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 بررسی مفهوم ایزدبانوی خراسان در متون دوران میانه

 متن مانوییک با کنکاش در کتیبه کرتیر و 

 

 2میثم قیصری،  1مجتبی دورودی

 کارشناس ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی-1

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی-2

 چکیده 

جای مانده از دوران میانه مورد بررسی قرار گرفته در این پژوهش سرزمین خراسان از ورای متونِ به

یق سرزمین خراسان بر فرهنگ، زبان و ادب پارسی، کنکاش در با توجه به تأثیر فرهنگی عم است.

اند؛ بسیار حائز اهمیّت است. به ویژه که خراسان مهد ادبیات متنهای کهن که به این سرزمین پرداخته

رود. این پژوهش با بررسی واژه شمار میدار سبک خراسانی در ادب فارسی بهحماسی و میراث

دو متن از دوران میانه)مانوی و پهلوی ساسانی(، را به  ،ترین منابعخراسان و ردگیری آن در کهن

صورت تطبیقی مورد کنکاش قرار داده است؛ در هر دو متن عالوه بر اینکه خراسان سرزمینی مقدس 

ررسی چیستی و ب است؛ سخن از ایزدبانویی تمثیلی است که با خراسان پیوند داشته است. شمار رفتهبه

انو و ارتباطش با خراسان از جمله اهداف این پژوهش بوده است و بنابر نتایج به دست ماهیّت این ایزدب

مردمان  شویم که از جمله باورهایآمده؛ آنگونه که مشاهده خواهد شد؛ با مفهومی مواجه می

 زمین در دوران ساسانی و در ارتباط با خراسان بوده است.ایران

 ارت تیبه کرتیر،ایزدبانو، بغخراسان، متون مانوی، کواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

ن دورااین سرزمین از  .رودشمار میهای بزرگِ تاریخ، ادب و فرهنگ ایرانی بهتردید خراسان از مهمترین سرزمینبی

ی گستره که سخن از خراسان بزرگ استبوده است.  دار بخش عظیمی از فرهنگ ایرانهمچنان مشعل امروزازتاریخ تا پیش

در  خس و گرگان راو سر آن از نیشابور و هرات، مرو، مروالرود، فاریاب، طالقان، بلخ، بادغیس، ابیورد، غرجستان، طوس

یز نتا سیستان و ماوراءالنهر را  آغاز اسالمی به شهادت منابع تاریخیِ ای کهگستره. (1131)مارکورات، گرفته است برمی

این قسمت  کمتری درشناسی هر چند که پژوهشهای باستان(. 1133اریخ سیستان، ( ؛ )ت1131مقدسی، )شده است شامل می

همان اندک مطالعات خبر از حضور انسان عصر  با اینحال ایران صورت گرفته است؛ از خاک ایران، به نسبت دیگر نقاط

ه در دوران تاریخی از ای کمنطقه(. 1131شهمیرزادی، دهد)ملکحجر)دوران پارینه سنگی میانی( در این سرزمین می

ت داشته لّه ایران شهرغو با زمینهای هموار، حاصلخیز و مساعدش به انبار  است بودهورودی به نجد ایران  هایدروازه

 نامهایی چون با آن آشنائیم.( Parɵavaبا عنوان پَرثَوَ) اشکانیکه در عهد هخامنشی و  یسرزمین (.1132)گریشمن،است

دوران  در. سرانجام (1131بیدی،باغرضایی)است( دوران باستان Parɵvaپَرثَوَ)ی تری از واژهازهتصورتهای  پارت و پهلَو

میانه)پهلوی پهلوی اشکانی، فارسی) کتابها و منابع دوران میانه  شویم و درساسانی است که با نام کنونی خراسان مواجه می

دبی ا اندازچشماز  منطقهاین  تاریخی، دیدوه بر اهمیّت خراسان از عال .اندکردهبارها بدان اشاره  (، مانوی، سغدیساسانی(

 (به مانند امروز). از یک سوی خراسان در گذشته یکی از مهمترین پایگاههای دینی ایرانیاناهمیت داردو فرهنگی نیز بسیار 

کتب گر شاعران مو دی رودکی ،آوران و بزرگانی چون فردوسیکهن با نام رفته است. از سوی دیگر این دیارِشمار میبه

ارسی خاستگاه و اصل زبان فدار و حافظ میراث زبان فارسی است؛ تا بدان اندازه که بعضی از پژوهشگران خراسانی پرچم

 (. 1131اند)بهار،را زبان اهل خراسان برشمرده

 بیان مسئله

به با محوریت قرار دادن متن کتی باط با خراسان،در ارت ی دوران میانهدر متنها هاهترین اشاردر این پژوهش با بررسی کهن

ه بررسی از ورایِ آن بو  پردازیممیبه اهمیّت سرزمین خراسان در میان ایرانیان باستان متنی مانوی  اب کرتیر و تطبیق آن

 .شود که خود خبر از اهمیّت و تقدس خراسان در روزگاران پیشین داردپرداخته می وندر این متتمثیل و نمادی 

 پژوهش اهمیّت موضوع 

فرهنگی سرزمین خراسان بر فرهنگ، زبان و ادب پارسی، کنکاش در متنهای کهن که به این سرزمین عمیق تأثیر  با توجه به

 دار سبک خراسانی در ادب فارسیاند؛ بسیار حائز اهمیّت است. به ویژه که خراسان مهد ادبیات حماسی و میراثپرداخته

  رود.  شمار میبه

 پژوهش ادبیّات و پیشینه
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همان خورشید  ،(. جزء نخست1111دوست،( تشکیل شده است)حسنāsān( و آسان)xvarواژه خراسان از دو جزء خوَر)

( به معنی برآمدن و طلوع کردن است و به طور کلی این واژه āsīdanهمریشه با مصدر آسیدن) ،و جزء دوم است

  مفهوم یدربردارنده

 

 

های آغازین شود، در کتیبهدیده می بسیار ای که در متون دوران میانه(. واژهNyberg,1974باشد)طلوع خورشید می

 و ترفانی ( و در متون پارتی1111دهقی،آمده است)جعفری( xwarāsānمیانه آن)ساسانی )کتیبه کرتیر( صورت فارسی

رفانیِ اصطالح تُ(. Durkin-Meisterernst,2004)شده است خوانش می( hvarāsānاین واژه به صورت )

 (.Boyce,1977( نیز به طور کلی در مفهوم خاوری و شرقی به کار برده شده است)xwarāsānīgخِوَرآسانیگ)

 

 خُراسان آن بوَد کز وی خور آسَد

 خورآسد،پهلوی باشد خورآید

 عراق و پارس را خور زو برآید

 خوراسان را بوَد معنی خورآیان

 انکجا از وی خورآید سوی ایر

 (.1113اسعد گرگانی،فخرالدین)

این متون  درمقدس  یتوان به اهمیّت خراسان به عنوان سرزمینمیجای مانده است؛ با توجه به متنهایی که از دوران میانه به 

ان از ه ایرکه به عنوان نخستین ناحی توان بازجستمیانه شهرستانهای ایران مینشان اهمیّت خراسان را در متن فارسی پی برد.

به اهمیّت خراسان جای کتاب بندهشن نیز در جای (.1133شود و آمیخته با روایتهای اساطیری است)جلیلیان،آن یاد می

مهر بدان نشیند و او را ریوندی این است که رایومند ریوند کوه به خراسان است که آذر بُرزین» اشاره شده است:

همترین اند؛ به ویژه که یکی از ممیانه مانوی نیز بسیار به خراسان پرداختهرسیمتنهای پارتی و فا (.1131دادگی،فرنبغ«)است

ی روزگاری را در خراسان به سر برده است و گویا آثار متعددی را در این سرزمین به رشته «مارآمو»شاگردان مانی یعنی 

 .پرداختتحریر کشیده است که در سطور زیر به بررسی یکی از آنان خواهیم 

 های پژوهشو فرضیه اهداف
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میانه است. این بررسی با محوریّت دو متن دینی از جمله اهداف این پژوهش بررسی سرزمین خراسان در متنهای فارسی

 A Word-list of Manichaean Middleدر کتاب  hو نیز متنی مانوی یعنی متن  ی کرتیرمیانه، یعنی کتیبهفارسی

Persian and Parthian رتیر پردازد. در کتیبه کبه تحلیل دو تمثیل به کار برده شده در این دو متن می از مری بویس

 ورکه او به شرح معراج خود پرداخته است. روان فرد نیکوکار) در متن خود کرتیر( پیش از عبور از پل چینود به زنی زیبا

 کندمیبرخورد 

 

 

ارد با ورود به آسمان وبرد و از آنجا ل چینود به خراسان میبا عبور از پکه از سوی خراسان آمده است و فرد نیکوکار را 

در هنگام ورود به خراسان در عالم خیال با روحی در  آمده است که مارآمو شوند. از سوی دیگر در متن مانوی،بهشت می

س از او که پ کند.بوده است و خویشتن را مرزبان خراسان عنوان می «ارتبَغ»شود که نامش رو میای روبهپیکر دوشیزه

دهد. آنچه در هر دو متن برد، جواز ورود مارآمو را به خراسان میگفتگویی چند روزه با مارآمو به صداقت مارآمو پی می

هن ای پارسا، خبر از باوری کقابل تأمل است، اهمیّت خراسان به عنوان سرزمینی مقدس است، از سوی دیگر وجود دوشیزه

اور بنابر ب این پژوهش: گاننگارندبه نظر . توان آن را دیدمیکه در هر دو متن زرتشتی و مانوی دهد در دوران میانه می

   .ستا قرار داشتهای برخوردار بوده که در حمایت ایزدبانویی نیز ایرانیان عهد ساسانی سرزمین خراسان از تقدّس ویژه

 روش تحقیق 

رفته است. بدین منظور نگارندگان با بررسی نام خراسان در متون صورت گ ایکتابخانهپژوهش حاضر، به روش اسنادی و 

ز مجموعه متون ا متعلق به مانویانبا اشاره به اهمیّت سرزمین خراسان در دوران باستان، با تحلیل و ترجمه متنی ی میانه، دوره

  اند.با سرزمین خراسان پرداخته در این متن در ارتباط شده اشاره هایتهبه دست آمده از تورفان، به بررسی ظرائف و نک

 

 مارآمو در خراسان

کی از مو که یآ. ماراندنوشتهجای مانده از مانویان، مکتوباتی است که شاگردان مانی و دیگر پیروان او از جمله آثار به

ب گسترش او موجگفته شده است؛ فعالیتهای  زیسته است.در خراسان و در والیت سغد می و شاگردان و حواریّون مانی بوده

و از سوی مانی  (Durkin-Meisterernst,2004)شدید تعالیم مانی در شرق بوده است. او با زبان پارتی آشنایی داشته

  دهد:متنی مانوی حضور او را در خراسان اینگونه شرح می شود.به عنوان نماینده او به خراسان فرستاده می

، او مارآموی آموزگار را که زبان پهلوانی)زبان اهل خراسان در آن روزگار( زمانی که مانی در شهرستان حلوان بوده است

 را تبلیغ کند.فرستد. تا دین و آئین مانوی دانسته؛ به ابرشهر)نیشابور( میمی
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 1) آوانویسی و ترجمه(8تا 3ترفانی بندهای  hمتن  

4- ud ka mad hēnd ō pahrag ī kūšān ēg paydāg būd. wāxš ī hvarāsān  wimand pad  dēs  

ī  kanīzag. Uš  pursīd ō man Ammō, kū čē kārag hē? Az kū āmad hē?  

ای پیدا شد و از منِ مارآمو پرسد: که و هنگامی که رسیدند به مرز کوشان، پس روح خراسان در هیأت دوشیزه -3

 ای؟ ای؟ از کجا آمدهچکاره

Man guft kē dēnwar hēm, hašāgird ī Mānī frēstag. Hān wāxš guft kūt an nē padīrēm. 

Abāz  ward kū mad hē. Ud nihuft az pēš man.  

 

 

 

و از نزدِ من  ایپذیرم. بازگرد به آنجا که آمدهگفت که من تو را نمی ]خراسان[آورم شاگرد مانیِ پیامبر، روحگفتم که دین

 2نهان شد.

 د:گویشود و به او میاو که روح مانی بر او ظاهر می مارآموی و دعا و نیایشادامه متن اشاره دارد به دو روز روزه گرفتن 

5-…. Wad dil mā bāš niyān ī zīndagān Hrrōbišn ī darān, pēš ī pahipurs 

 با صدای بلند بخوان. را  ها[]گشودن دروازه... بد دل مباش و از کتاب گنج زندگان، فصل گردآوری درها-1

 دهد:کند. بند ششم متن فوق خبر از بازگشتن روح خراسان در هیأت همان دوشیزه میو مارآمو چنین می

6- pas dudīg rōz hān wāxš paydāg būd. Ō man guft. Čē rāy nē šud hē ō xwēš šahr? Man 

guft az dūr gyāg āmad hēm, dēn rāy. 

 نآیم به خاطر دیرا به شهر خویش نرفتی؟ گفتم از راه دوری میمرا گفت: چ ]و[پس دیگر روز، آن شبح پیدا شد -3

Hān wāxš guft: čē ast dēn ī āwarē? Man guft: pit ud may nē xwarām, az zan dūr 

pahrēzēm. Hān guft: kū pad pādixšāyīh ī man mird čōn tū was ast.  

 گفت: در پادشاهی ]روح[م و از زن دوری جوئیم. آنآن روح گفت: چیست باور دین تو؟ من گفتم: گوشت و می نخوری

 من مرد چون تو بسیار است. 

                                                           
  list of Manichaean Middle Persian and Parthian, pp39-A Word-42برای بررسی متن مانوی بنگرید به:  1 

 ترجمه متن توسط نگارندگان صورت گرفته است.  2 
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ای که آن ونهگپردازد. بهپس از این گفتگو، مارآمو به خواندن کتاب گنج زندگان)از کتابهای مانی( برای آن دوشیزه می

 گیرد: شبح تحت تأثیر قرار می

…ēg namāz burd, guft kū tō hē ardāw ī pāk, az nūn parrōn xwēš grīw dēndār mā xwān, 

ba dēnāwar ī rāst, ket hāwēnd nē ast.  

و را آور راستی که ت... پس تعظیم کرد و گفت: تو پارسای پاک هستی، از این پس خود را دیندار مخوان، بلکه دین

 همانندی نیست.

 شنود:کند و در پاسخ اینگونه میاز او میامّا این روح یا شبح چه نام داشته است؟ این پرسشی است که مارآمو 

…guft kū baγ-ard nām hom, wimandbān ī hwarāsān. Ka any padīrām ēg dar ī hamāg 

hwarāsān pēšī tu wišīhēd. 

 

 

و اگر من تو را پذیرم، آنگاه دربِ همه خراسان نزد ت ] روح محافظ خراسان[ارد است. مرزبان خراسانگفت که نام من بغ... 

 گردد.گشوده می

 ی كرتیرخراسان در كتیبه

سر نهاده موبدی را پشتموبد عهد ساسانی است که در زمان شش پادشاه ساسانی از مقام هیربدی تا موبدانکرتیر موبدان

هایش که امروزه در سرمشهد کازرون وجود در یکی از کتیبه(. 1133جای مانده است)تفضلی،است. از او چهار کتیبه به

ر و کند راه جهان دیگ؛ که بنابر این متن او از ایزدان درخواست میرد؛ او به شرح و چگونگی معراج خود پرداخته استدا

ی او پذیرفته که خواسته (1131زاده،اوضاع و احوال نیکوکاران و گنهکاران را در جهان دیگر بدو نشان دهد)نصراهلل

ی و همراه با او زنی است که از سو» : بیندمردی را به شکل خود می چینود شود، او پس از معراج و پیش از رسیدن به پلمی

ام... آن زن و کرتیر، هر دو دست یکدیگر را بگیرند و به آن راه آید و من زنی به آن زیبایی ندیدهخراسان به پیدایی می

دانیم های مزدیسنا میجه به آموزه(. با تو1111دهقی،جعفری«)روشن، به سوی خراسان رفتند و آن راه بسیار روشن است

متن پهلوی  با توجه به ی اعمال نیک اوست.همان نتیجه ،آیداز فرد درگذشته میبکه زن زیباروی که از راه خراسان به پیش

همان بانویی است که بر سر پل چینود بر روان نیکوکار وارد  (daēnāرسد ایزدبانوی دَئنا)نامه، به نظر میارداویراف

خراسان است که درست به مانند متن مانوی  همان نکته مهم این کتیبه در پژوهش حاضر(. 1131ود)آموزگار،شمی

دانیم که کرتیر از دشمنان سرسخت مانویان بوده است؛ از سوی میشود. ای از آن مسیر بر فرد نیکوکار وارد میدوشیزه

طالب پراکنده م قرار دادناند. با کنار هم ژه زرتشتی( بسیار بهره بردههای دیگر ادیان)به ویآموزه دانیم که مانویان ازدیگر می
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رسد ایزدبانویی در باور مردمان دوران ساسانی، حافظ و حامی خراسان بوده است. ایزدبانویی که در این متون، به نظر می

 ارت بوده است.شاید آنگونه که در متن مانوی بدان اشاره شده است نامش بغ

 اردغارت/ببغ  

( به معنی ایزد است و در اصل خوانشِ پارتی، baγو ارت)ارد( تشکیل شده است. جزء نخست بَغ)این واژه از دو جزء بَغ 

( و به همان معنی baγaای که صورت اوستایی آن بَغَ)میانه است. واژهدر فارسی( bay) ( یا بَیbagواژه بَگ)

( به همان معنی دیده bagaهای هخامنشی( به صورت بَگَ)بهباستان)کتی( و در فارسیBartholomae,1904است)

اد، شود. واژگانی چون بیدخت، بیستون، بغداین جزء در ترکیب با دیگر اسامی نیز به کار برده می (.kent,1953شود)می

 (.1111دوست،اند)حسنهمگی اسامی هستند که در ترکیب با این واژه ساخته شده

( اوستایی باشد به معنی راستی و arətaریشه با واژه اَرِتَه)که به احتمال زیاد هم (ardد)( یا ارartجزء دوّم ارت) 

(. همچنین در منابع اوستایی و پهلوی 1111مکنزی،شود)ی ارد دیده میمیانه نیز واژه( در فارسی1111دوست،درستی)حسن

برد ی مردمان میهآسایش به خانبخشش است و پیشرفت و با ایزدبانویی به این نام آشنائیم. ایزدبانویی که نماد توانگری و 

 بخشد.و سالمتی و خرد و ثروت می

 

 

اندام، و آزاده توصیف شده است. او همچنین نگاهبان بهشت در اوستا او به صورت زنی، درخشان، بسیار نیرومند، خوش

در این  گانی که نگارندهایبا توجه به بررسی. (1131)آموزگار،و مهمتر از همه اینکه او خواهر ایزدبانو دَئناست نیز هست

میانه بوده است و آنگونه که از نظر گذشت با  ایزد حامی خراسان در دوران ارد()بغارتبَغ بانو، ایزداندپژوهش انجام داده

  توان بدین استنباط دست یافت.کنار هم قرار دادن متنهای دوران میانه و تطبیق آنها با یکدیگر می

  گیرینتیجه بحث و

وناگون آید؛ کانون امتزاج ادیان گی ابریشم، آنگونه که از منابع برمیخراسان بزرگ، این سرزمین باستانیِ در مسیرِ جاده

رسد ه به نظر میپرداخته شد ک تمثیلیبه بررسی  ی کرتیردر این جستار با بررسی یک متن مانوی و نیز کتیبه 1بوده است.

ی باور مردمان جای داشته است که همان ایزد حامی خراسان بوده است. اشاره به خراسان در کتیبهدر دوران ساسانی، در 

زمین و نشستنگه ایزدان و عبور روان نیکوکار پس از درگذشت از این سرزمین از یک ی شرقی ایرانکرتیر به عنوان منطقه

ایند. نمی است که پژوهشگر را در این راه یاری میروح خراسان در متون مانوی از سوی دیگر مستنداتسوی و اشاره به 

                                                           
  (.8311در اینباره بنگرید به: )صفری، 3 
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دهند که پس از داوری انجامین روان فرد درگذشته را با عبور از نیز از ایزدبانویی خبر می 3نامهمنابع پهلوی مانند ارداویراف

از پژوهشگران  اریاین ایزدبانو که از جنوب به حضور فرد نیکوکار آمده به باور بسی کند.پل چینود به بهشت هدایت می

ئناست؛ که خواهر ایزدی است که با نام ارد)اشی( در منابع اوستایی و پهلوی با آن آشنائیم. اشاره به نام همان ایزدبانوی دَ

ن ی میانه است. خراسان این سرزمیارد در متن مانوی به عنوان روح حامی و نگهبان خراسان، در پیوند با دیگر متون دروهبغ

شود و بیش از پیش همچنان به موسی رضا)ع( میبنان،علییپذیرای امام هشتم شیع و در دوران اسالمی ترمقدس سپس

  درخشد. ی فالت ایران میعنوان سرزمینی مقدس بر پهنه

 

  منابع

 سمت ،تهران  ،تاریخ اساطیری ایران ،1131،آموزگار ، ژاله 

 ققنوسچاپ دوم، تهران، شناسی، ، سبک1131تقی، بهار، محمد

 ، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، چاپ دوم، تهران، انتشارات سخن1133تفضلی، احمد، 

 اول، تهران، سمتهای فارسی میانه، چاپ، راهنمای کتیبه1111دهقی، محمود، جعفری

 اول، تهران، انتشارات توسهای ایرانشهر، چاپ، شهرستان1133جلیلیان، شهران، 

 اول، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسیشناختی زبان فارسی، چاپ، فرهنگ ریشه1111دوست، محمد، حسن

 اول، تهران، انتشارات ققنوس، راهنمای زبان پارتی، چاپ1131بیدی، حسن، باغرضایی

 و آفرید، سنباذ، اسحاق، استاذسیس و مقنع در خراسان بزرگ، مجله تاریخصفری، مسعود، بازخوانی حرکت و قیامهای به

 31-123، 1133تمدن اسالمی، سال پنجم، شماره نهم، بهار و تابستان

 

 

 

 

 

نامه، ترجمه ژاله نویسی، ترجمه متن پهلوی، واژهنامه)ارداویرازنامه( متن پهلوی، حرف، ارداویراف1113ژینیو، فیلیپ، 

  پنجم،تهران، انتشارات معینآموزگار، چاپ

  اول، تهران، بنگاه نشر اندیشهجعفر محجوب، چاپبه اهتمام محمدمین، ، ویس و را1113اسعد، گرگانی،فخرالدین

 دوم، تهران، انتشارات توس، بُندهشن، به کوشش مهرداد بهار، چاپ1131دادگی، فرنبغ

 فرهنگینهم، تهران، انتشارات علمی، ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه محمد معین، چاپ1132گریشمن، رمان، 

 اطالعات  انتشارات تهران، ،اول چاپ ،ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی ،1131 ،یوزف ،مارکورات

                                                           
 (. 8334، ژینیودر اینباره بنگرید به: ) 4 



 

9 

 

االقالیم، ترجمه دکتر علینقی منزوی، چاپ اول، تهران، فی معرفة التقاسیم، احسن1131احمد، بنمحمدمقدسی، ابوعبداهلل

 انتشارات مؤلفان و مترجمان ایران

پژوهشگاه علوم انسانی و  ،تهران  ،ترجمه مهشید میرفخرایی ،کوچک زبان پهلوی فرهنگ  ،1111،نیلمکنزی ، دیوید

 مطالعات فرهنگی  

 النهرین، مصر، چاپ دوم، تهران، انتشارات مارلیکشناسی ایران، بین، مبانی باستان1131شهمیرزادی، صادق، ملک

 م، تهران، انتشارات پدیده خاورالشعراء بهار، چاپ دو، تاریخ سیستان، به کوشش ملک1133مؤلف گمنام، 

 های پهلوی کازرون، چاپ اول، تهران، کازرونیه، کتیبه1131زاده، سیروس، نصراهلل
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