
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman زن پيشتاز

 
    يالنی لبيبـــج
 ٢٠١٠ مارچ ٨ 

  
  

 از روز جهانی زن بزرگداشتی
   

  گذشته های دور
  

آه  یئآنجا از. ی برخوردار ميباشدارجستگی ويژه برازندگی زن در گذشته های دور تاريخ فرهنگ باستانی ما از ب
مصروفيت  مردان شكار حيوانات  در دوره های نخستين تشكل فرهنگ، زنان بيشتر به آشاورزی اشتغال داشتند و

 و اوصاف  چهرهارتباط با زراعت يعنی آب و باران و خورشيد برآت آور،  آسمانی درشبود، اولين  پديده های نياي
ن روال را داشته است،  بدين ياين حالت در روند ظهور و بروز فرهنگ مرز و بوم ما نيز هم .را بوده اندزنانه را  دا

 .ترجمه مينمايد” ٱسمان آبی“ را ويل دورانت  در تاريخ تمدن بشر "اهورامزدا«"گونه ميباشد آه حتی 
 :ويل دورانت همچنان مينويسد

 آه یزنان در آن هنگام . نه مردان،ادی بدست زنان اتفاق افتاده استدر اجتماعات ابتدايی قسمت اعظم ترقيات اقتص“
  به تدريج آشاورزی را ترقی دادند و هزاران هنر خانگی را ،مردان سده های متوالی به شكار اشتغال ميورزيدند

 ». صنايع بسيار بزرگی شده استۀايجاد نمودند  آه هر يكی روزی پاي
ی تاريخی متفاوت آريانای باستان ازين نيايش شوندگان مؤنث  با ويژگی ها و ها در دوران هات  بارتاريخ بشري
 . آنها نام ميبرد زنانۀخصلت های

 در يشت های اوستا .ی مردمان در روی زمين استئ ، نگهبان ثروت و دارا ard"ارد” يا   Ashi  اشیفرشتۀ
آمر بلند بسته و راست باالی و مجلل و آزاده  ،خوش اندام نيك درخشان در پيكر دختری زيبا، بسيار نيرومند،” اشی”

 .خير و برآت  و شادی آورد  آسی فرود آيد،، آه اگر به خانۀتوصيف شده است ... نژاد
در اوستا   زن ، دختری بسيار زيبا ، بلند باال و خوش پيكرك فرشتۀب به عنوان يآيا ناهيد موآل  anahita از اناهيتا

 :ياد گرديده است  آه
 ر و چيز خواهندر از او اسباب فــّزورمند و دليمردان 

  پيشوايان هنگام نماز و نيايش از او دانش و خرد جويند
  دوشيزگان ازو شوی خواهند

 .... استندۀ مملک او فراي ...و
 . اهورامزدا و ميترا بوده و به نام او سوگند ياد ميشده استۀاناهيتا در تاريخ باستان آريانا همپاي

مت دست آم هشتصد سال انا با قد نياآان مرز و بوم آريۀماند نهم اوستا ، آهنترين اثر باقيۀ آرد٣۴  ۀفقرا در بند ي
،  دختران جمشيد يا يما نخستين پادشاه آريانا ”زيباترين زنان جهان”  از اسارت)ع(پيش از ميالد حضرت مسيح 

فريدون آاوه وقتی ميخواهد : زاد ساختآنان را آد ، ياد شده است و ازينكه باي گرفتهبدست ضحاك آه آنها را به زنی
 :با دعا چنين ازو التماس  می نمايد به جنگ ضحاك ماردوش برود به اناهيتا قربانی ميدهد و

آن ديو بسار   هزار چستی،ۀ سه سِر شش چشم آن دارندۀ دهاك سه پوزاين آاميابی را بمن ارزانی دار آه بر اژی ..." 
  نگاهداری خاندان وۀو شهرناز و ارنواز را آه برازندره شوم و پيروز گردم و هردو همسر اچي ...رومند دروغ  ني
 ”.  زايمان و افزايش  دودمانند از وی بربايمۀستشاي
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مده بودند، تابع فرمان های اين آارنواز و شهرناز، دختران يما يا جمشيد آه پس از پيروزی ضحاك  به اسارت وی در
 ۀدر شاهنام. ضحاك را رهنمون گردداعمال سياست   ه ويژه ارنواز آوشيد با مشوره واهريمن خوی نشدند ، ب
 :فردوسی  چنين آمده است

 
  ارنواز را اك ــــــــچنين گفت ضح

 ی به رازئآه شاها چه بودست  نگو
 ان خويشـــدر خ  خفته به آرام  آه

 ان خويشـبرين سان بترسيدی از ج
 وی سر بسر موبدان را بگ  نـــسخ

 ن و راستی را بجویــــــپژوهش آ
 نزمانآاره ساز ـــــچو دانسته شد چ

 د بدگمانـــــــــــخيره نترس از به ب
 مد سخنآوش ــــــــشه بدمنش را خ

 ن پاسخ افكند بنــــــــ سرو ب آه آن
 

هم  مقام خزانه داری او يكی از شاهان خراسان زمين، اردوان چهارم اشكانی آنيزآی داشته گرامی ،  بنام گلنار آه 
 :از فردوسی  چنين می خوانيم. را عهده دار بوده  و هم چون وزير مشاورش ايفای آار ميكرده است

 
  بود اردوان را بلند اخــــــــــيكی آ
  ارجمندای بنده  اخ اندرونــــــبه آ

 ن ماهرویآ  امـــــــن د ــُـآه گلنار ب
 نگاری پر از گوهر و رنگ و بوی

  دستور بود وــــــــهمچ  اردوان بِر
 واسته نيز گنجور بودـــــــــــــابر خ

 
 پهلوانی و چاالآی در ميان  ۀ ٱفاق ، در مسابقۀيك زن  برجسته، دلير و شهر goshasp دختر رستم بنام بانو گشسپ

 پنجم هجری ۀ، از اواخر سدی ميباشداگشسپ نامه منظومه   بانو .  داشته و به سوار ملقب بوده استمردان کم همانند
خاقان چين و خويشان آاوس  و بانو گشسپ خواستاران بزرگی همچون فغفور، قيصر . سرگذشت ویۀشمسی در بار
ا ازين ميانه برای  آيخسرو و فرنگيس به ايران باستان رۀی شهنامه و آورنداما رستم ، گيو پهلوان داستان شاه داشت ،

  :، با افتخار و سرفرازی در شهنامه اينگونه ياد ميكندگيو از وصلتش  با دختر رستم. دخترش  برگزيد
 

 ان مرا برگزيدــــــــــز چندان بزرگ
  رخ برين برآشيدـــــــــسرم را به چ

 
. ”زربانو“رستم دختر ديگری هم داشته بنام  ،"لتواريخ و القصصامجمل "قابل يادآوريست آه به باور صاحب 

 ابو .ها ساخته استراز زندان  وار مبارزی بوده در  جنگ بهمن پهلوانی ها نموده و زال را با چند تن ديگرزربانو س
  خود ازۀگرشاسپ نام garshasp  پنجم هجری شمسی درۀاحمد اسدی طوسی چكامه سرای سدنصر علی بن 

 را به "یمردانگ" ۀوی واژ. ده استوان نامداری بو شاه زابلستان ياد می آند آه پهلۀدختر چهارده سال” سمن ناز”
مردانگی و مرد بودن برای اسدی طوسی دو  . نيست"مردان"ورد آه تنها متعلق به آ می "شجاعت و دليری"معنای 

 :چيز جدا از هم اند
 

  مردانه و تيغ زن ودــــــــــــيكی  ب
 نگمردم ف ز راـــــــــ سراف سواری
 ون به خوبيش همتا نبودــــــچنان چ

 ا نبودــــــــــــ ت به مانند مرديش يك
 مدیآرون ـــــــ ار ب به ميدان جنگ

 مدیآزون ـــــــبه مردی ز مردان ف
 ا در رآيبـــ و پ  مردی  به ببردی
 رار و ز جانها شكيبـــــــــز دلها ق

 ردون نگاهــــچو با نيزه آردی به گ
 وك سنان روی ماهــــــــبخستی به ن
 ار هماورد خارا شدیــــــــبه تيغ غ

 شكارا شدیآ از سنگ لعل مـــــــــه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 و روی آمان را شدی قبضه گيرــچ
 ردی به تيرــــــفلك را آمان پشت آ

 
يكی اينكه : دو شرط برای موافقت با  ازدواج مقرر آرده بود” سمن ناز“شاه زابلستان برای خواستگار های فراوان 

آه جفت ” اين بود که مورد پسند سمن ناز واقع شود يد  و شرط ديگرآ را غالب خواستگار در  ميدان آشتی  سمن ناز
  : خواستگارانش را در ميدان بر زمين  می ٱوردۀهم”  سمن ناز“اما  ،”آن گزيند آه آيد هوا

  
 واهنده آس پيش نگذاشتیــــــــنه خ
 وار بگذاشتیـــــــ خ  آامدی هر ٱن

 نرديش نازنيـــــــــبه ميدان طلب آ
 و شيری زدی بر زمينش به آينــچ

 
 سمن ناز اسير نموده و به ضحاك بفرستد تا در عوض گنج و ۀا يما را از خانوقتی شاه زابلستان ميخواهد آه جمشيد ي

پاداش فراوان بدست آورد، اين دختردلير، شجاع، پهلوان نامدار و با هوش که خود جمشيد را به داخل باغ دعوت 
  : چنين می گويدنموده است، به پدرش

  
   جان و روان داوندـــــــبترس از خ
 وانا و ما ناتوانــــــــــآه هست او ت
 دا آرد خواهی ز منـــــگر او را ج
  آن سر من ز تن داــــــــنخستين ج

 
 عاقبت انديشی گوشزد ميكند آه تا سر در بدن داشته باشد ۀدرش، شاه زابلستان پس از مشورآری، سمن نازبرای پ

 .اجازه نخواهد داد آه وی يما را به ضحاك ماردوش تحويل بدهد
،  يك زن ارجمند و نيكوی ميهن  را چنين  مسر انوشيروان عادل هۀضمن بيان خصوصيات  شايست فردوسی در

اين استاد طوس، يك زن سزاوار و خوب بايد دارای اين خصلت ها و خصوصيات   توصيف ميگويد، گويا به باور
 :باشد

 
 باشد و رای زن ر پارسا ــــــــــــاگ

 نده زنگراـــــــــــــــيكی گنج باشد پ
 آه باشد به باال بلند ژه ـــــــــــبه وي

  تا پای مشكين آمند روهشتهـــــــــف
  و با دانش و رای و شرم ردمندــخ

  و آوای نرم وبــــــسخن گفتنش خ
 

خراسان سكه های زيادی بدست آمده است آه ملكه های شاهان خراسان مرز و بوم   اشكانيان يا پارتی ها درۀاز دور
 "لور"زمين با لباس های گوناگون و حاالت مختلف در آنها حك شده اند و در موزيم های معروف جهان از جمله 

و در بعضی ازين سكه ها،  زنان در آنار مردان . رسبورِگ روسيه نگه داری می گردندسان پت" هرميتاژ"پاريس و 
 .بدون پوشاندن روی و هرگونه جداسازی ديگر به عبادت مشغولند

، espandarmaz ” اسپندارمذ” ، يعنی پنجم  ماه حوت را متعلق بها زمين پنجمين روز آخرين ماه سالدر آريان
شن نام نهاده و به عنوان يكی از اعياد بزرگ دينی و اجتماعی ج” اسپندارمذگان” دختر اهورا مزدا ميپنداشته ، 

  .ميگرفته اند
ابوريحان بيرونی اين جشن را عيد زنان و مزدگيران ناميده و گفته “ ابراهيم پورداود در يشت های اوستا ۀبه گفت

 ”.ی دريافت ميداشته اندئنشان هدايااست آه درين روز زنان از شوهرا
فروغ راستی و  "ه آه يا اشه ياد شد Ritasga-bhanu  زن در اوستا و سانسيكريت  به لقب ريته سيه بانو

 .معنی ميدهد“ پارسايی
 .می باشد" پرورش دهنده"به معنی  Matri  يا ماتری"مادر" ۀآلم

 ....ترجمه شده است” وجود مقدس و خير خواه“در اوستا و سانسيكريت،   Svasri  خواهر يا سواسریۀو واژ
  


