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 1 وستیپ

 باچهید یجا به
اند پس از اسالم نگاشته یرانیا دانانخیکه تار یخیتار یها-خرد، شاهنامه و کتاب ینویدَهِش، م)اوستا، بُن اکانین یپراکنده یدفترها

 ،یکشاورز ،یبافندگ ،یسندگیکاردانان در امر ر نیاز آن دارد که مادران، نخست تینرود!( حکا یفراموش یقدر به بوتهگران راثیم نیتا ا
پس از اسالم به دوره هوشنگ و جامه دوختن با  یخیتار یهااند.) جامه دوختن با پوست جانوران را کتابو... بوده یساز-خشت و خانه

ها را نسبت نی(. ا26، 20، 17، 16، 11، 2، 1: یبه شاهنامه نگاه شود. بندها زیو ن دهندینسبت م دیو... را به دوره جمش شمیکتان و ابر
 .کنندیم دییتأ شناسانستانمردمشناسان و با

را بدان  شهی( و اند6و 5اند )بند: مادران/ زنان به کار برده یکه پدران برا میرسیم ییهاها و صفتبه واژه مانیفرهنگ خِیکم در تار کم
به  یآذرپاد مانسپندان موبدان موبد زمان شاپور دوم ساسان یبرود: از اندرزها رستانیبه همراه فرزند به دب دیاند که مادر بارسانده یجا

( و 37است.)بند: یباق یاندرزنامه به زبان پهلو نی، ا«گران بر تو است یانیگرنه زفرست و رستانیزن و فرزند را به دب»است:  فرزندش
 (.38)جشن سپندارمذ( برپا کردند.)بند: یاو جشن یبرا

 نیاند، از اکرده یرا باز یکه مادران/ زنان در آن نقش پررنگ کندیرا بازگو م یرانی/ ایبشر خیاز تار یسازسرنوشت یهادوره شاهنامه
 .دیدوران هوشنگ، دوران جمش امک،ی: دوران سمیکرد نشیمقصود گز انیب یما سه دوره را برا انیم

 یرانیمورد توجه فرهنگ ا شهیاز نگاه دور داشت. مادران/ زنان هم دیآن را نبا یسازاهداف جامعه و سالم شبردیمادران/ زنان در پ نقش
 کرد: ریراستا تعب نیبتوان در ا دیبخش چرخ را شا نیتریدین هم در کلآ یرانیا یهازن بر محور ارّابه ریاند. نقش تصوبوده

 

 
  یرانیا یهازن بر محور ارّابه ریتصو

 139: هیرو ،5-13 منبع از

 

 
 دهدیرا نشسته بر تخت نشان م ییبانو ان،یزمان هخامنش یامُهر استوانه

 6-13منبع  از
 
 

 



 

 آنها ینابه کار گرفته شده و مع یپهلو یهاواژه یبرخ
 رثیفرَدَدَفش، اَرزَه، سْوَه، خُوَن دَدَفش،یو شن،یوئوروچر شنی: وُئوروبَرشودیبخش م یاوستا جهان به هفت خشک یای: در جغرافجیورانیا

 قرار دارد: کیبام رثیدر خون جیو راجیو ا انهیدر م کیبام

 
 داد،یپُر مرگ. وند یعنی: پُئورُ. مَهرکُ دادیدارد. در وند دیجمشسخت دوران  اریبس ی/ مَلکوسان، ملکوشان، مَهرکوشان: اشاره به سرما

 دونیواژه از استاد فر نیا شیرای، و16، خط: 17: هی، رو1آمده است، نسخه ت.د. یرانیدَهش اواژه در بُن نی./ سْنِخْر: ا16و  15 یبندها
و  زیبرفِ ر یاشاره به نوع دی، شا22: بند: دا،یو سْنَئِژات: ونداست، با توجه به دو واژه همانند که در اوستا آمده است: سْنَئُذُ  یدیجن

: ستی/زُوش158: هیرو ران،ینک: داستان ا ،ی: زن فرمانروا، دوران مادرساالریدارند باشد!/ خشَثر اریکه برف بس ییابرها ایو  نیسنگ
: کیریخانه/ نائ ییمانده/ دوشارم: عشق/ کدبانو: روشنادوست داشتن/ فْرماتار: فرماندار، فر یزوش به معن ییِاوستا یشهیاز ر نیزتریعز

است./  یهنوز باق هاشیدختر در گو یبه معن زیق ز،یگ یهااوستا./ گِنائو: زن و به صورت دادی: زن، نک: وندیَرْی. نَرَ: مرد و نائکیهمسر ن
: پاک گو، یتیاَرتَ مَئ یشده یونانیکه احتماالً  سیتیآم و سیآرتم یرا برا هیتیو آم هیخانه/ اَرتَم یخانه از کَن به معنا : صاحبِینیکَئ

 ،یمعرّب شده است./ هَمال: انباز، برابر/خُوال: خوردن اریّواژه به ع نیا ار،ی: اری./ اَدمیهستند، آورد شیاند کی: نیراست گو و هومَت
دهش آورده شد، در شاهنامه مطابق بُن امکیو س ومرثیدوران ک ی./سرمای: توشْنییخورش./توشْتْ: ساکت، آرام، خاموش، در اوستا

داده  یو پادشاه یزمستان زندگ یتکاور را به س ومرثیبر اهرمزد( که ک منی)تازش اهریاز اِبگَت شیگفت: زمان پ نیچن»است.  امدهین
مهم را از نگاه دور  نیا دیکه نبا کندیم انیدوران است را ب نیا یکه سالمار ینجوم قیدقا ن،ی. پس از ا56: هی، رو1، نسخه ت.د.«شد

 13(.4بند: «)به برج ترازو... وانیاورمزد به برج خرچنگ بود و ک»داشت:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 وستیپ

 «نیزن و زم یگذارسپندارمذ، ارج شیستا در»

 نیزم - نخست
بوده است. کوشش مردمان همواره  یاژهیواحترام  یِ: آب، باد، آتش و خاک( قرار داشته و داراجیجزو عناصر چهارگانه )چهار آخش نیزم

سپندارمذ  ش،یایآتش ن شت،یشتریاز جمله ت ییهاو جشن هاشیایعناصر در قالب ن نیبمانند. پاکداشت ا زهیعناصر پاک نیبوده تا ا نیبر ا
محل کشت و ورز  نیبود که زم شهیاند نیا رویو... پ انداختنین نیزم یها در دَخمه، آب دهان را بر روشده است. دفن مُرده هآموزش داد
یو زن قرار م نیزم شیو درختان است. سپندارمذ به عنوان نماد بالش و رو اهانیگ یِمحل بارور نیآن را آلوده کرد. زم دیاست و نبا

مغرب،  بخش شده است)اَرْزَه در مشرق، سْوَه در یبه هفت پاره خشک شتریت یهایو پس از بارندگ استو سه نوع  یس نی.زمردیگ
 ایکشور  نیا انهیدر م کیبام رَثیو خُوَن یو غرب یوئورُ بَرِش و وئورُ جَرِش در شمال شرق ،یو غرب یدر جنوب شرق دَدَفْشْیفْرَدَدَفْشْ و و

 (.61هیرو ،1دهش، نسخه ت. د. -بُن! )انددهید د،یدمهم را به چشم نیما ا اکانیاست( که ن رثیخُوَن یانهیدر م جیوِ رانیو ا هانیزم
  

 1 -زن -دوم
 پاسبان تو باد «سپندارمذ»
 خرداد، روشن روان تو باد ز

 (یفردوس می)حک
 
و « اسپندارمد»و « اسپندارمذ»و « سْپندارمد» ای «سْپندارمذ»یهابه گونه یدر پارس« سْپَندارمَت» یدر پهلو ،«یتیسْپَنْتَ آرْمَئ»اوستا  در
 «اریاسفند»در نام  م،یکنیکه دود م« اسپند»همچون  ییهامقدس در نام یصفت است به معنا «سْپَند»نگارش شده است. « سْپندارمز»

هم نامش آمده است.  «دایو گیر»است. در  یو فداکار یفروتن یبه معن «یتیآرْمَئ. »شودیم دهی، و... د«گوسپند»در نام  تاسپ،پورِ گش
، 4کوده  رانیاست، محمد مقدم، ا ینویمعرَّب م ی]معنو ینویدر عالم م« ارمذسْپند»اند. ترجمه کرده« خرد کامل»آن را به  یدر پهلو

مناسبت آن را مونث  نیبه ا ن؛یموکل است بر زم یاهورامزدا است، در جهان جسمان یو فروتن یو بردبار ین[ مظهر مهربا51: هیرو
 یعنی ستاریهم «یتیتَرو مَئ» یسر رهیو خ یناخشنود ویمظهر وفا و اطاعت و صلح و سازش است. د ژهیبه و« سْپندارمذ»اند. دانسته

روز از شوهران خود  نیداشته و در ا صیجشن به زنان تخص نیا یرونیب حانیبوراست. به گفته ا« سْپندارمذ»و دشمن بزرگ  بیرق
 م،ی.)پورداوود، ابراهاست« سپندارمذ» ژهیگل و دمشکیمعروف بوده است. ب رانیبه جشن مردگ یرو نیاز ا اندکردهیم افتیدر هیهد

 نی(، چنانهیو برسُفت با اَشتر)تاز نین را سُفت با سوفار زریزم نیبه راهِ خور. او ا ها،یآنگاه جم فراز شد بروشن»جلد نخست(  هاشتی
 یها، درس14: دادیوند«)بودنِ گوسپندان و ستوران و مردمان. یفراز شو، خود را بگستر برا یمهربان یاز رو« سپندارمذ» ی: اانیگو

 استاد راشد محصل(.
به گونه  گریبهشت(، سه د ی)اَردیپاک نیبه گونه برتر گری)بهمن(، دودکین شهیبه گونه اند نیدارد: نخست یشش تجل اهورامزدا

یشم ب)خرداد(، شییپاک و مقدس)سپندارمذ(، پنجم کمال و رسا شهی. چهارم اندرندیگیم «نهینر»سه را  نی(. اوری)شهرکین یاریشهر
(. معنا را 1350 ،یبُنگاه مطبوعات ،ییعصر اوستا اتیادب خی: تاری.)پرفسور شوشتررندیگیم «نهیماد»سه را  نی)اَمُرداد(. ایو جاودانگ یمرگ

یو در کمال، جاودان م چشدیمقدس را م یِمهربان شود،یم شیوجود خو اریو انسان شهر دیزایم یپاک کین یشهیاست که: از اند نیا
 .ندما
شش امشاسپند به همراه خود اهورامزدا هفت  نیمقدس. ا مرگانِیب یعنی« اَمِشَ سپَنْتَ». از میدانیم« اَمشاسپندان»را  یشش تجل نیا

 یهابا برداشت یتیسنخ چیه وهیش نیا ،یرانیمردمان ا یژهیو یورزشهیاند ینوع ،یرانیراه ا ،یرانی)شناختِ ایرانیمرحله عرفان ا
از  شیتا پ نهیکه کم زندیرقم م مایشگیاند خیو... ندارد!( را بعدها در تار یو زار هیعشق، گر ینام عرفان و در معنا رِیز یروزنادرستِ ام

به  کبارهیرا به  یرانیعرفان ا انیجر یاند. مولوبوده نییآ نیبد یبسطام دیزیو با ریدابوالخیگفتن که ابوسع دیداشته و بشا تیرسم یمولو
 :دیگویها سخن مآن جا که از قِران ی: دفتر نخست مثنومیابییم زیرا ن یمهرپرست یردّپا یگرچه در مثنو بردیمراه  گرید

 بود یها سُرخرنگ نِیبهتر
 رَسدیم یاست و از وَ دیز خورش کو



 
 یرا برا نیتا زم خواهدیم« دارمذسپن»از  دادیوند 14در بند  «دیجمش»است که چرا  نیبه ا دنیسخنان رَس نیمنظور ما از انداختن ا یول

 شود؟ینم یدرخواست نیاَمشاسپندان چن گریگوسپندان و ستوران و مردمان بگستراند و از د
. هر که به کشت و کار پردازد داردیرا خرم و آباد نگه م نیاست. همواره زم نیزم یو بارور یامشاسپند نامزد به آبادان نیکه ا میبدان دیبا

بدو سپرده شده است و مظهر وفا و  نیزم یدر رو شیو آسا یخوشنود هیسپندارمذ را فراهم کرده است. کل یکند خشنود را آباد یو خاک
 ،یمهربان ،یپابرجاست از جمله بارور زیزن ن یبرا میبرشمرد« سپندارمذ اَمشاسپند» یکه برا ییهایژگیو سازش است.و لحاطاعت و ص

 یویاَئ». در شودیم انیب بایو درست و ز یمنطق اریبس دهدیرا م یزندگ یکه معنا «زن» شهیصلح و سازش، که با توجه به ر
 کیکه فزون، ن مییستایرا ما م نیآمده است: زنِ پاک د نیصحبت شده چن نیپاک د یِنوکه درباره زن و کدبا 9بند  «مگاهیسروتر

مانند سپندارمذ.)دانشنامه  ینینبردارِ سرور)شوهر( است؛ پاک درفتار کند، که خوب آموخته و فرما کیفزون، ن د،یگو کیفزون، ن شد،یاند
 نیسال موسوم است به سپندارمذ و جشن سپندارمذ. جالب ا یانیماهِ پا وروز هر ماه  نیپنجم بیترت نی(.بدیدریاوش ری: جهانگسنایمزد

که  داندیزنان م ژهیجشن را و نیا یرونیب حانیربه زنان داده شده است. ابو نیو ا دیآیمقدس و پاک از آن بر م شهیاند یاست که معنا
موکل است و در زمان  رخواهیدامان و شوهر دوست و خ کاسپندارمذ بر زنان درست کار و پا: »کردندیم افتیدر هیاز شوهران خود هد

و  یرسم در اصفهان و ر نیو هنوز ا نمودندیمردان به زنان بخشش م دیع نیزنان بوده و در ا دیروز ع نیا ژهیماه به و نیگذشته ا
 (.355: هیآثارالباق.«)ندیگو-یم رانیمردگ یمانده و به پارس یباق 14(یپهله)پهلو یشهرها گرید

 «یسر رهیو خ یناخوشنود وِید»دشمن  نیهستند ا یدشمن یکه دارند، منطقا دارا هایژگیو نیکه: سپندارمذ و زن با ا میبدان ستین بد
 شهیاند یعنی میریبگ دنیشیاند یرا به معن یتیدرست، مناسب و مَئ یدر سپندارمذ را از اَرِم به معن یتیگر آرمئاست. ا «یتیتَرومَئ»بنامِ 

قابل  یپارس اتیدر ادب یو ناپاکدامن یدهد. تر یناپاک و نامقدس م شهیاند یدارد معنا یبد یکه معنا یتیدرست، پس تَر در ترومَئ
 است. مانند: تَر دامن. یریگیپ

فراز شو.  یمهربان یسپندارمذ از رو یا یعنی «تِفْرَچَیسْپِنْتَ آرْمَئ ثَیفْر»به سپندارمذ داده شده است:  ی، صفت مهربان14: بند دادیوند در
 «تِیآرْمَئ»پاک و مقدس است. « سْپِنْتَ»است.  نیاز هم «دهیفر»است، نامِ  یدوست داشتن و مهربان یبه معنا یفْر شهیاز ر «ثَیفْر»
 است. «دنیشیاند» یعنی« مَت و مَن» شهیاز ر شودیو اُرمذ و اورمزد م آرمذ هک
 

 «در شاهنامه یرانیا زن» 
بلند قد،  زن،یرا ،ییاز جمله: پارسا م،ینیرا بب هایژگیو نیاز ا یبرخ میتوانیم یاست که در شاهنامه فردوس ییهایژگیو یدارا یرانیا زن

 نرم)آرام سخن گفتن(. یسخن گفتن، آوا کی(، شرم، نشندهیاند یروی)ن یرا یرادا ار،یبلند، خردمند، هوش یدارنده موها
 

 ردستیوگر ز یدیشاه د اگر»
 پرستزدانیپاکدل مرد  وگر
 دان که چاره نباشد ز جفت چنان

 نهفت یو خورد و جا دنیپوش ز
 زنیپارسا باشد و را اگر»
 گنج باشد پُرآگنده زن یکی

 که باشد به باال بلند ژهیبو
 کمند نیمشک یتا پا وهشتهفر

 و شرم یو با را اریو هش خردمند
 «نرم یو آوا کیگفتن ن سخن

 (روانیخسرو انوش ی)شاهنامه، پادشاه
 

 



 انیرانیا ینگرش فلسف سپندارمذ
به  ده،یکاو و مردم را یهستند. هست انیرانیا ژهیکه و میابییرا م یسه قاعده مهمِّ فلسف یرانیمردمان ا یهایورزشهیاند یِتودرتو در
سه مهم  نیراه را جسته و راهکار نشان داده است. ا تیو در نها دهیشیاند یرا احساس کرده، به جاودانگ ییتنها ده،یشیو مردن اند شیزا
 [، فرشکرت]خلق مدام[.یگذر از درد جاودانگ دنیصدور موجودات از صادر نخست[، سپندارمذ]آفر تیفی: اَمشاسپندان]کاندنیچن
 نیو ا کنندیم دیو مردم تأک یتن و روان و نو شدن و تازه شدن هست شیاست چه هر سه به پاال یتنگاتنگ ارتباطشهیسه اند نیا انِیم

بر  هیو با تک نگرندیخداوند را م اتیتجل تیفیاست. مردمان در شش مرحله نخست ]امشاسپندان[ ک یرانیمردمانِ ا یشهیاند قِیاز دقا
و  شی. با سپندارمذ به روکنندیکُرنش م نشیآفر یِو در برابر بزرگ نندیبیم یگریرا رنگ د یهست پردازند،یمخود  شِیمهم به پاال نیا

 .شوندیو با فرشکرت در لحظه نو م شندیاند-یبالش م
است که  یرانیا یهاشهیدر آراء و اند یمباحث فلسف میاغافل بوده یخود از مطالب باستان یادکردهایدر سخنان و  شهیکه هم یانکته

 یهایورزشهیزمانِ اند نیزمانِ نوشتن و ا نیاست. ما ا دهیزمانِ خود نوشته شده و بدست ما رس انِیآراء به زبان و به ب نیروشن است ا
بدون  یامروز یاست از واژه در معنا ی. مثالً برداشتمان از بهمن برداشتمیآورینم دیبه د مانیدر برآوردها چگاهیرا ه یرانیمردمانِ ا

 واژه همان معنا را داشته که در امروز؟ نیا ایکه آ میواژه در باستان توجه کن ییبه بار معنا نکهیا
اند تا واژه ساخته یبرا اکانیکه ن یآن بار مفهوم یعنی یمفهوم یمعنا گریدود ،یلفظ یمعنا یکیکنند  یم انیرا ب یدو حالت کل هاواژه

خود واژه بجز از  ایکرده و  رییلفظ تغ یمعنا ایو  دهیبه ما رس یلفظ یبا همان معنا ایکنند. واژه  انیخود را ب یهایورزشهیو اند اناتیب
 را به کل از دست داده است. یو مفهوم ییواژه آن بار معنا ایداشته و  رییلفظ در تلفظ هم تغ

 
 که هست یروزگاران از دراز تکِ
 ها ز دستبگسالند سخن یهم

 گشت کندینام کندژ به ب کنون
 پر از رنگ و اورنگ گشت زمانه

 یفردوس
 

 زین یمفهوم یواژه دارا نیا یول دهیبه ما رس یلفظ یواژه با همان معنا نیاست. ا کین شهیاند یو به معنا ییاز وهومَنَه اوستا بهمن
 شهیخود ادامه داده است. بهمن اند یابه بق یفلسف یهامبهم در کتاب یهابه شکل ایبوده که آن مفهوم در گذر زمان از ما دور مانده و 

همان  ایو  یخداوند پاک یِشیاندکین میمستق جهیصادر اول است که از خداوند سر زده است، نت یریعقل اول و به تعب مانه ایو  کین
 است. بهشتیاَرد

 یهاانهیبر عدم پا یو فلسف قیعم یاست. سپندارمذ نگرش نیبر شناخت آغاز یرانیا یهاشهیاند یو دارا یسخنان کامال فلسف نیا
و  یبر هست قیعم یبا نگرش د،یشیرا اند یجاودانگ یرانیاست چنان که انسان ا یو بارور شیاست. نماد بالش و رو نیزم یبر رو یزندگ

 شهیاند نیا یجهیسپندارمذ را در خود پروراند نت یو فلسفه دینام اَمشاسپندان د رِیاز مبدأ نخست را ز داتصدور موجو تیفیانسان، ک
 فرَشکَرت)خلق مدام( را پروراند. یقاعده هاشهیاند نیقانع نشده و از ا نیشد. اما بد شیو زن به عنوان دو نماد بالش و رو نیآزرم به زم

 
 زرویگنبد ت نیآمد ا دیپد

 نو به نو یندهینما یشگفت
 یفردوس
 

 دم با خود آر کیبرادر عقل  یا
 ربه دم در تو خزانست و بها دم

 یمولو

 



 :هانوشتیپ 
 شاد مادرمروان یهاآموزه نی. نخست1
کتاب به آن  نیشده در ا ادی یاز هوشنگ است و سرما شیدوران احتماالً پ نیشده است و ا ادی یشیکوتیخرد از پور ینوی. در م2

 بوده است! یهوشنگ مهرپرست نی. دگرددیدوران برم
 یبه پدرساالر ی. گذار از دوران مادرساالر3
 اوستا. دادی: برگرفته از وند24تا  20. 4
 هستند. یپادشاهان ساسان دُخت،یدُخت، آزرم. پوران5
 .یتوس یالنهر خوان،  به نقل از لغت فرس اسدزبان/ وَرارود را ماوراء یندان ی: اگر پهلوانی. برگرفته از فردوس6
 «.رَچَ. فْتِیسْپِنْتَ. آرْمَئ ثَیفْر» اوستا:  دادیاز وَند ی. فراز7
دم با خود آر، دم به دم در تو خزانست و  کیبرادر عقل  ی: اینو به نو/ مولو یندهینما یشگفت زرو،یگنبد ت نیآمد ا دی: پدی. فردوس8

 بهار.
 د،یرا از مردِ پاک د وانید یو همه شیخو یِنابود نویآن هَنگام که گنّاک م»کاربرد دارد.  یپهلو یهاشد در متن ی. بود در معنا9

 .33: هی، رو1دهش، نسخه ت.د.بُن«. ( بود )شد(جیسْتَرت )گ
 شد. ی. بود در معنا10
 شد ی. بود در معنا11
 آمده است. زین انهیو مَرت یو مَرت انهیو مَهر یمَهر یها. به گونهیرانیا یآدم و حوا انه،یو مَش ی. اشاره به مَش12
 :1 وستی. منابع پ13
 یدیجن دونیچاپ فر شاهنامه 13-1
 1386 ،یجلد نخست، نشر پژوهشگاه علوم انسان ان،یقیصد دختنینوشته شادروان دکتر مه رانیا یحماس -یریفرهنگ اساط 13-2
 1369از اسالم،  شیدفتر نخست پ ران،یا خیزن در تار یاجتماع اتیح 13-3
 1396نشر بلخ،  ،یدیجن دونینوشته استاد فر رانیداستان ا 13-4
 خینشر کارنگ، بدون تار ،یرجب زیکخ ترجمه پرو یمار دیوشته هان وشیدار باناز ز 13-5
 1385 رمند،ینشر ه ،یبیمهرآسا غ ،یرانیپوشاک اقوام ا خیهشت هزار سال تار 13-6
 1390متطبب، انتشارات مجلس، یشناخت، احمد قطان مروزهانیگ 13-7
 استاد راشدمحصل حاتِیها و توضاوستا، درس دادیوند 13-8
 1391سرا،  دهینشر قص ،یلیخل ابیکام ران،یا خیدر تار منازنان ب 13-9
 1نسخه ت.د. ،یرانیدهش ابُن 13-10
 تیّو...، نامِ شخص رانیا یعموم خیعلم و تار خیدر تار یاست به زبان پهلو یخرد کتاب ینویم ،1379نشر توس،  ،یخرد، ترجمه احمد تفضل ینویم 13-11
 (. 11تا  7: یکتاب، دانا است)بندها یِاصل

 .22: هی. الفهرست، روجانیهمدان، ماه ]معرب ماد[ نهاوند و آذربا ،ی: اصفهان، رشماردیبرم نیزبان را چنیپهلو یشهرها میند. ابن14
 

 انیپا
 یدیخورش 1397ماه بهمن

 آقازاده رضا
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