متن ششم  ،57Rبند  1تا ( 16روی صفحه)

برگردان فارسی:
( )1ایــن آفریــده (=بنــده) در گذشــته (= مــرده) کــه میگفــت برگزیــده شــده [و] پذیــرای
غســل تعمیــد ایــن و آن (= فــان) شــد
( )2و نمیگوید که خود تعمید میدهم [و] نمایان شد که دیدار او [ممکن] نیست
( )3این کار مهیبی [است] ولی کار نیک ،ارزشمند و بغانی انجام شد برای روز
( )4سپاســگزاری]و] از معــراج کــه نشــان [آن] بــر ســنگاب تعمیــد اســت .معــراج خداونــد
عیسی
( )5کــه از گــور برخاســت [بــا] شــال (= حمایــل) و ســرپوش و بــر نوکیشــان (= تعمیــد
شــدگان) سرنشــان داد بــرای
( )6اصالــت (= کــه هویــت او را بشناســند) ،و پذیرفتنــد مســیح [را بــا] جامــه ســپید کــه
هماننــد آن
( )7شکوه آسمانی بود ،آنکه در برابر نوکیشان نشان
( )8برکــت (= هدیــه) آســمانی را [چــون] چراغــی نمایــان کــرد [و] بــا شــناخت کامــل
پذیرفتنــد بــا تعمیــد
( )9و بهنام پدر ،پسر و روحالقدس ،خداوند عیسی
( )10برای این سه نام درخواست نیرو [کرد] و برخاست از گور و باال رفت و بهسوی
( )11آســمان ،بــر نوکیشــان ظهــور [کــرد] بــا تعمیــد بهســوی هیــکل [رفــت و] نمایــان
کردنــد
مکتوب مسموع [همانند] نان [و]
( )12بر ایشان داماد معنوی،کالم
ِ
( )13آبــی کــه ایشــان [بــدان] تغذیــه میشــوند ،مردمــان برگزیــده (= مؤمــن) [بــا] دســت
تعمیــد آموختند
([ )14و] دیدنــد و تعمیــد شــدند بــا روح او از هم ـهی اندیش ـههای زشــت و نوکیشــانی
کــه
( )15تعمیــد نکردنــد [برایشــان] نمایــان شــد [کــه او] بــه نیــروی پنهانــی ایشــان کــه
وعــده کردنــد ،ناتوانــی [و]
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( )16نیازمنــد نیســت .بــا درود (=صلح)غســل تعمیــد او [ایشــان را] و بــر آن گرونــدگان
بخشــیدند یــک [و] و دومیــن را [ ]...و حرکــت کــرد
اینکــه تعمیددهنــده میگویــد« :فــان تعمیــد را میپذیــرد» ،و نمیگویــد کــه «فــان
را تعمیــد میدهــم» ،نشــانهی آنســت کــه بــر ایــنکار مهیــب بــا رحمــت الهــی ارزش
میبخشــد .برخاســتن از ســنگاب تعمیــد ،نمــاد معــراج عیســی اســت و شــال و ســرپوش بــر
ســر نوگرویــده ،نشــانهی آن آزادی اســت کــه از عیســی مســیح پذیرفتــه اســت .لبــاس ســفید
نمــادی از شــکوه بهشــتی اســت و بــوی خــوش کــه در مقابــل نوگرویــده میگیرنــد ،نمــادی
َ
از برکــت اســت؛ چــراغ نشــان درک آن روشــنایی اســت کــه نوگرویــده بــا تعمیــد بهنــام اب و
ِابــن و روحالقــدس پذیرفتــه اســت .همانگونــه کــه عیســی مســیح بــا توســل بــه نیــروی ایــن
ن ششــم :قطعــهWilliams, 1985: ،
ســه نــام از گــور برخاســت و بــه بهشــت عــروج کــرد (متـ 
.), ̎ p, 113,̎ 57R

عشاء ربانی

عشــاء ربانــی یــا آییــن سپاســگزاری ،آییــن مقدســی اســت که در تمــام فرقههای مســیحیت،
برگــزار میشــود .منشــأ ایــن آییــن بــه آخریــن شــامی بــاز میگــردد کــه عیســی مســیح؟ع؟ در
شــب دســتگیری خــود توســط ســربازان ُرمــی بــا حواریــون خــود خــورد.
در انجیــل یوحنــا  ،عیســی؟ع؟ خــود را نــان مینامــد و میگویــد :مــن نــان حیــات
هســتم ،ایــن نانــی اســت کــه از آســمان نــازل شــد تــا هــر کــه از آن بخــورد نمیــرد» (یوحنــا،
 48 :6تــا  .)51ایــن بــدان معنــی اســت کــه ا گــر از جســم عیســی؟ع؟ ،کــه همــان مای ـهی
حیــات اســت ،نخوریــد فاقــد حیــات هســتید .نــان و شــراب بهعنــوان ارکان و اجــزای اصلــی
ـام
عمــل عشــاء ربانــی دارای مفهــوم خــاص در مســیحیت اســت .بــر آییــن عشــاء ربانــی نـ ِ
شــام خداونــد ،شکســتن نــان ،مجلــس سپاســگزاری و شــرا کت هــم اطــاق شــده اســت .این
عمــل نمــاد حلــول بــه جســد الهــی قلمــداد میشــود .در اناجیــل روایــت شــده کــه عیســی؟ع؟
در آخریــن شــب حیــات خــود ،کــه شــب عیــد فصــح یهودیــان بــود  ،بــه اتفــاق شــاگردان بــه
ســنت کتــاب مقــدس ،شــام دســتهجمعی (شــام آخــر) صــرف کردنــد (.)www.pajoohe.ir
در قطعــات 57V :و  57Rاز بنــد  17تــا  33بــه عشــاء ربانــی و برخاســتن عیســی؟ع؟ از
گــور پرداختــه شــده اســت.

د( 57V -پشت صفحه)

برگردان فارسی:
( )1هنگام ... .آسیب ،تمنای دعاست [از] آنکه برخاست با سپاسگزاری ،آنکه
( )2بر آفریدگار به عشق و به دوری از بدی و ایمان
( )3به کوتاهی (= قصور) و چشمپوشی از خواستهای ضروری و رهایی [دارد]
( )4آنکه از وسوسه و هوشیاری از اهریمن همان که []...
()5متبرک [و] قدسی [است] و سپاسگزار قدیسین است  ،به دختر طبیعت
َ
َ
( )6آنکــه شایســته (= ســزاوار) فنــا کــرد [بــه] پاکــی نــام خویــش بــر نمــاد [شــمن] [و]
تــن مســیح [را]
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( )7پذیرفته است و دیدار مردم[ ... .را] بر دست راست
( )8که گسترده بود و چنان نهاده بود نشانی بر (سمت) چپ [و]
( )9آن هدیهای است ،اهدا شده و پذیرفته شده و معنوی است و نامیرا
( )10زندگی رهین تبرک [است] [و] در شب رستاخیز (= معراج) خداوند ما پدیدار
( )11است ،آنکه با مریم بهسوی آن یاریرسان ،بهسوی زمان رستاخیز رفت
( )13آنکه نماد سپاسگزاری است ،که نماد سود (= نجات) است [و این] بخاطر
( )14ظهــور (= وحــی) خداونــدگار مــا اســت ،کــه بــا پیامبــران ... .چیزهایــی گــردآوری
[کردنــد]
( )15چنیــن میگوییــم کــه [ایــن] نــه خــواری (= ســبکی ) ولــی مقــدس و بــا شــکوه
[اســت] .کســیکه شایســتهی نزدیــک شــدن اســت
( )16بر همهکس.

ه -متن  ،57Rبند  17تا ( 33روی صفحه)

برگردان فارسی:
( )17و دور کــرد دشــمن را دیگربــار کــه [در] محــراب (=مذبــح) اســت .مســیح از مــکان
گــور
( )18نان و می (= شراب) برای ما [آورد] از تن خداوند عیسی
( )19که نماد خون است ،شال بر [ ]...فراز [برد] که نشان کوچک
( )20است ،در آن دیر بودایی که نهاده شده و بر دروازهی گور خداوند عیسی
( )21پرده کشیدند ،پردهای نیلگون از روحی که میان ماست .بهسوی
( )22مکانــی آســمانی ،بهســوی ســه برگزیــدهی کامــل پذیرفتــه شــد .روح خداونــد
عیســی
( )23کــه در [آن] مــکان اســت ،ســپس بــا اهریمــن جنگیــد ،ســپس بــا تعمیــد بهســوی
آســمان [رفــت]
( )24و دوم زبان است که بر [سر] کلیسا [است] و سوم نقاش
( )25اســت کــه نقــش کــرد مینــوان [را] و آمــد [چــون] نمــاد گماشــتهی خیــرات ،دوم
آنکــه بــا محــراب
( )26فرستادگان (= فرشتگان) شباهت دارد و پای خداوند
([ )27بر] کنار بالش پدیدار [شد] و بند حمایل بر شانهی چپ ایشان بسته شد.
( )28و نمایان شد فرمان بر شنوندگان،اینبار که او فرمانروا باشد
( )29بر سر [ایشان] ،پس بر دو شانه ،شال قدسی انداخت ،سه بار
( )30و صدا زد بر مردمان که نشان بازگشت است بر [ایشان] و با این
([ )31نماد  ...آن] [ ]...که از پیش دید
( ]...[ )32پاسداران [ ]...همانندی است
( ... .)33معراج مسیح
دربــارهی عشــاء ربانــی در کتــاب مقــدس (هاکــس)1349 ،چنیــن آمــده اســت؛ بــه
ایشــان گفــت« :اشــتیاق بســیار داشــتم کــه پیــش از زحمــت دیدنــم ،ایــن ِف َصــح را بــا شــما
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بخــورم؛ زیــرا بــه شــما میگویــم از ایــن دیگــر نمیخــورم تــا وقتــی کــه ملکــوت خــدا تمــام
شــود» (لوقــا ،بــاب بیســت و دوم ،آیــات « .)14-11و چــون غــذا میخوردنــد ،عیســی نــان
را گرفتــه برکــت داده پــاره کــرد بــه ایشــان داد و گفــت ،بگیریــد و بخوریــد کــه ایــن جســد
مــن اســت کــه بــرای شــما داده میشــود» .و پیال ـهای گرفتــه شــکر نمــوده و بــه ایشــان داد
و همــه از آن آشــامیدند و بــه ایشــان گفــت« :ایــن اســت خــون مــن از عهــد جدیــد کــه در راه
بســیاری بــه جهــت آمــرزش گناهــان ریختــه میشــود» َ(م ّتــی ،بــاب بیســتم ،آیــات -26
 .)28عیســی از ریختــه شــدن خــون خــود در ابریــق و پیالــ ه میگویــد و منظــور او شــراب
نیســت ،بــدان جهــت او خــود را چــون قربانــی فصــح قــوم یهــود میدانــد کــه بــا خــون خــود
از دیگــران رفــع بــا میکنــد.
مؤمــن مســیحی در مراســم عشــاء ربانــی ،در جایــگاه روح حضــرت عیســی؟ع؟ قــرار
میگیــرد کــه بــا شــیطان درآویخــت و بــه بهشــت عــروج کــرده بــه منزل ـهی زبانــی در سـ ِـر
کالبـ ِـد کلیســا میگــردد ،نقاشــی اســت کــه معنویــات را بــه رمــز نقــش میزنــد،شــماسها ( دو
تــن در محــراب) نمــاد فرشــتگانی هســتند کــه از پاهــا و سـ ِـر ســرور مــا برآمدنــد .افتــادن و زانــو
زدن آنهــا بــر روی زمیــن نمــاد آن نگاهبانانــی اســت کــه بــر گــور عیســی پــاس میدادنــد و
ُ
بــه هنــگام رســتاخیز و قیــام عیســی از تــرس بــر زمیــن افتادنــد (.)Willims, 1985: p. 113
در قطعـهی « ،»57Rاز متــن ششــم چنیــن آمــده اســت کــه محــراب کلیســا نمــاد و نشــانهی
گــور عیســای مســیح اســت ،نــان و شــراب نشــانههایی از تــن و خــون عیســی مســیحاند،
سرپوشــی کــه بــر روی بشــقاب و پیالــه مینهنــد ،نمــاد ســنگی اســت کــه بــر روی گــور عیســی
نهــاده شــده بــود .چنانکــه پیشتــر آمــد ،نــان و شــراب ،نمــاد تــن و خــون مســیح اســت؛ امــا
ً
درک عمیقتــری از ســخنان عیســی؟ع؟ چنــان مینمایــد کــه نــان و شــراب نمیتوانــد عینــا
جســم و خــون عیســی مســیح؟ع؟ باشــند .انجیلیــون معتقدنــد کــه مضامیــن ایــن تکالیــف
دینــی و معنــوی یــادآور شــکنجه و مــرگ مســیح و رهایــی مســیحیان از گنــاه اســت و ایــن
تــا زمانــی ادامــه دارد کــه عیســای نجاتدهنــده کــه مراســم شــام مقــدس را نهادینــه کــرده
بــاز گــردد و در ملکــوت خداونــد همــراه بــا هم ـهی فدیهشــدگان مراســم عشــای ربانــی را
برپــا کنــد.

نتیجهگیری

ُ
مطالعــهی متــون ســغدی نشــانگر آن اســت کــه آموزههــای کلیســای ارتدوکــس شــرقی،
نظیــر آســیای میانــه و ســغد در طــول شــاهراه ابریشــم دربــارهی نمادهایــی چــون اعتــراف و
ً
طلــب آمــرزش و تعمیــد ،تقریبــا بــا آموزههــای کلیســای کاتولیــک ُرم یکســان بــوده اســت.
امــروزه ایــن نمادهــا طــی مراســمی ،بــا انــدک تفــاوت در مســیحیت شــرقی و غربــی برگــزار
میگــردد .آییــن اعتــراف در آغــاز پیدایــش مســیحیت بهصــورت گروهــی برگــزار میشــد ،امــا
در ادوار بعــد اعترافــات بهصــورت شــخصی و در خفــا انجــام گرفــت و بدینترتیــب آبــروی
افــراد حفــظ میشــد .ســنت اعتــراف بــه نوب ـهی خــود باعــث کاهــش جرائــم عمومــی در
جامعـهی مســیحی میشــد .نمــاد تعمیــد نیــز در هــر دو مســیحیت شــرقی و غربــی متحــول
شــده اســت .عشــاء ربانــی در تمامــی فرقههــای مســیحیت برگــزار میشــود .نمــاد دیگری که
در کلیســای نســطوری (ارتدوکــس) دچــار تحــول شــده بــود ،زهــد و ریاضــت بــود .کلیســای
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کاتولیــک ُرم او را بــه بدعــت و انحــراف در دیــن محکــوم و طــرد کــرد .کشیشــان کلیســای
نســطوری برخــاف کلیســای کاتولیــک بــرای عیســی؟ع؟ قائــل بــر بــدن زمینــی بودنــد و
خــود را از قیــد و بنــد زهــد و ریاضتــی کــه کشیشــان کاتولیــک بــر خــود همــوار میکردنــد ،رهــا
ســاختند؛ بدینترتیــب اســقفهای مســیحی نســطوری حــق ازدواج یافتنــد .در ایــن راه
مســیحیان ســغدی زبــان باوجــود آزار ،شــکنجه و پیگــرد دولتهــا و پیــروان ادیــان دیگــر،
همــواره در ترویــج مســیحیت پیــشگام بودنــد و کشــف آثــار ســغدی مســیحی کلیســای
نســطوری در تورفــان چیــن گویــای فدا کاریهــا و کار عظیــم فرهنگــی ایــن قــوم ایرانــی
اســت.
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