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الملخص 

 
ٌتناول هذا البحث تعرٌف األسطورة وصورة المرأة اآللهة فى األدب 

الفارسى القدٌم، وٌهدف إلى التعرف على مكانة المرأة اآللهة وإلى أى مدى كان 
وٌهتم . ٌستعٌن بها كثٌر من الملوك من خبلل النصوص الزرادشتٌة التى توضح ذلك

الدارس فى هذا البحث باألساطٌر المتعلقة بالقوى الخارقة، وهذه القوى كانت مقدسة 
وتتمثل فى اآللهة أٌاً كان نساء أم رجال فجاء البحث بمقدمة عن األسطورة ثم تحدث 

وظهرت المرأة الربة فى البحث . عن شكل المرأة اآللهة وتؤثٌرها على كل من حولها
ألوضح الدور الهام التى كانت تتمتع به فى العصور القدٌمة وإلى أى مدى كانت 

ثم جاء البحث بخاتمة تتناول النتابج التى تترتب علٌه . تقدس وٌنسج حولها القصص
 .من قٌمة المرأة اآللهه ومكانتها التى تمتعت بها على مر العصور
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Abstract 
 

Mona Sror Abd El Aziz  
 

This paper deals with the definition of legends and the image 

of goddess in ancient Persian literature. It aims to identify the stat as 

of the goddess and to which extent a lot of kings used to make use of 

them as shown in zorostrian texts that illustrate this. Students are 

interested in the legends researches concerned with supernatural 

powers, this power was sacred and strong in these goddess what ever 

they were women or men. The introduction of the research was about 

the legend and then it started to explain the goddess criteria and its 

impact on those who are all around her. Women goddess apeard in the 

research to show and explain the important role of goddess in ancient 

times and to which extent she was sanctify and the stories which were 

told about her. Then came the research conclusion dealing with 

consequences of it from women goddess value and her status 

throughout the ages. 
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:-مقدمة   
تعد األسطورة شكبلً من أشكال التعبٌر األدبً؛ وهو التعرٌف الذى أتفق 

معه فى رإٌته أن األسطورة فن ٌجمع بٌن الفكر والخٌال والوجدان؛ وأداته الرمز؛ 
 .فهً تعد أقدم مصدر لجمٌع المعارف اإلنسانٌة

 وٌمكننا أن نصف األسطورة بوجه عام بؤنها مظهر لمحاوالت اإلنسان 
األولى كً ٌنظم تجربة حٌاته فً وجود غامض خفً إلى نوع ما من النظام 

المعترف به؛ فعلم األساطٌر لٌس مجرد ترجمة؛ ولكنه باألحرى إنتاج أدبً خبلق 
 ".من شؤنه أن ٌنظم أساطٌر األقدمٌن وٌعٌد رواٌتها

 واألسطورة بذلك تعد شكبلً من األشكال األدبٌة الهامة التً تجمع بٌن 
الحقٌقة والخٌال، بل إنها أحٌاناً تعد تارٌخاً لعصور ملوك ما قبل التارٌخ؛ حتى لو 

كانت فٌها الكثٌر من الحٌل وبعٌدة عن الحقابق العلمٌة فإنها تفسر التارٌخ الفعلً لتلك 
 .الشعوب البابدة

 ومهما ٌكن من اختبلف فً مدى صدق الحقابق األسطورٌة أو كذبها إال أنه 
علٌنا اإلقرار بؤنها كانت بمثابة الحقٌقة المعرفٌة فً ذلك الزمن البدابً الذي عاش 

 . فٌه اإلنسان مرتاحاً من خبللها إزاء تلك الظواهر الطبٌعٌة المخٌفة والمبهمة

 ذلك أن األساطٌر ـ فً الحقٌقة ـ مجموعة من األكاذٌب؛ لكنها أكاذٌب كانت 
لقرون طوٌلة حقابق ٌإمن بها الناس، وكان لها فً فكر وعواطف معتنقٌها ما للعقابد 

 . من قٌمة

 وعلى الرغم من أهمٌة األسطورة فإن تعرٌفها موضع اختبلف كثٌر من 
الباحثٌن؛ وإن كانت اآلراء قد اتفقت على إنها محاولة لفهم الكون بظواهره المتعددة؛ 
أو هً تفسٌر له؛ إذن هً نتاج ولٌد الخٌال لكنها ال تخلو من منطق معٌن ومن فلسفة 

 . أولٌة تطور عنها العلم والفلسفة فٌما بعد

 ومن هذا نستنتج أن األسطورة هً مرحلة من مراحل محاولة ارتقاء العقل 
البشري، ألن اإلنسان البدابً ٌحاول التؤمل فً ملكوت الطبٌعة وما وراءها، محاولة 

 .منه إٌجاد تفسٌر لكل ما ٌدور حوله، فكانت بمثابة مغامرة العقل األولى

 وٌقول بعض الباحثٌن أن قٌمة األسطورة تظل قابمة ألن كنه األسطورة ال 
ٌكمن فً أسلوب صٌاغتها؛ وال نمط سردها، وال تركٌبها النحوي بل فً التارٌخ 

الذي تروٌه؛ فاألساطٌر على الرغم من إنها تشتمل على أحبلم وانفعاالت وتصورات 
وأخٌله، فإنها اشتملت على حقابق ٌمكن أن تتكشف بوضوح إذا عرفنا كٌف نفسرها 

 . بعد ربطها بشرطها التارٌخً

 ومن ثم نجد أن تعرٌفات األسطورة على الرغم من اختبلفاتها فإنها تلتقً 
ألن األسطورة فً حد ذاتها "فً نقطة واحدة هً إنها تعود بنا إلى البداٌات األولى 

نشؤت عن حالة انفعال لئلنسان فً لحظة ما وفً مكان ما من األرض، ولهذا اختلفت 
 . من إنسان آلخر بحسب الظرف الذي أوجدها وبحسب المجال الذي أنتجت ألجله
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 ومع كل هذه اآلراء المهمة الخاصة باألسطورة؛ أصبحت حاجة روحٌة ال 
غنى لئلنسان عنها؛ إلى حد أن اإلٌرانٌٌن كان من رأٌهم أن من لٌس لدٌه أسطورة 

لٌس له هوٌة وال تارٌخ وال فكر؛ فهً تعتبر مهمة ألي أمة، بل أننً أرى إنها تارٌخ 
األمة إذا صح التعبٌر فؤي أمة ببل أساطٌر هً أمة ببل جذور وأصول أي أن األمة 

 . التً تفقد األسطورة تفقد هوٌتها وجذورها

 واألسطورة بكل ما لها وما علٌها تكون أكثر األشكال األدبٌة التً تعرف 
اإلنسان باألفكار القدٌمة والجدٌدة، حٌث إنها تنتقل من عصر إلى عصر، فاألسطورة 

تحمل رسالة بها أسرار التارٌخ القدٌم وملٌبة بالموضوعات الرمزٌة؛ فمن خبللها 
نتعرف على صفات الشعب وهوٌته وكٌفٌة تفكٌره؛ ففٌها تظهر االنفعاالت الشعورٌة 

والبلشعورٌة، تؤمبلته فً المستقبل أو ما ٌنبغً أن تكون علٌه الحٌاة األفضل، 
خٌاالته التً تحققها والتً ٌعجز عن تحقٌقها لها فً الواقع، آماله محاوالته الجدٌدة 

للتخلص من فردٌته؛ أي أن األسطورة أصبحت فناً وضرورة لٌفهم الحٌاة، بل 
واألسطورة لكً نتعرف علٌها البد من دراسة لغة شعبها ألن . لٌجعلها أكثر إنسانٌة

لكل أمة أساطٌرها وتعبٌراتها الخاصة، ألن أغلب األساطٌر وصف عظٌم للطبٌعة؛ 
وٌذكر فً دابرة المعارف الفارسٌة أن األساطٌر قصص خرافٌة أو نصف خرافٌة 

تختص بالقوة الخارقة للطبٌعة واآللهة وأساطٌر الجن، مع الفارق الكبٌر بٌن 
األسطورة والخرافة حٌث إن األسطورة حافظت على اللغة الفصٌحة والجدٌة؛ 

واألسطورة من وجهة نظر اإلٌرانٌٌن أحداث تارٌخٌة وآلهة وأبطال كانوا ٌعٌشون 
 . فً الماضً تركوا فً األذهان أحداثاً طٌبة وأخرى غٌر طٌبة

 إذن فاألسطورة نوع من األنواع األدبٌة الشعبٌة تتمٌز عن غٌرها من 
األلوان األدبٌة األخرى؛ فهً محاولة لفهم الكون بظواهره المتعددة؛ أو تفسٌر له فهً 

ولٌدة الخٌال ولكنها ال تخلو من منطق أو فلسفة أولٌة وهً شؤنها شؤن الفلسفة حٌث 
تنجم من تؤمل، والتؤمل ٌنجم عنه التعجب، والتعجب ٌنجم عنه تساإل حتى تتكون 

األسطورة الكونٌة؛ وبعد تعدد استعمال األسطورة أصبحت تعنً الحكاٌة التً تختص 
باآللهة؛ وبدأ اإلنسان البدابً ٌسؤل عن مصدر هذه الظواهر الكونٌة إلى أن آمن 

بالقوى الغٌبٌة واإلله، وحاول أن ٌكون فً صلح دابم معه بالعبادة والتبجٌل إلى أن 
واألسطورة لن تكون ذات أهمٌة إال أن كانت مكتملة وتفصح . نشؤت الطقوس الدٌنٌة

 . عن فكرة ربٌسٌة فهً فً النهاٌة عملٌة إخراج لدوافع داخلٌة فً شكل موضوعً

التعرٌف الذي ٌبدو لً أقل التعرٌفات نقصا ألنه أوسعها، هو التعرٌف " إذن 
األسطورة تروى تارٌخاً مقدساً، تروى حدثا جرى فً الزمن البدابً، الزمن : "التالً

بعبارة أخرى، تحكً لنا األسطورة كٌف جاءت حقٌقة " البداٌات"الخٌالً، هو زمن 
ما إلى الوجود بفضل مآثر اجترحتها الكابنات العلٌا، ال فرق بٌن أن تكون هذه 

الحقٌقة كلٌة كالكون مثبل أو جزبٌة، كؤن تكون جزٌرة أو نوعاً من نبات أو مسلكاً 
تحكى كٌف كان إنتاج " خلق"ٌسلكه اإلنسان أو مإسسة؛ إذن هً دابماً سرد حكاٌة 
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شًء؟ كٌف بدأ وجوده؛ ال تتحدث األسطورة إال عما قد حدث فعبل؛ عما قد ظهر فً 
نعرفهم بما قد صنعوه فً " كابنات علٌا"كل امتبلبه أما أشخاص األساطٌر فهً 

 ".البداٌات"األزمنة القوٌة، ذات التؤثٌر الفعال وهً أزمنة 

 :-وعلى ما تقدم من شروح نجد أن األسطورة

قصة مقدسة أو رواٌة تارٌخٌة تمتلك قوة االعتقاد الملزم للجمٌع قبل ظهور - 1
 .األدٌان

 .تتسم بطابع الجدٌة والحقٌقة وال تهدف إلى مجرد اإلمتاع والمإانسة- 2

تصدر عن جملة تؤمبلت جماعٌة كعرض ثقافً جماعً ال مجرد نظرٌات فردٌة - 3
 .مستمدة من واقع قابم

 .تعالج حوادث تارٌخٌة اجتماعٌة إنسانٌة كبرى وشاملة بطرٌقة أدبٌة- 4

 تبحث فً مواضٌع فلسفٌة تفسٌرٌة ناتجة عن جدل اإلنسان مع نفسه- 5

 ومع الظواهر الكونٌة والحوادث الطبٌعٌة المحٌطة باإلنسان، فً محاولة إٌجاد 
 .تفسٌر لها والسٌطرة علٌها واالنسجام والتؤقلم معها

هً خبلصة المنظومة الفكرٌة والثقافٌة لشعب ما فً فترة معٌنة ودلٌل بلوغه - 6
لذلك جدٌر بها أن تكون جزءا من التراث األدبً الذي ٌرمز لحضارة . المعرفً

 . الشعوب فً حقٌقة ما

 وخبلصة ما سبق مهما ٌكن من اختبلف فً تعرٌفات األسطورة إال أن 
فً اآلن نفسه سرد "ٌجمعون على إنها  (بٌربرٌنال)كثٌراً من الدارسٌن وعلى رأسهم 

" مقدسة"إنها قصة أقل ما قٌل عنها – وتعلٌل للدٌانات ....... لؤلصول والمعتقدات 
من خبلل هذا التعرٌف تتضح دراستنا، حٌث إننا سنتطرق للدٌانات وسرد لؤلصول 

 .والمعتقدات التً كان الفرس ٌتطرقون إلٌها

 :أنماط األسطورة

 كما رأٌنا وجد كثٌر من الدارسٌن صعوبة فً محاولة تحدٌد تعرٌف جامع 
 حٌث إن: مانع لؤلسطورة؛ كما اختلف كثٌرون فً تحدٌد أنواع األسطورة

األسطورة هً مزٌج من كل شًء فً كل شًء؛ فهً حكاٌة خالصة، وهً - "
حكاٌة مستوحاة من حوادث التارٌخ، وهً قصة سردٌة، وهً تارٌخ اآللهة، وهً 

 ". تارٌخ أبطال، وهً تارٌخ أجداد، وهً سٌرة حٌوان

 لذلك وجدناها تثٌر اهتمام كثٌر من الدارسٌن سواء من ٌدرس علم األدٌان، 
أو الفلكلور أو سواء كان سوسٌولوجٌا أم أنثولوجٌا، وانشغل بها كل العلماء اإلنساٌٌن 

المعاصرٌن كل حسب اختصاصه؛ وراح كل واحد منهم ٌحاول تصنٌفها بحسب ما 
 . تراءى له وطبقا لموضوعاته؛ فاألنماط تختلف باختبلف الموضوعات

فقد تحتوي بعض أساطٌر الخلق على عناصر نفسٌة كثٌرة، وقد تحتوي  "
بعض األساطٌر األخبلقٌة على عناصر تارٌخٌة كؤسطورة الطوفان البابلٌة، 
وأسطورة جلجامش، كما أننا نلمح تؤثٌراً كبٌراً لنمط اإلنتاج االقتصادي على 
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 . مضمون وصٌاغة األسطورة

 إذن هذا ما جعل الدارسٌن ٌقعون فً خلط حٌن تحدٌد أنماط معٌنة 
مرسٌا إلٌاد له تصنٌف؛ كل . نبٌلة إبراهٌم لها تصنٌف ود. لؤلسطورة؛ فكانت د

نبٌلة إبراهٌم أقرب إلى الوضوح؛ . حسب رإٌته؛ لكن الدارس ٌرى أن تصنٌف د
السبب فً ذلك إنها جاءت بتقسٌم وتصنٌف واضح ٌلخص األنماط بشكل واقعً، 

 .فنجد إنها صنفتها كاآلتً، واتفق علٌه كثٌر من الدارسٌن أٌضاً 

 "الطقوسٌة"األسطورة الكونٌة - 1

 األسطورة التعلٌلٌة - 2

 األسطورة الحضارٌة- 3

 األسطورة الرمزٌة- 4

 . أسطورة جلجامش– أسطورة البطل اإلله - 5

 :وحتى نتعرف بشكل أكثر تفصٌبلً على هذه األنواع نشرحهم كاآلتى 

 :األسطورة الطقوسٌة- 1

 تمثل بشكل واضح اللحظة فً الوعً اإلنسانً البدابً بمعنى أنها تمثل 
وتعكس الحالة االجتماعٌة فً عصرها فهً لٌست للتسلٌة وإنما كانت األسطورة 

 . أقواال تمتلك قوى سحرٌة؛ بحٌث إنها تسترجع الموقف الذي تصفه

 إذن ٌرى الدارس أن ما ذهب إلٌه فرٌزر ٌوضح بدقة األسطورة الطقوسٌة 
والتً جاءت تفسر أشٌاء كانت تحتاج إلى تفسٌر بسبب مرور زمن طوٌل علٌها 

فبعد مرور زمن طوٌل على ممارسة طقس – األسطورة قد استمدت من الطقوس "
معٌن وفقدان االتصال مع األجٌال التً أسسته ٌبدو الطقس خالٌا من المعنى ومن 

 ".السبب والغاٌة وتخلق الحاجة إلعطاء تفسٌر له تبرٌر

 :أسطورة التكوٌن- 2

 تبحث هذه األسطورة فً الكون وحدوثه وتصور لنا عملٌة خلق الكون؛ 
وتحاول توضٌح بدء الحٌاة وما مرت به من مراحل حتى اكتملت فً النبات 

 . والحٌوان واإلنسان

 فاإلنسان البدابً عندما كان ٌنظر إلى الكون كان ٌتساءل محاوال إٌجاد 
 .تفسٌر لكثٌر من األسبلة سواء الحٌاة أو الموت حتى تنضج فكرته

 :األسطورة التعلٌلٌة- 3

 وهً التً ٌحاول اإلنسان البدابً فٌها، أن ٌعلل ظاهرة تسترعى نظره، 
 . ولكنه ال ٌجد لها تفسٌراً، ومن ثم ٌخلق حكاٌة أسطورٌة تشرح سر وجود الظاهرة

 فالطبٌعة ملٌبة بالظواهر التً أثارت اهتمام اإلنسان واقتفى أثرها لٌبحث لها 
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عن علة، فلم ٌترك اإلنسان البدابً شٌباً ٌسٌر أمامه هباًء، بل جاء لٌعلل كل شًء، 
 .فٌخلق حكاٌة تشرح سر وجود الظاهرة

 األسطورة الرمزٌة- 4

 هً التً تتضمن رموزاً؛ تتطلب التفسٌر والمإكد أن هذه األساطٌر قد أُلفت 
 . فً مرحلة فكرٌة أكثر نضجاً 

 فاألساطٌر عامة تحمل بنٌة رمزٌة، فاآللهة ٌرمزون إلى مفاهٌم مجردة؛ 
 . ولؤلسطورة منطقها الرمزي

 : أسطورة البطل اإلله- 5

 وهً تتمٌز بؤن البطل ٌكون مزٌجاً من اإلنسان واإلله وهناك أحد الدارسٌن 
ٌدعى طبلل حرب الذي أضاف نقطة سادسة أرى إنها إضافة مهمة وهً أساطٌر 

اآللهة والممتلبة بقصص اآللهة وهذا ما سنجده فً البحث إن شاء هللا، وإلى أي مدى 
كانت اآللهة تؤتً على شكل إنسان وتمثل أهمٌة عظمى سواء فً جلب السعادة أو 

 .الزواج أو غٌرها من األمور الحٌاتٌة

 :-ـ مناهج األسطورة

 ومن خبلل تعرٌفات األسطورة وتعدد أنواعها واإلجماع على الصعوبة فً 
تحدٌد تعرٌف أو نوع لها؛ ٌتضح لنا تعدد وتنوع مناهج األساطٌر؛ حٌث أن تنوعها 

 :أدى إلى تنوع المناهج التً تتناولها بالدراسة، هكذا ظهرت المناهج التالٌة

الذي ٌعد من أقدم تلك المناهج، وٌرى األسطورة قصة : المنهج الٌوهٌمري-  أ
 .ألمجاد أبطال وفضبلء غابرٌن

الذي ٌعتبر أبطال األساطٌر ظواهر طبٌعٌة، ثم تشخٌصها : المنهج الطبٌعً-  ب
 .فً أسطورة، اعتبرت بعد ذلك قصة لشخصٌات مقدسة

بمعنى أن األسطورة قصة مجازٌة؛ تخفً أعمق معانً : المنهج المجازي-  ج
 .الثقافة

بمعنى أن األسطورة قصة رمزٌة، تعبر عن فلسفة كاملة : المنهج الرمزي- د
 .لعصرها، لذلك ٌجب دراسة العصور نفسها لفك رموز األسطورة

الذي ٌذهب إلى أن نشوء األسطورة نتٌجة سوء فهم ارتكبه أفراد : المنهج العقلً- هـ
 .فً تفسٌرهم، أو قراءتهم أو سردهم لرواٌة أو حادث

الذي ٌحتسب األسطورة رموزاً لرغبات غرٌزٌة : منهج التحلٌل النفسً- و
 . وانفعاالت نفسٌة

 ومن خبلل هذه المناهج ٌتضح لنا أن كل منهج ٌإثر بشكل أو بآخر فً 
 .األسطورة وٌساهم فً نشوبها؛ كل على اختبلف رإٌته

 ولهذه المناهج غاٌات متعددة تتلخص فً تقوٌم العمل األدبً من الناحٌة 
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الفنٌة؛ وبٌان قٌمته الموضوعٌة؛ وقٌمه الشعورٌة والتعبٌرٌة، وتعٌٌن مكانه ورتبته 
وحجم اإلضافة التً أضافها إلى التراث األدبً فً لغته بوجه خاص وفً العالم 

 . األدبً برمته بوجه عام

 وأخًٌرا ولٌس آخًرا أن األسطورة بتعرٌفاتها المتعددة ومناهجها المتداخلة ال 
ٌعرف لها مإلف معٌن ألنها لٌست نتاج خٌال فردي بل هً ظاهرة جمعٌة ٌخلقها 

الخٌال المشترك للجماعة، وتلعب اآللهة وأنصاف اآللهة األدوار الربٌسٌة فٌها؛ سواء 
كانت اآللهة نساًء أم رجاالً، كما ترتبط األسطورة بنظام دٌنً معٌن وتفقد كل 

مقوماتها كؤسطورة إذا انهار هذا النظام، كما تتمتع األسطورة بسلطة قدسٌة على 
 .عقول ونفوس المجتمع الذي تنشؤ به

 فمثبلً كانوا فً الغالب ٌفسرون األحداث المتعلقة بالطبٌعة فً شكل قصص 
عن اآللهة ذكورها وإناثها وعن األبطال الخرافٌٌن؛ ومن ذلك كانت مشاكل الماء عند 
اإلٌرانٌٌن أو جرٌانها بشكل ملحوظ ٌنسب لربة النوع آناهٌتا وهً إلهة الماء؛ فمعظم 
األساطٌر القدٌمة تتعلق بكابنات مقدسة هً اآللهة؛ وهذه اآللهة تتمتع عند المعتقدٌن 

بها بقوى خارقة للطبٌعة تفوق إلى حد كبٌر قوى البشر؛ وهناك عدد من الكابنات 
األسطورٌة تشبه البشر إلى حد بعٌد، وفً كثٌر من الحاالت فإن الصفات اإلنسانٌة 
لآللهة تبرز الُمثل السابدة فً مجتمع ما؛ فاآللهة الطٌبة ذكوًرا وإناًثا تتمتع بصفات 

ٌُعجب بها المجتمع، ونستطٌع بدراستنا لؤلساطٌر أن نعرف كٌف أجابت المجتمعات 
 . المختلقة قدًٌما عن األسبلة األساسٌة المتعلقة بالعالم ومكان الفرد فٌه

 الذي K. O. muller ومن أهم الباحثٌن الذٌن تناولوا أساطٌر الدراسة هو 
احتسب األسطورة أحادٌث مصورة ألحداث تارٌخٌة حقٌقٌة واقعٌة، وتابعه فً ذلك 

، وهم إلى حد كبٌر "جكسون، وأولدنبرج"مع بعض االختبلفات الجزبٌة كل من 
ٌتبعون المنهج الٌوهٌمري القدٌم، الذي اعتبر األسطورة قصة ألبطال حقٌقٌٌن، قاموا 

 .بؤعمال مجٌدة فخلدهم أخبلفهم، وحولوهم من بشر إلى آلهة

 وقد أدلت مدارس علم النفس أًٌضا بدلوها، واعتبرت بطل األسطورة حالًما 
ٌخضع لتحوالت سحرٌة وٌقوم بالخوارق، وكلها لٌست سوى انعكاس لرغبات وآمال 

مكبوته تنطلق بعًٌدا عن رقابة الوعً، لذلك تمتلا بالرموز التً لو تمكنا من 
أن األسطورة " فروم"تفسٌرها لزودتنا بفهم عمٌق لنفس اإلنسان ورغباته، وأكد 

تشرح بلغة رمزٌة حشًدا من األفكار الدٌنٌة والفلسفٌة واألخبلقٌة، وما علٌنا إال أن 
نفهم مفرداتها لٌنفتح لنا عالم ملا بالمعارف الثرٌة، كذلك تبع ٌونج أستاذه فروٌد فً 

رأٌه أن األسطورة نتاج البلشعور، لكنه اختلف عنه فً قوله أنها نتاج ال شعور 
 .جمعً عاشت فً ال شعور الجماعة وانتعشت من خبلل الفرد

 وٌمكن القول أن تعدد المدارس من ٌوهٌمر حتى مالٌنوفسكً إلى لٌفً 
 :شتراوس تقوم على مبادئ ثبلثة هً

 .إن األسطورة تصف حقابق تارٌخٌة
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 .إنها رموز لحقابق فلسفٌة دابمة

 .إنها انعكاسات لعملٌة طبٌعٌة مرة بعد أخرى لصٌرورة ال تتوقف

 ومن هنا ندرس األساطٌر وباألخص المرأة فً األساطٌر اإلٌرانٌة لنعرف 
كٌف أن شعبا من الشعوب طور نظاما اجتماعٌا معٌناً بعاداته المختلفة وطرق حٌاته 

المتعددة؛ وهل كان للمرأة دور قوي؛ وهل كان للمرأة احترام وتقدٌر من الجمٌع؛ 
 وإلى أي مدى كانت األساطٌر فً النصوص الزردشتٌه تنظر إلٌها ؟

  



(2014مارس - يناير ) 42 المجلد–حوليات آداب عين شمش     

 منى صرور عبدالعزيز 

 300 

 "المرأة اإللهة "الفصل األول

 تعد النصوص الزرادشتٌة غنٌة بالمعلومات عن الفرس القدماء وآلهتهم؛ هذه 
 : - أو األبستاق وهً تتؤلف من خمسة أجزاء)*( ستاڤالنصوص تسمى األ

 ( )خرده اوستا– 5(  )ٌشتها- 4 ( )وندٌداد– 3 (  )ردپوٌسـ- 2( )ٌسنا–  1

أولهما من الفصل األول إلى :  وٌقسم الپارسٌون الٌسنا إلى قسمٌن كبٌرٌن
السابع والعشرٌن وثانٌهما ٌشمل بقٌة الفصول، ومن بٌن هذه الفصول فصل ٌعرف 

 .وهو أقدم أجزاء األبستاق وأكثره قداسة" اتهاگ"بالـ  

 هذه النصوص تحتوي على معلومات خاصة باآللهة واألبطال، ومخلوقات 
، كما أنها تصف أساطٌر نشؤت قبل (الٌشتها)خرافٌة تظهر فً الغالب فً 

الزرادشتٌة ؛ وقد لقٌت هذه النصوص اهتماماً بالغاً وكان لها تؤثٌر عظٌم على 
 والقدوة لحبالبشرٌة، كما أثارت اآللهة فً هذه النصوص رد فعل كبٌر من ا

واالحترام، ورأٌنا مدى االهتمام بهم واتخاذهم قدوة ومثل أعلى لم ٌقتصر على 
ببلدهم بل امتد سلطان اآللهة خارج حدودهم األصلٌة، ومن ثم ٌصبح لزاًما أال ٌكتفً 
المتعبدون بما كان لهم من أوصاف كآلهة محلٌة فً المقاطعات، فاتجهوا إلى إكساب 

 نطاق أوسع بؤن جعلوهم متصلٌن بالزراعة والحرف لىمعبوداتهم أوصاًفا ع
والحرب والتناسل؛ بل أكثر من هذا طمع كل إله فً أن تصبح له صلة فعالة فً حكم 

الطبٌعة فٌما ٌتصل بالسماء واألرض والماء والشمس والقمر، وتغالوا فً ذلك إلى 
 بمثل هذه قلدرجة أنه لم ٌعد هناك إله لٌست له صلة بالنسبة إلى عباده على األ

، حٌث إنه فً هذه النصوص ٌتضح لنا (زردشت)القوى الطبٌعٌة؛ وهذا ما كان ٌبغاه 
 (اهرٌمن)هو الذي ٌمثل جانب الخٌر،  (اهورامزدا). وجود قوى الخٌر وقوى الشر

 .هو الذي ٌمثل جانب الشر

 ()"ندانپامشاسـ"كابنات مجردة هً التً تعرف باسم  (اهورامزدا) ٌساعد 
العالم  (اهورامزدا)وتنفذ أوامره وٌدٌر  (اهورامزدا)وهً التً تقف أمام عرش 

عددها كبٌر، " ٌزت"كابنات مجردة تسمى  " ندانپامشاسـ" بواسطتهم وٌلً الـ 
 أعظم الٌزتات األرضٌة ضٌة،طبقة سماوٌة وطبقة أر: إلى طبقتٌن (الٌزتات)وتنقسم 

فالشمس والقمر والنجوم : ، وٌحمً كل إله من هذه اآللهة شًٌبا كذلك(زردشت)هو 
والماء والتراب وأًٌضا الصفات المعنوٌة كالصدق واالستقامة وغٌر ذلك تحت حماٌة 

 .أحد اآللهة

 وٌتضح من خبلل النصوص أنهم فضلوا أن ٌجعلوا إلهة أنثى رمزا للماء، 
وكانت اإللهة تعامل معاملة اآللهة القوٌة التً تسعى لحل كل المصاعب وٌلجؤون 

إلٌها فً كثٌر من المشاكل؛ ونحن نبلحظ كٌف استطاع هذا الشعب بمهارة واقتدار 
 دون أن ٌستعمل المنطق فً قدسٌتهاأن ٌصل إلى هدفه بؤن أكسب هذه العقابد القدٌمة 

 .مناقشتها؛ وهذا ما سنتطرق إلٌه فً هذا الفصل
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 وفً هذا الفصل كذلك سنهتم بالمرأة اإللهة والتً تعرف فً النصوص 
فالمرأة لها مكانتها ورفعتها فً العقٌدة الزردشتٌة منذ أن " ربة النوع"الزردشتٌة بـ 

وجد الدٌن الزردشتً؛ فطبًقا للوثابق والنصوص كان للنساء دور كبٌر وكان لهن 
 .أكبر األثر فً الساحات الفكرٌة الشاسعة

، "نابٌركا" وبالتعمق فً لفظ كلمة المرأة؛ فإن المرأة تدعً فً األوستا 
ونبري فً األوستا تعنً الشجاعة والمحاربة والبطلة وتطلق على النساء البطبلت 

" بانو"والماهرات فً عملهن، وهذا اللفظ ٌستخدم فً اللغة األرمٌنٌة حتى اآلن، و
 . واإلضاءةالنورأًٌضا تستخدم عند األوستا حتى اآلن بمعنى 

 :فً النصوص الزردشتٌه كثٌرات، ولكن أكثرهن شهرة هن (الربات) واإللهات

 "ٌستىچ" "دٌنا" "آشً"  "أناهٌتا"

 : فهن()(الخالدٌن المقدسٌن)" امشاسٌندان" عن أما

 "سپندارمذ" "امرداد" "خرداد"

 وبما أن البحث ٌستعرض دور المرأة فً األساطٌر من خبلل النصوص 
الزردشتٌه فإنه سٌتناول دور حماة عرش أهورامزدا وال ٌقلون أهمٌة عن دور 

 .اإللهات

 .المرأة اإللهة فً النصوص الزردشتٌة:  أوالً 

 "أهورامزدا"حماة عرش :  ثانٌاً 
 

 :-المرأة اإللهة فً النصوص الزردشتٌة: أووًال 
 : آناهٌتا

 هً اسم إحدى اإللهات اإلٌرانٌات التً ٌرتبط اسمها بالشفاء والخصوبة 
والحكمة؛ فهً إلهة الخصوبة وراعٌة للمرأة؛ فضبلً عن إنها إلهة الحرب وصورت 

 .بوصفها العذراء،وتسمى ناهٌدا فً الفارسٌة الحدٌثة

وهو اسم ٌتركب من ثبلث صفات " اردوٌسور آناهٌتا: " آناهٌتا اسمها هو
 "ٌشتها"فً كتاب " ورداوودپ"كما قال 

بمعنى الطلوع، اإلنبات، اإلضافة والنمو؛ " ارد"وكلمة " اردوي"هو :  األولالجزء
 .كلمة اردوي تعنً فً األوستا النهر المقدس

بمعنى القوي والقادر وفً السنسكرتٌة بمعنى المشهور " سور: " الثانًوالجزء
 .والشجاع

 :وهو نفسه صفة مركبة وٌشتمل على جزبٌن" آناهٌت: " الثالثالجزء

 .آ  من أدوات النفً:  األول

 .  آهٌت  بمعنى القذارة والنجاسة

 .  آناهٌت  بمعنى الطاهرة والنقٌة

 .بمعنى النهر الطاهر والماء النقً" اردوٌسور آناهٌتا" كلمة 
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 وبناًء على تعرٌف األوستا؛ فإن هذا النهر جار فً الجنة، وٌعتبر أعظم مٌاه 
وهو نفسه ٌنبوع " فراخ كرت"إلى بحر " هكر"العالم حٌث ٌصب من أعلى جبل 

 .ألف نهر وبحر آخر

 هذه المٌاه بقدر كل مٌاه العالم، بجانب كل واحد من هذه األنهار والبحار، 
ٌوجد لربة النوع آناهٌتا قصر له ألف عمود وبوابة مزٌنة؛ فً قمة كل قصر ٌوجد 

لها أثاث نظٌف ومعطر كذلك فً الجزء الخاص بهذه الربة وصف دقٌق عن 
 معابد لها تبرز جسدها فً جدمبلبسها وزٌنتها حٌث نتصور أن هناك تماثٌل لها؛ وٌو

آناهٌتا آنسة شابة حسنة القوام، طوٌلة القامة قوٌة وجمٌلة ترتدي . كل أنحاء إٌران
مبلبس بٌضاء مرصعة بالذهب، تربط حزاماً ضٌقاً على وسطها ٌبرز صدرها، 

 .تركب على عجلتها وتملك أزمة ألربع خٌول ملونة

 وعلى رأسها تاج على شكل عجلة ومرصع علٌه مابة جوهرة مضٌبة 
ومعلق على أشرطة ذهبٌة، وتلبس طوق ذهب حول رقبتها له أربع زواٌا، قدمها بها 
أحذٌة ذهبٌة تغلقها بؤقفال مزٌنة، وعلى كتفها عباءة من الجلد تتؤلأل كالذهب والفضة 

 للمإمنٌن بها ولببلدها بالرخاء عاءوبهذا الرداء وبهذا الشكل تسرع ناحٌة السماء للد
 .والثروة والنعم

 :فً األوستا ووضح قدسٌتها بقوله" أهورامزدا" علٌها أثنى

قف ألناهٌتا الموجودة فً كل مكان ومنحت الدواء وقضت على األعداء؛ المقدسة "
التً تسر األرواح والقطعان غمرت الدنٌا ومألتها بالثروات وهً التً تطهر نطفة 
الرجال، وتعد أرحام النساء للوودة وتسهل وودتهن، وهً التً تمد أثداء النساء 

  (".)الحوامل باللبن

؛ فهً مقدسة ومرتفعة "أهورامزدا" وٌتضح من خبلل النص كم أثنى علٌها 
وصفها لزردشت بؤنها مصدر الخٌر والخصوبة؛ وألن " أهورامزدا"الشؤن حتى أن 

 :أناهٌتا مصدر المٌاه والخصب كما أجمعت المصادر قٌل عنها

 . هً الناجحة التً ٌعلو صوتها فً كل مكان. - 298اوستا صـ –  آبان ٌشت 

 ().إلى بحر فراخ كرت" هكر"هً القوٌة التً تصب من جبل  "

وهً فً عظمتها تملك كل مٌاه العالم؛ " فآناهٌتا اشتهرت بقوتها الخارقة 
وٌذكر عنها أًٌضا أن لها ألف بحٌرة وألف نهر، وكل واحد من هذه البحٌرات وهذه 

 ()".األنهار بطول مقدار نهر فارس سرٌع ألربعٌن ٌوما

 والدلٌل على قدسٌتها واحترام اآلخرٌن لها ثناء أكبر الملوك علٌها 
 لها قربانا مابة حصان وعشرة (رذاتپ گهوشنـ)قدم "واالستعانة بها، فمن أجلها 

وطلب منها أن تجعله أكبر الملوك وٌكون قادًرا على األعداء " آالف خروف
 .والشٌاطٌن

 :ودعاها قاببلً  "

 ! ٌا صاحبة العظمة، آناهٌتا ٌا من أنت أقوى
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 . أعٌنٌنى ألصبح أعظم ملوك العالم

 .  وأنتصر على كل السحرة والخبثاء

، الدور (رذاتپ گهوشنـ) وتوضح محاولة تقرب أحد أشهر ملوك الفرس 
الفعال والقوي للمرأة والتً تمثلت فً ربة النوع آناهٌتا، وتقدٌمه القرابٌن والهداٌا 

 حتى ترفع من شؤنه

الذي قدم لها الهداٌا والقرابٌن 2(•)"جمشٌد" ومن الملوك العظام أٌضاً 
 . وطلب منها أن تساعده وتقف بجانبه

من القوة والشهرة واألعمال المجٌدة إال أنه لم ٌستكبر أن " جمشٌد" فكم كان 
لٌطلب منها العون والمساعدة؛ لم ٌنظر إلى المرأة نظرة " امرأة"ٌلجؤ إلى إلهة 

استعبلء وإنما رأى فٌها القوة واإلرادة وحب المساعدة واعترف بذلك واستعان بها، 
 () فً رفعة وعلّولهةوهكذا أراه الملوك لتنصره المرأة اإل

 : منها قاببلً وطلب

 .ٌا صاحبة العظمة، آناهٌتا، ٌا من أنِت أقوى "

 . أعٌنٌنى ألصبح أعظم ملوك العالم وأنتصر على السحرة والخبثاء

إلٌها لتنصره على الضحاك الظالم والذي ٌساعد  ()" فرٌدون" أًٌضا لجؤ 
 . اهرٌمن على ظلمه وجبروته وإفساد العالم

 :طلب منها قاببلً  "

  ٌا آناهٌتا ٌا من أنِت األقدر

على الضحاك الذي له ثبلثة أنوف وثبلثة قطعان، وست  (أسؤلك النصر) انصرٌنً
." عٌون، هو شٌطان قوي، مدمر سفاح خلقه اهرٌمن إلفساد العالم وإشاعة الظلم فٌه

 () 

طلب منها المساعدة . ( بن نرٌمانرشاسبگ) وأًٌضا الملك العظٌم البطل 
القرابٌن والهداٌا ومابة حصان وألف بقرة وعشرة "  بن نرٌمانرشاسبگ"وقدم لها 

 ()".آالف خروف

 ( )لً رغبة قوٌة أن انتصر على. ٌا أقدر القادرٌن! ٌا جمٌلة!  ٌا آناهٌتا

 " الذهبى بجانب بحر فرخ كرت ندروگ " 

كانت تحقق للملوك رغباتهم؛ إال أنها لم تحقق " آناهٌتا"   وبالرغم أن 
للظالمٌن منهم؛ وهذا ٌجعلنا ندقق النظر حٌث إن المعتقد السابد أن المرأة متسرعة 

فً قراراتها، وتفكٌرها محدود سهل التؤثٌر علٌها؛ إال أن هذه النقطة توضح وتبرز 
 إلهة لها مطلق الحرٌة فً تصرفاتها إال اعكس ذلك حٌث أن آناهٌتا بالرغم من أنه

أنها تفكر جًٌدا قبل اتخاذ أي قرار؛ قادرة على تحمل المسبولٌة، وكانت إلهة للخٌر 
تفكر وتدقق ثم تؤخذ القرار؛ ولم تستغل فرصة أنها إلهة فتساعد على الظلم؛ بل كانت 

 أي أنها عشاب،تنشر الخٌر والسبلم، فحٌن والدتها مؤلت المٌاه الببلد واخضرت األ
مصدر الخٌر والنضارة والخصوبة، فكٌف ٌكون الشر أحد مبادبها وكٌف تساعد 
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على انتشار الظلم، فؤناهٌتا تعتبر كما ذكر فً تارٌخ إٌران األسطوري مثال الشرف 
 .والطهر والنقاء

المساعدة، بحثت وراءه وعرفت أنه  () فحٌن طلب منها أفراسٌاب التوانً
 .ظالم فلم تحقق له رغبته

وطلب منها أن تكسبه " آناهٌتا"استعان باإللهة  ( )"كاووس" كما أن الملك 
 .موهبة السٌطرة على كل الشٌاطٌن والجن

لً رغبة قوٌة أن أصبح أعظم ملك لكل الببلد حتى أسٌطر وأتحكم فً  ... "
 (".) پكل الشٌاطٌن والبشر والجن وأسٌطر على كوي وكر

 ومع كل هذه األمثلة اتضح لنا كٌف كانت تتعامل مع الملوك وكٌف كانت 
تحقق لهم رغباتهم، كما أن هناك كثٌراً من الملوك الذٌن قدمت لهم المساعدة وقدموا 

 .لها القرابٌن والهداٌا أًٌضا لٌكسبوا رضاءها

 وكانت آناهٌتا أحٌاًنا تتجسد على شكل سٌدة جمٌلة إذا اضطرتها الظروف، 
ساعدته وجاءت على شكل سٌدة تربط حزاماً " كاردان"فحٌنما لجؤ إلٌها أحد مقاتلً 

 .على وسطها حرة، جمٌلة، مزٌنة، فهً دابًما تساعد كل من كان ٌحتاج إلٌها

حامً الدٌن " شتاسبگ"الذي كان وزًٌرا لـ " جاماسب" كما أنها ساعدت 
الزردشتً وعلمته كٌف ٌستفٌد من إٌجابٌات الحروب وساعدته على االنتصار 

 .والتقدم

 والدلٌل على أن آناهٌتا إلهة الخٌر وال تساعد على الشر وال تحمً األشرار؛ 
هل تساعدٌن األشرار : هو أن زردشت تحدث معها فً حوار شٌق ومثٌر وسؤلها

بقوتك، فقالت أنها ال تخطو خطوة إال فً الخٌر وقانون القوة هذا ال ٌجدر وال ٌنفذ 
 (.) رإال على الشٌاطٌن وال ٌستخدم إال فً الخً

 : زردشت آناهٌتاسؤل

 .هل تساعدٌن بقوتك من ٌحتاج إلٌك من األشرار!  آناهٌتا ٌا صاحبة العظمةٌا

 : أجابت آناهٌتا قابلةحٌنبذ

 . قانون القوة الذي ال أخطو إال به؛ ربما ٌكون من أجل قهر الشٌاطٌنإن

حٌث " مٌثرا–  وقبل أن نختم الحدٌث عن آناهٌتا البد أن نذكر أنها من حرم 
أن مٌثرا ٌعد من أعظم اآللهة اآلرٌٌن؛ وأًٌضا آناهٌتا لها أدعٌة ٌهتم بها األبطال 

 .والحكام سواء األسطورٌٌن أو الحقٌقٌٌن وكانوا ٌثنون علٌها وٌدونون أدعٌتها

 وعن آناهٌتا أًٌضا أنها جاءت فً أول هجوم للتورانٌٌن من الغرب إلى 
الشرق ودخلت إلى فبلت إٌران وساعدتهم بكل ما تستطٌع، ومنذ بداٌة دخول إٌران 
إلى ساحة تارٌخ العالم حتى هجوم الغرب وانقراض الدولة الساسانٌه، كانت آناهٌتا 

 .لهةأكثر تؤللإاً وموضع عبادة وكانت فً مقدمة اآل

 والشك أن الدٌانة الزردشتٌة حتى وإذا كانت آناهٌتا تنسب إلى ما قبل 
 آخر ملك وحامً زردشت رشاسبگالزردشتٌه هً صاحبة الفضل فً خلودها؛ ألن 
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بمساعدة الربة آناهٌتا؛ التً كانت  (زردشت)الكبٌر كان من النوذرٌٌن وكان ٌحمً 
 .تسعد بالمساعدة وتقدٌم الخٌر

 ووصلت إلٌنا أدعٌة خاصة بآناهٌتا مثل أدعٌة مثٌرة ونصوص إٌرانٌة 
قدٌمة عن طرٌق األوستا والدٌن الزردشتً؛ وبناًء على هذه اإلضافات الزردشتٌة تم 

وهذه األدعٌة رفعت من شؤن المرأة " أهورامزدا"من قبل " آناهٌتا"االعتراف بؤدعٌة 
ا وأقصد بها األدعٌة التً أثنى عل ًٌ  .والتً ذكرت من قبل" أهوارمزدا "ٌهااجتماع

 :آشى- ب

 إلهة أًٌضا من اإللهات التً كان لهن دور بارز فً تارٌخ األساطٌر اإلٌرانٌة هً
 .وهً تعنً

 .تعنً الجمٌلة وبالمفهوم المجرد تعنً القدرة:  آشى

  ()".وآشى ابنة أهورامزدا وأخت الخالدٌن القدٌسٌن، واشتهرت بالعقل "

 وتعد آشى من اإللهات التً تجلب العقل والذكاء والتقدم والزٌنة فً البٌت، 
وهً مظهر القوة، وتخصص قوتها للنساء إلرضابهن، لكنها كانت ال تنسى منح 

قوتها للشباب القادمٌن على الزواج لحماٌتهم؛ فكانت تمدهم بالقوة أثناء الجماع وكان 
 عندما ترغب شاباً، تمنحه الذكاء توكان. لها دور واضح فً المجتمع الذكوري

 ( ).الفطري

 ".الشخص الذي ترغبه اش تمنحه الذكاء الفطري "

  ()".تساعد آشى الشخص الذي تنادٌه من قرٌب، ٌنادٌها من بعٌد "

 فهً كما نفهم تساعد من ٌعرف قٌمتها وٌقدرها؛ فهً توضح كم أن المرأة 
مهمة، ولها نفوذ وقدرة؛ فهً إلهة خاصة بالنساء؛ سٌدة القوم فً الموضوعات 

النسابٌة، فهً تمنح النساء الجمال وتزٌد البركة فً المنزل ولها أدعٌتها الخاصة بها  
 مع مبادئ زردشت؛ وأدعٌتها توضح ضفً النصوص الزرادشتٌة ومبادُبها ال تتعار

النعم التً ٌحصل علٌها الرجل بعد الزواج من ثروة ومكانة وتزٌد لهم النساء 
 :من ارت ٌشت" 1"وتزٌدهن بهجة كما ال حظنا فً بند 

ٌا من ! ٌا آشً! ٌا متؤلألة، ٌا من تنثرٌن النور والسعادة! ٌا آشً ٌا جمٌلة "
  ().تمنحً الرجال الخٌر بعد زواجهم

 . وٌقال عن آشً أًٌضا أن كثٌراً من صفاتها تشبه صفات آناهٌتا

 والدلٌل على اهتمامها بالنساء والشباب وهم فً مرحلة الزواج أنه ذكر فً 
 :مدى االهتمام" ارت ٌشت"النصوص خاصة فً جزء 

تزٌن النساء للرجال التً تساعدهم بؤسرة مزٌنة وجمٌلة ووسابد مرٌحة  "
 .وأساور جمٌلة وحلقان مدالة وأطواق مرصعة بالذهب

ا" ٌقولون وهم ًٌ ا وجسد ًٌ  .الوقت الذي تؤتً لنا اآللهة هو الوقت الذي نسعد فٌه معنو

 ! حًقا ما أسعد الشخص الذي تساعدٌنه

منبثقة من خٌال " األفستا" وهنا نتلمس صورة أخرى للمرأة فً كتاب 
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فارسً محلق، إنها امرأة معطار وقد تبسم وجهها حسًنا؛ ثم ٌنصرف السٌاق عن ذكر 
آشى لٌعرج على وصف كل من حولها وحلٌهن وأساورهن وشعورهن بالسعادة أثناء 

 نلتفت إلى أن آشى وهناوجود آشى؛ هنا نقف على صورة النساء فً إٌران القدٌمة 
تمثل امرأة وهً تصف النساء بشكل ٌثٌر إعجاب والحاصل أن هذه المرأة وردت 
على نحوٌن متباٌنٌن فآشى التً عرفناها حقٌقة هً إلهة تجلب السعادة للغٌر سواء 

للنساء أو الرجال وهً فً نفس الوقت صورة ألي امرأة معطاءة تجلب البهجة 
 . كما وردتالمرأةوالسعادة، تلك هً صورة 

 !ٌا قوٌة! ٌا من تكونً ردابً...  ٌا من تكونً معونتً 

 () وما ذكر عنها أًٌضا أن لها خٌوالً قوٌة تهابها؛ ولم تقدس دٌن مٌثرا
 .ولعل هذا سبب آخر للمنافسة بٌنهن

 . وكانت آشى سبب سعادة كل من تساعدهم

  ().خٌول األشخاص الذٌن تساعدٌنهم، خٌول سرٌعة، مخٌفة ومهاجمة "

  والجدٌر بالذكر أن النبً زردشت نفسه أثنى على آشى قاببلً؟

 ٌا من صوتك ٌنادي من دون الجمٌع، فتستسٌغه أذنً "

  من تكونً أتنادٌننً

 :حٌنبذ أجابت قابلة "

ًّ اهورامزدا والخالدٌن القدٌسٌن" اشم وهو" أول مخلوقة تقٌم صبلة أنا  . وأثنً عل

 أنا التً وقت والدتها وإنباتها سٌرت المٌاه وأنبت األعشاب وابتعد أهرٌمن 
 .عن هذه األرض

  قالت آشًحٌنبذ

 : ٌا صاحب القول السلٌمٌازردشت

  عندي واسترح فً عجلتًتعال

  زردشت عندها واستراح فً عجلتهاذهب

 : ثم رفعت آشً ٌدها الٌمنى والٌسرى وقالتومن

 . من الصفوة وحسن الخلقأنت

 وفً النهاٌة أثنى أهورامزدا علٌها مطالًبا إٌاها أن تظل وال تصعد للسماء، 
  ().بل تظل وتبقى لتنشر مساعدتها وبركتها وزٌنتها

 گ وال ٌجب أن ننكر مساعد آشً لكثٌر من عظام ملوك إٌران مثل هوشنـ
 حتى أن زردشت نفسه طلب منها المساعدة وحققت للجمٌع شتاسب،گوفرٌدون آبتٌن 

 .رغباتهم

 ومن هنا استطعنا أن نلمح صورة للمرأة فً كتاب زردشت؛ حٌث أن آشا 
 .تعنً الصدق واالستقامة والقانون اإللهً وطهر الخلق

وهً ذلك المعنى المجرد " آشا" ومما ٌسترعً النظر على األخص أن 
 .تتجسد فً كتاب امرأة سوٌة
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  صورة فتاة صبٌح وجههافً

 . األرمة شرٌفة األنساب ناضجة األنوثة نابضتها مرفوعة الثٌابكرٌمة

 مابة اتهاگفً الـ" آشً" على هذا النحو وفً تلك الصورة وردت صورة 
وثمانٌة مرة وإن دل هذا على شًء فما من رٌب فً أنه الدلٌل األول على أن الخٌال 

الفارسً خٌال خصب ألنه خلق من المعنى حقٌقة ولم ٌجد صورة أجمل من امرأة 
 لها معنى الجزاء والبركة؛ اتهاگالـإال وٌخٌل بها وكانت آشا دابًما فً – جمٌلة لٌمثل 

 آلشً على أنها معنى مجرد وهو معنى ال ٌدرك إال 

ا مإنًثا مما ٌبدو هنا فً بالتفكٌر ًٌ  والتذوق أن تجسد هذه الفكرة وصٌرورتها كابًنا ح
 .دور التكوٌن

 فصورة المرأة فً مثل هذا الكبلم صورة تشبه الصور المقدسة إال أنها 
تسمو سمًوا بعًٌدا فً الخٌال ألنها لٌست صورة امرأة على الحقٌقة بل أنها معنى 

 .ٌجسده الخٌال امرأة بارعة الحسن تجري علٌها كل صفات امرأة جذابة خبلبة

 وصورة الفتاة الجمٌلة هً كذلك تلك العذراء الحسناء التً ٌرمز بها إلى 
حسنات النفس بعد الموت والرٌب أننا ال نقدم نقًٌضا لها فلدٌنا العاهرة الفاجرة التً 

 .ٌرمز بها إلى السٌبات وسنذكرها الحًقا إن شاء هللا

 والدلٌل أًٌضا على أن المرأة لم تكن ساذجة أو كما قال رستم البطل أنها 
لٌس لها إال فً طهو الطعام أن زردشت كان ٌستعٌن بآشا وٌسؤلها فً العدٌد من 

الخصابص فمثبلً ٌسؤلها عن من سٌحكم هذا العالم وما هً صفاته؛ ومن أًٌضا الذي 
 قاببلً لها ٌا مانحة الوجود، ٌا من تشتٌنال زٌارتك ورإٌتك؛ كان دابًما ٌبجلها زرد

 .جنت إلٌنا لمساعدتنا واألخذ بؤٌدٌنا، نحن أًٌضا فً خدمتك

 إذن كان ٌإخذ برأٌها وٌستعان بها؛ هكذا كانت المرأة فً الفرس القدٌمة كما 
ٌُحترم رأٌها وتفٌد الجمٌع وتفكر وتدقق فً من الذي ٌحكم؛  وضح لنا كتاب األفستا، 

فالمرأة لٌست كما ٌقال عنها متسرعة، تفكٌرها أحمق، على العكس إنها ترى وتبحث 
 للملوك، لٌس كل ملك تساعده وإنما من تراه شًكما اتضح لنا فً مساعدة آناهٌتا وأ

ٌستحق المساعدة، كانت المرأة تستشار فً أدق أمور الببلد، هكذا اتضح فكر المرأة 
 .وعقلٌتها

 فكر المرأة الذي هو معروف عبر العصور حتى فً عصرنا الحالً، حٌث 
أن مهمة المرأة خطٌرة للغاٌة، حقاً إنها تمنح الوجود ولكن لٌس الوجود بالمعنى 

الزردشتً وإنما الوجود المعنوي فمهمتها العودة إلى األسرة ربة لها وإلى الزوج 
 .حكٌمة ومرشدة لمسٌرته

 فتلكم هً المرأة البانٌة للمستقبل الجدٌد ببناء جٌل جدٌد، فالمرأة هً األم 
 .واالبنة واألخت والصدٌقة؛ إن للمرأة دوراً فً الحٌاة حتى ولو فً أبسط األشٌاء

 :ٌستًچ

 وهً إلهة العلم وواحدة من أروع مظاهر دٌن مٌثرا القدٌم؛ ٌستًچ 
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 وهو ما جذب إلٌها زردشت أنها تتواجد وبقوة فً هرم آلهة ٌستًچوالعجٌب فً 
 .مٌثرا على الرغم أن نظام مٌثرا هو سٌادة الرجل

بمعنى " ٌتچ"وهذا اللفط اشتق من الفعل " العلم والمعرفة" تعنً ٌتسًچ 
أنها ترتدي لباس أبٌض  (126بند ) ذكر فً أدعٌة مٌثرا ٌستًچالفكر والعلم، وعن 

 .وهً تقدم القرابٌن بكؤس أبٌض ولها مبلبس خاصة أثناء الصبلة

 قابم على أساس علمها الدٌنً؛ الدٌن الذي ٌسٌطر علٌه ٌتسًچ علم وفكر 
 هو ٌستًچالرجال حٌث إن هذا من سمات الطبقات اآلرٌة وبناء على هذا فإن نفوذ 

 .صناعة الرجال

 وكانت أدعٌتها تخص الكهنة أصحاب الزي األبٌض حٌث كانوا ٌمثلون 
أعلى المراتب االجتماعٌة بٌن اآلرٌٌن،؛ وكانت تعد مناسك تقدٌم القرابٌن ملٌبة 

)  .باألسرار وأكثر قدسٌة فً دٌن مٌثرا، وكانوا ٌقدمون شراب الهوم تكمٌبلً للمراسم
 . ترشد الكهنة بالعبادة الصحٌحةٌستًچوكانت  (

 ( ). الحسنة، ارث الجمٌلة رسستات الجمٌلةٌستايچ- المبهجة آشً "

 .هذه اإللهة تعد إلهة اإلثمار والنضج والزواج" 53" ٌسن فً

 . أصدق عالمة وخالقةٌستاچ علٌها زردشت وعلى صدقها وٌقول أن وٌثنً

بؤنها إلهة العلم والمعرفة وتشٌر إلى طرٌق " ٌستًچ" كل ما ٌتعلق بـ هذا
الصدق وترشد إلى الطرٌق الصحٌح وتعمل على إعمار البٌت وتكوٌن األسرة حٌث 
أنها تزوج الشباب وتختار لهم الزواج المناسب؛ حٌث إن بناء البٌت وتكوٌن األسرة 

 تقوم على أصول الدٌانة الزدشتٌة ةوكثرة النسل من تعالٌم وٌرى البحث أن كل إله
 .وتنفٌذها بحٌث فً النهاٌة تكتمل تعالٌم هذه الدٌانة

 

 دئنا

 ولكنها لم تصل فً ٌستاچ زردشتٌة؛ ابنة اهورامزدا وأخت آشً وإلهة
 .ٌستًچ وعلمها، ولكن أدعٌتها تشبه أدعٌة ٌستاچالمكانة إلى قٌمة 

 تعد إلهة حامٌة لدٌن أهورامزدا وتختص براحة بال النساء؛ وتتشابه وهً
 فً زعامة الكهنة وكانت دبنا ترشدهم إلى ٌستًچوظابفها وواجباتها مع واجبات 

 .طرٌق العبادة الصحٌحة؛ كما أنها كانت عالمة لقانون مٌثرا

الوجدان أو ) دٌنا أٌضاً ثانً قوة معنوٌة وتطلق على الدٌن وتعنً فً الحقٌقة وتعد
ٌصبح فكره وقوله وعمله مستحباً، ( دٌنا)، وكل من ٌتبع ٌتبع الضمٌر أو (الضمٌر

ومن ثم ٌصل الخٌر إلى الناس؛ ولكن حٌنما ٌسٌر فً الطرٌق الخاطا فإنه ٌعود 
إن الضمٌر ٌوجد لدى كل فرد :  هذا الشؤنيف (مترلٌك)على صاحبه بالسوء، وٌكتب 

وهو القوة الممنوحة التً ال تزول أبداً بل تعصً الجسد، ولذلك فإنه حتى حٌنما 
ٌرتكب اإلنسان أعظم الذنوب فإن الضمٌر ال ٌكون طرفاً فً هذا الذنب، بل إنه 

 لروحٌحافظ على طهارته وبراءته دوماً، فإذا توفً اإلنسان فإن هذا الضمٌر ٌتبع ا
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 . نواتچاإلنسانٌة حتى ٌصل إلى جسر 

 وهو الحد الفاصل بٌن هذا العالم إلى نواتچ األساسً فً معبر دورها
العالم اآلخر، فعندما تترك الروح جسد المٌت، تصٌر فً طرٌقها إلى العالم اآلخر، 

تعبر باآللهة إلى أن تصل على قمة الجسر، فإذا كان عملها طٌباً فإن الجسر ٌتسع لها 
 إلرشادها؛ هذه السٌدة تتجسد فً برفتهاوتتقدمه سٌدة جمٌلة ذات رابحة طٌبة تظل 

 .اإللهة دبنا

 هنا نجد أن الزرادشٌتٌٌن ٌعتقدون كذلك بالبعث والثواب والعقاب ومن
 .والصراط والجنة والنار واألعراف خلود الروح

 تحوم الروح عقب الوفاة فوق الجسد ثبلثة أٌام تشقً فٌها أو تنعم وفًقا إذ
لسٌرة صاحبها فً الحٌاة، إن خًٌرا فخٌر وإن شًرا فشر، وفً الٌوم الرابع تهب من 

 لپ"الجنوب رٌح طٌبة تتضوع بالمسك، وتلتقً روح المإمن عند أول الصراط 
 بٌضاء الذراعٌن أجمل من فتاةأي جسر المفارقة، المضروب فً جهنم، ب" نٌواتچ

أٌها الشاب الطٌب السرٌرة، الطٌب القول، : من أنت؟ فتقول: كل ما فً الدنٌا فتسؤلها
ثم تمضً الروح بإرشادها وهداٌتها إلى . أنا وجدانك وضمٌرك! الطٌب العمل

بالبشر كضٌفة، أما روح الشقً فتلتقً بامرأة – وهناك تستقبل " أهورامزدا"حضرة 
 . وال تستطٌع العبورلمنظركرٌهة ا

 وتصل الروح إلى جنة زردشت التً ٌرتفع الجبل فٌها متجاوًزا النجوم إلى 
عالم النور البلنهابً وٌصل إلى جنة أهوارمزدا فً منعزل النغم وهو أم الجبال كما 

 .ٌعتقد وقمته سابحة فً العزة األبدٌة حٌث ال لٌل وال برد وال مرض

 ومن هنا نبلحظ تجسٌم للعقابد الزردشتٌة فً الحٌاة األخرى وٌعطٌنا صورة 
 .وال تخلو من شبه بصورة الصراط عند المسلمٌن" ٌنوتچاپ"لصراط زردشت 

 وهكذا نرى صورة الفتاة الجمٌلة التً ٌرمز بها إلى حسنات النفس بعد 
الموت؛ وهً اآللهة التً تفٌض خٌراً وحٌاة دافقة وتفٌض بركة؛ فهً إلهة تحفظ 
النفس؛ وكؤن هذه اإللهة حور عٌن تمتع األنظار؛ أنظار السٌدات البلتً أعمالهن 

طٌبة وحسناتهن كثٌرة؛ هنا ٌتضح طرٌقة الحساب فً العقٌدة الزرادشتٌة، حٌث أنها 
شرحت لنا كٌف أن الروح تترك الجسد وتمر عبر اآللهة كما ذكرت وتقف على 

 .الجسر الذي ٌتم الحساب علٌه

 وفً األوستا الحدٌثة ٌظهر الخٌال فً مظهر أوضح حٌث إن اإللهة دٌنا 
تتجسد فً شكل سٌدة كؤنها من سٌدات الحور العٌن لترشد النساء أصحاب األعمال 

 .الطٌبة حٌث تجسد هذه الفكرة المعتقد الزرادشتً وأسلوب الحساب فٌه

 ( ). فكانت دٌنا ٌدعى لها بالتوفٌق والنجاح واإلثمار من قبل أهورامزدا

أثنى علٌها أهورامزدا وبالتبعٌة أثنى علٌها " دٌن ٌشت" فً الجزء الخاص بـ 
زردشت واصًفا إٌاها بالمرشد وصاحبة المعبر الجٌد ومانحة السعادة والمشهورة 

  ().والفنانة وصاحبة القوة، كما أنها صاحبة الفكر والقول السدٌد
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وصفها زردشت بالقوة فً اإلقدام وأذنها " دٌن ٌشت" وفً الجزء الثالث من 
 .الجٌدة، فهً ٌمكن أن تمنح الجسد قوة الساعد والشجاعة

 كما ذكر أن دٌنا لها أدعٌة تتعلق بالنساء والزواج أًٌضا؛ وأثنى علٌها 
أهورامزدا، وهنا نتؤكد أنها تتشابه مع ٌورجٌستا حٌث إنها كانت تهتم بالزواج 

 ....واختٌار الشباب للفتٌات وهكذا 

 وبعًٌدا عن دٌنا هناك إلهات أخرٌات أثنى علٌهن أهورامزدا ولكن لم 
 "دروتات"ٌظهرن بشكل واضح فً النصوص ومنهم 

  ارنديپ

 والتً وصفها بؤنها العاقلة الرشٌقة، عاقلة فً فكرها وقولها وأفعالها؛ 
وهو مشروب ال ٌمنح إال للقدٌسٌن " الهوم"وذكرهم أًٌضا أثناء الحدٌث عن مشروب 

 .واإللهات لٌمنحهم القوة والخلود

 .. أنها كانت مثال الصدق والقوة أًٌضاارندپ وعرف عن 

 وبمثل هذا نذكر أن األسطورة الدٌنٌة عند الفرس والتً مثلها اآللهات تعبر 
عن الروح الفارسٌة وعن نزعة الفرس إلى السرد القصصً وإٌجاد موجودات ما 

كان لها أن توجد، كما أنه من الدلٌل على أن الفارسً مشغوف بالمجاز ٌرٌد به 
 .شرًحا وإٌضاًحا للحقٌقة أو ما ٌحسبه الحقٌقة

 وهكذا ومع تحلٌلنا لئللهات فً األوستا وجدنا أن هذه األجزاء تتعلق 
بالشعابر والقوانٌن المذهبٌة، ولكن األوستا ال تحتوي على أجزاء مذهبٌة فقط وإنما 

 .تعرضت للعلوم والفلسفة والطب وغٌرها

 أما عن أهورامزدا وإن كان على رأس اآللهة حًقا؛ إال أنه كانت اإللهات فً 
 .حوزته تساعده على أفعال اهرٌمن

 إذن كان هناك قٌمة ومكانة للمرأة كان ٌستعان بها فً الحروب وكانت تجدد 
حٌاة الشباب فتزوجهم؛ كانت المرأة فً النصوص الزردشتٌة كما اتضح لنا لها دور 

ال ٌقل أهمٌة عن دورزدشت؛ فكانت كما ٌعتقد الفرس إلهة ذات قدرة تساعد 
 .أهورامزدا فً أفعال الخٌر وتحقٌقه

 حًقا إن المرأة عماد المجتمع وأساسه؛ فبدونها ال تكتمل الحٌاة، وقد ظهر 
 .ذلك منذ بداٌة الخلق

 حماة عرش أهورامزدا: ثانٌاًال 

 وهناك أًٌضا مبلبكة مإتمرٌن بؤمر أهورامزدا البد من ذكرها وتناولها 
" امشاسپندان"ألنهن لهن دور هام فً النصوص الزردشتٌة، هذه المبلبكة تسمى ـ 

ولٌس لهم وجود خارجً بل إنهم " المقدسون الخالدون– ومعنى هذا االسم هو 
وهم .  من أسمابهممشتقةصفات أهورامزدا وأسماء شهور السنة الفارسٌة الشمسٌة 

حماة المخلوقات قاطبة، وعددهم ستة أو سبعة، وكل منهم موكل لحماٌة ورعاٌة، 
فمنهم مؤمور بحماٌة األنعام ومنهم من ٌحمً األرض وغٌره ٌحافظ على المعادن، 
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 .وآخر ٌرعى أمر النار والماء والزرع

 هذه المبلبكة هً وسٌلة تقرب هللا لئلنسان وتقرب اإلنسان إلى هللا؛ وقد 
صرح زردشت بؤن من ٌطٌع أهورامزدا وٌتوجه إلٌه سٌصل عن طرٌق األعمال 

 .الطٌبة إلى الكمال والخلود

 كل هذه المبلبكة تجلس على عروش ذهبٌة بجانب اهورامزدا فً العرش 
األعلى، العرش الذي ٌصل إلٌه أصحاب العمل الطٌب؛ وكما ذكرنا أن كل واحد من 

 .الخالدٌن المقدسٌن مكلف بحماٌة، انقسموا إلى ثبلث من النساء، أربعة من الرجال

 مرداد– خرداد – سـپندارمذ :  همالنساء

وقد أضٌف إلٌهم سروش –  شهرٌور – اردٌبهشت – بهمن :  همالرجال
 .لٌكمل الهرم المبلبكً

 . كان لحماٌة الحٌوانات، اردٌبهشت لحماٌة النار، شهرٌور المعادنبهمن

 النساء فسنذكرهم بالحدٌث التفصٌلً نظًرا ألن البحث ٌهتم بالمرأة اإللهة أما
 .والمرأة بشكل عام

 الخالدون المقدسون كان لهم دور هام فً الدٌن الزردشتً حٌث هإالء
 .احتلوا مكانة كبٌرة وكل منهن كان له نظرته المستقبلٌة

 "ندارمذپاسـ"

 ابنة اهورامزدا وتجلس فً جانبه األٌسر، كانت تختص برعاٌة هً
ٌقال أنها كانت تعطً الحٌوانات . األرض، لدرجة أنهم أطلقوا علٌها إلهة األرض

 .المرج والعشب لٌرعوا األرض

تعنً الطاعة واإلخبلص وكانت تظهر مساوٌة فً "  أو ارمبتًندارمذپاسـ"
األهمٌة لزردشت وهذا كان شٌباً مرضٌاً والبقاً نظًرا ألهمٌتها ودورها فً حراسة 

 .األرض ورعاٌتها

 ارمبتً وفً الفارسٌة اسفندارمذ أو ندارپاسـ-  فً األوستا تسمىندارمذپاسـ
 : -سفند وهو اسم مركب من جزبٌن

 بمعنى التواضع" نتپسـ "األول

 . تعنً العقل الكاملهلوٌةپبمعنى الفكر والتضحٌة والمثابرة والقوة وفً الـ" ارمبتً"

 تعد واحدة من الخالدٌن المقدسٌن وهً من ثبلثٌة نساء الخالدٌن ندارمذپوسـ
وهً تعد من العالم المٌنوي وربة " ندارمذپاسـ- مرداد – خرداد "المقدسٌن وهن 

 .آنا هٌتا ودٌن وآش ومن معاونٌهم"السٌدات 

 . أنها المربً ومن خبللها ٌدرك الشعب البركةاتهاگ فً الـوتذكر

 . األوستا الجدٌدة مانحة الدواء ولها ألف نوع من الدواءوفً

 . أنها فً الوندٌداد ارتبط اسمها دابًما باألرضكما

ربة " بهار عنها أنهم ٌعتبرونها األرض وٌعتقد مولتن أن اسمها ٌعنً كتب
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هً زوجة اهورامزدا " أرمبتً"فً األساطٌر اإلٌرانٌة أن " ريگ"وٌظن " األرض
السماوٌة ولٌست ابنته وعندما أصبح أهورامزدا اإلله العظٌم دخلت هذه األسطورة 

 .فً األدب على أنها ابنة أهورامزدا

 مظهر ومثال الطاعة وتعد سنًدا للنساء واألحفاد واألزواج ندارمذپ اسـكانت
الطاهرٌن والزهاد؛ وكانت تكرم كل ما على األرض من أموات لهم أعمالهم الطٌبة 

 .وكانت تإذي كل من كان على وجه األرض سًٌبا وأعماله خبٌثة

 لها خصوصٌة حٌث تذكرنا بخصوصٌة هوٌة المرأة اإلٌرانٌة، فهً تثمر هوٌتها
األرض ومثال الصبر، ذكرت فً الٌشتها بؤنها مثال التواضع ودابًما كانت تواجه 

 .األشرار والحاقدٌن والشٌاطٌن

كان زردشت .  تعتبر سٌدة حاكمة، حمولة ال حدود لها فً الصبرفكانت
وكانت . ٌعطٌها شؤناً كبٌراً وٌتحدث عنها وقت دعاء األرض بوصفها نعمة إلهٌة

 .تمثل جانب األم اإللهة الهورامزدا

 هو اسم خامس ٌوم فً الشهر اإلٌرانً؛ وقال أبو الرٌحان ندارمذپاسـ
أن هذا االحتفال خاص بالنساء وفٌه كانوا ٌحصلون على هداٌا قٌمة من " البٌرونً

أزواجهم وكانوا ٌطلقون علٌه حفل المزوكٌن؛  وهذا الٌوم ٌوم عبادة وكل عام فً 
 ".ندارمذپاسـ" " الخاصة بـ وردةهذا الوقت ٌقٌمون االحتفال والمراسم وٌزٌنون ال

وأنه كان ٌعتبرها قوي اإلٌمان والوجدان " ارمبتً"لـ " زردشت" على تبجٌل وتؤكًٌدا
 .وأنها تنشر النور والخٌر

 (قوي اإلٌمان والوجدان)بناًء على هذا فؤنا زردشت اخترت لكم ارمبتً "
فهً بصدقها وطهرها كالشمس تنشر النور على الجمٌع وارمبتً هومن باعتبارها 

  ()".القابد الجٌد تمنح لنا الجزاء والثواب

  اتضح لنا أن زردشت كان ٌعتبرها القابد والمنقذ حٌث ٌشبهها هنا

 فً إنارة العالم وإضاءته، فهً التً تمنحه الجزاء وهً مثال العقل بالشمس
 .والحكم القوٌم

 ٌكاد ندارارمبتً،پ فً حدٌث زردشت مع أهورامزدا وسإاله عن سـوأًٌضا
 .ٌترجى فٌه لٌرسل أرمبتً لتساعده على إعمال الخٌر فً الببلد ونشر العلم الواعً

اسؤلك ٌا أهورا بحق السماء هل سترسل لنا ٌوًما ما العلم الحقٌقً والعقل "
 ().لتساعدنا" أرمبتً"اإللهً 

 زردشت ٌتحدث مع أرمنتً وٌعتبرها المبلذ وٌطلب منها أن تجعل فً أًٌضا
 .الحٌاة قانوناً عادالً وٌصفها بؤنها حبٌبة هللا قاببلً 

 .ٌا حبٌبة هللا" أي مهر خداي"

. حبٌبة هللا، نور اإلٌمان، اإلٌمان والوجدان" أرمبتً" دابًما ٌلحق باسم وكان
فكانت مثال الصدق واإلٌمان ومانحة الجزاء، كان لها أهمٌة بالفعل مساوٌة ألهمٌة 

 .زردشت، وكانوا ٌلحقون بها دابماً الصدق والعطف والزهد
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 ( ).  ٌلحق به الصدق والعطف والزهدكان

 من قوتها اإللهٌة ٌقولون كزهد وإٌمان آرمبتً؟ فهً كانت القدوة فكانت
والمعٌن والمثل األعلى؛ ال أنحاز إلٌها ولكن حبها وتقدٌرها للخٌر وفاعلٌتها ٌجعل 

 .البحث ٌنساب فً الحدٌث عنها دون أن ٌدري

 ٌطلبون منها أثناء والدة أحد الزاهدٌن أن تنفخ فٌه نفخه إلهٌة لمنحه فكانوا
الطهر وتزٌده صفاء ونقاء ألن العالم ٌحتاج إلى طاهرٌن ٌحكموه ولٌس ظالمٌن 

 آرمبتً من أجل زٌادة ندارپٌنهبوه؛ فمن أجل تعمٌر الببلد وتقدم الخلق وجدت سـ
 . آرمبتًندارپالحب ونشر الخٌر وجدت سـ

 كانت إلهة األرض وما كانت تفعله وكٌف كان أهورا وزرادشت هكذا
ٌقدرونها أحسن تقدٌر وٌذكرون كل من على األرض بقٌمتها وأدوارها الطٌبة فهً 

نفخر أنه كانت هناك سٌدة حتى ولو كانت أسطورة " كانت امرأة تقدر وٌستعان بها
 .بهذه القٌمة وهذا القدر

 "مرداد"و " خرداد"

فكان كلتٌهما ٌذكر فً النصوص الزردشٌته " مرداد"و " خرداد "أما
فً األوستا هً " خرداد"متبلزمتٌن مع بعضهما البعض نظًرا لتشابه أعمالهم، و

وهً بمعنى البلوغ والكمال، وهً اسم واحدة من " خردات "هلوٌةپهوروتات وفً الـ
 . لكل البشرنقاذالخالدٌن المقدسٌن ومظهر الكمال والبلوغ وتعد مصدر اإل

 : وضح اهورامزدا لزردشت قٌمة خرداد وأهمٌة دورها قاببلً فلقد

  ()".لقد خلقت خرداد للناس المحبة واالستقامة والراحة"

 اهورامزدا فابدتها فً مواجهتها للشٌاطٌن ومحبتها للناس ومحاولة وٌذكر
 .إخماد أفعال هإالء الشٌاطٌن

 بالذكر عن خرداد هو أن اسمها كان ٌطلق على اسم الٌوم السادس والجدٌر
 .من كل شهر تبًعا لتقالٌد الزردشتٌن

 كان أهورا مزدا ٌثنً علٌها إلى حد كبٌر ألنها تقٌم صبلتها بشكل وأًٌضا
  ().قوي وبصوت عال

 ما كان أهورا مزدا ٌوضح أن الشخص الذي ٌقبل التعلٌم بروحه ودابماً 
 .وقلبه وٌنفذ ما ٌإمر سٌمنح الخلود والبلوغ من خرداد ومرداد

 فرض كل جزء من أجزاء النصوص أن صفة اتهاگ واضًحا فً الـفكان
 .لخرداد ومرداد"البلوغ والخلود مبلزمة 

 مرداد أًٌضا أنها كانت رمز االستقامة والخلود وكلتٌهما تتعلقان بالماء وعن
والعشب وهداٌاهم كانت ثروة للقطٌع مع الحٌوانات؛ فهن كن رمز القوة وٌنبوع 

 .الحٌاة والمبلذ من الجوع والعطش

 وخرداد كلتاهما تعد من مجموعة األم اإللهة ألهورامزدا وكن فمرداد
ٌرتبطن بحراسة الماء فً العالم السماوي؛ وأثنى علٌهن أهورا مزدا ووضح قٌمتهن 
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 .فلم ٌخُل جزء من األجزاء إال وضح دورهن وأهمٌتهن كرمز للنساء

 ٌسترعً النظر وٌجدر باإلشارة هو أن المرأة بدت فً صورة تؤتلف وما
وتختلف وتتكامل وتتعارض؛ فهً فً أحاٌٌن حارسة للماء؛ وفً نطاق آخر هً 

الماء نفسه والمتحكمة فٌه؛ ظهرت أًٌضا العطوفة المحبة الخٌر للنساء والتً تختار 
لهن أزواجهن لتكمل راحتهن؛ وظهرت المرأة وذكرت بشكل غاٌة فً األهمٌة؛ بما 

 .ٌبرر البحث فى هذه األهمٌة وسببها مما مٌز هذه النصوص عن غٌرها

 كانت المرأة فً األساطٌر الفارسٌة ذات قٌمة وأهمٌة فكانت تذكر فً ولقد
المعارك كمحاربة أو مراقبة أو ذات رأي فً تدبٌر شبون الحرب؛ ونحن الحظنا 

أًٌضا أننا ال نصادف امرأة ساذجة أو شرٌرة بل أنهن جمًٌعا عاقبلت مدبرات تقمن 
 .بدور إٌجابً ملحوظ األثر

 ولٌس آخًرا، فإن صورة النساء فً األدب الفارسً ٌغلب علٌها وأخًٌرا
الخٌال حٌث إن كتاب األفستا جسد معنى مجرًدا ومفهوًما خاًصا بامرأة تجري علٌها 
صفات المرأة المنعمة المدللة الجمٌلة وظهرت عاشقة وظهرت فً صور شتً تلٌق 

 .حًقا بالدراسة

 جانب كل هذا؛ اتضح لنا من خبلل البحث والدراسة أن هناك من وإلى
 .النساء من هم شٌاطٌن وتابعون ألهرٌمن؛ أي أنهن ٌكمبلن عمله السًء

 الشٌاطٌن هدفهن الهجوم على اإلنسان وإفساد جسده؛ فهناك شٌطانه والنساء
تدعً بوشٌاسب حتى اآلن لم أجدها فً النصوص ولكن ذكرتها المراجع األخرى 

المختصة بالمعتقد الزردشتً، بوشٌاسب هدفها هو أن تجعل اإلنسان كسوالً وخموالً 
 فٌه الدٌك لٌدعو الناس للعمل صٌحوغٌر قادر على العمل؛ فذكر أنه فً الوقت الذي ي

والنشاط الٌومً تبذل هً قصارى جهدها إلضعاف عزٌمته عن النهوض وتخمٌده 
 .وتمد أٌدٌها الطوٌلة المعروفه وتثقل بجناحٌها علٌه وبهذا الشكل ال ٌستطٌع النهوض

 ٌتضح أنه كما أن هناك ربات مخلصات هدفهن هو إعمار الببلد فهنا
واستقامة البشر فهناك أًٌضا الشٌاطٌن الذٌن ال ٌبغون الخٌر بل ٌساعدون على كل 

 .أعمال الشر

 وهً شٌطانه الجفاف والتً كانت تحارب وشهپ أًٌضا شٌطانه تدعى آهناك
هً أًٌضا مساعدة اهرٌمن وعدوة . ٌتشتر إله المطر وتذكر حربها الشدٌدة معه

 .سروش

فهى شٌطانة الجوع، فهً تشعر بمتعة وكل من حولها فً ألم " آز "أما
 .ومحنة، وتدعً أًٌضا شٌطانة الهم والببلء وهً تعمل فً الخفاء

والتً ٌخصها عمل النساء وتعتبر " جهً" من الشٌاطٌن، الشٌطانة وغٌرهن
 .أنها تنفذ واجبها األساسً بؤمر من اهرٌمن

فهى شٌطانة الشهوة؛ فبالمقارنة بٌن اهرٌمن وأهورامزدا اتضح " ورن "أما
الفرق الشاسع، فؤهورا مزدا ٌؤمر الربات باإلصبلح وٌطلق علٌهن األسماء البلبقة 
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بهن أما اهرٌمن فٌؤمر الشٌاطٌن بفعل أشٌاء وال ٌفعلها إال اإللهات بكل وحشٌة وجبن 
 حٌث أنه ال ٌفعل شٌباً إال أدى إلى ظبلم لظبلموقذارة؛ فهنا البد أن ٌخلط أهرٌمن با

 .وهبلك وحتى من ٌؤمرهم من نساء ورجال مساعدٌن له ٌفعل معهم هذا
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الهوامش 
                                      

 تكشف عن أسماء . والطقوس وهً مجموعة من األدعٌة والصلوات واألساطٌر والوصفات
 .اآللهة والمبلبكة ودالالت األفكار موزعة فً أنحابها المختلفة

 . وتعنً العبادة والتسبٌح والصبلةستاڤأهم أجزاء األ: ٌسنا .1

. وهً لٌس كتاًبا مستقبلً بل أنها من ملحقات الٌسنا (كل السراة)معناها : ردپوٌسـ .2
. ٌعنً قانون ضد الشٌاطٌن: وندٌداد .3
 .العبادة والزمزمة على الطعام: ٌشتها .4

. أي االوستا الصغٌرة: خرده اوستا  .5
 .هً القوى الخالدة المقدسة .6

. حماة عرش اهورامزدا .7
....  درمان بخشنده، دشمن دٌوها سترده،گاردوٌسور آناهٌتا رابستاي كسً كه به همه جا " .8

 است، ٌتًگ ۀ ورمه است، مقدسً كه فزانٌدلهگ ۀمقدسً كه جان افزاست مقدسً كه فزانٌد
 مردان را ۀ سرزمٌن است آن كس كه نطفـۀمقدسً كه فزانٌد.  ثروت استۀمقدسً كه فرانٌد

 كسً كه رداند،گكسً كه زاٌش زنان را آسان . االكندپ را براي زاٌش ن كند؛ زهدان زنااكپ
 .298 – 297اوستا صـ – آبان ٌشت – "  زنان حامله جاري سازدستانپشٌرهق 

. اوست برومندي كه درهمه جابلند آوازه است .9
 .به درٌاي، فراخ كرت رٌزد" هكر"اوست زورمندي كه ازكوه      
 وهرٌك هچ وهزار رود است وهرٌك اراٌن درٌاهچهزار درٌا-  اردوٌسود آنا هتٌاكه داراي  .10

شهبل .  روز راه مرد سوارتندرواستـهلچ هاوهرٌك از اٌن رودها به بلندي هچازاٌن درٌا
. 266 ، ص1377 كار شناخت هوٌت زن اٌرانً، طٌزگالهٌجى، مهرانـ

هو ابن سٌامك ثانً ملوك البٌشدادٌٌن، وفً عهده صنعت اآلالت الزراعٌة :  بٌشدادگ هوشنـ
. وسٌرت األنهار وعمر المدن وأبعد الشٌاطٌن وكان قادًرا على تسخٌرهم بمساعدة آناهٌتا

. 384تؤلٌف ذبٌح هللا صفا صـ –  سراي در اٌران ۀحماسـ
 الملك البٌشدادي هو أول شخص أوجد النار ودعا گوٌقال طبقاً للرواٌات المزدٌة أن هوشنـ

. 78سلسلة أساطٌر العالم، األساطٌر الفراسٌة، ص. الناس لعبادتها
 ٌشكشپ اوراوسفند،گ هزار اوودهگالبرز، صداسب وهزار (كوه) اهپ بٌشدادي درگهوشنـ"

 ".آورد
ٌُسٌر العالم، وجمشٌد ٌعنً الملك المضًء وهو ابن " جم"هو ابن ملك لقب بـ : جمشٌد .11 كان 

طهمورث وٌقال أنه أخو طهمورث وآخرٌن قالوا أنه ابن أخٌه وًعّمر المدن وهو أول شخص 
اكتشف علم الطب، وٌقال أن شراب العنب ظهر فً عهده وكان ٌلجؤ إلى اآللهة وٌطلب منها 

 .178 صـ 1حبٌب السٌر خٌام ج – العون 
: ازوي خواستارشد .12

! اي تواناترٌن! اي نٌكـ!  اى اردٌسور آناهٌتا
 دٌوان ۀ كشورها شوم، برهمـۀ شهرٌار همـترٌنگ مرا اٌن كامٌابً ارزانً داركه من بزر

آبان ٌشت .  ٌابمٌركًچهاي ستمكار " پكر... هاو " كوي"وجادوادن وبرٌان و [روند]ومردمان 
 .302، ص1اوستا جـ

فرٌدون هو ابن آتبٌن من نسل جمشٌد؛ هاجم ظلم الضحاك وقاومه ووصل إلى ملك إٌران وبعد  .13
 .شاهنامۀ فردوسً.. ذلك أجلس ابنه على العرش؛ وكان ٌعرف بالقوة وعبلمة النصر

 :ازوي خواستار شو .14
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! أي اردوٌسور آناهٌتا أي نٌكـ أي توانا ترٌن

وژۀ، سه كلۀ شش چشم آن دارندۀ هزار پسه – " اژي دهاك"مرا اٌن كامٌابً ارزانً داركه من بر 
االكً، آن دٌوبسٌار زورمند دروج، آن دروند آسٌب رسان جهان وآن زورمند ترٌن چ [كونه]

ٌروزشوم پ- ٌتاركً درجهان استومند بٌافرٌد پدروجً كه اهرٌمن براي تباه كردن جهان آشه، به 
 . 303ٌشتها ـ 

هو أحد أجداد رستم وٌعامل معاملة رستم وذكر فى الشاهنامه أنه لجؤ إلى آناهٌتا وقدم لها فدٌة  .15
. لتساعده فى النجاح للوصول إلى ساحل بحر فرخ كرت

  وسفند،گ وده هزار اگ، صداسب وهزار ..ـهگٌشـٌنـپ ۀچ بن نرٌمان، دركرانه درٌارشاسبگ
 ... آوردٌشكشپاورا 

! أي تواناترٌن! أي ٌنكـ! اي اردوٌسود آناهٌتا .16
 رخٌزابپ در كرانهء درٌاي اشنه،پ زرٌن ندرويگ"مرا اٌن كامٌابً ارزانً داركه من بر 

 .304ٌشتها صـ – آبان ٌشت . - ٌروزشومپفراخ كرت 

هو ملك تورانً ٌعرف بشجاعته؛ وهو أشجع الملوك التورانٌن القدماء ولكنه كان : افراسٌاب .17
ٌدخل فً حروب مع اإلٌرانٌٌن حٌث منع عنهم المٌاه فترة ولكن آناهٌتا تدخلت وبعد ذلك 

 .336– 256ٌشتها  صـ. 305ٌشتها صـ– آبان بشت –  اٌران گفرهنـ. رفضت مساعدته

" لغت نامه"– ملوك كٌان وٌقال عنه أنه نمرود والبعض ٌقول إنه فرعون كاووس هو أحد  .18
 .دهخدا

 شهرٌار همه كشورها شوم، كه برهمه دٌوان ترٌنگمراٌن كامٌابً ارزانً داركه من بزر .19
 ٌابم ٌشتها ٌركًچهاي ستمكار " پكر"ها و" كوي" و رٌانپوجادوان و [دروند]ومردمان 

 ".305صـ 

: رسٌدپزردتشت اردوٌسور آناهٌتا  .20
!  اردوٌسور آناهٌتااى
: فتگ اردوٌسور آناهٌتا اهگآنـ
.  فرورفتنسپ ودروندان، آنهارا رارستانپ ردٌوگ خواهد شد آهچ زورهاي تراآن

 براي تونٌازكنند؟ خورشٌد،
!  زرتشت اشونٌتمانپ سـاي

 .315 ،314 دٌوان است، ٌشتها صۀ شاٌته شاٌستذارم،گ نـايپ زوري كه من بدان أٌٌن
". اوستكه بامرد سوشٌانتها فرازآٌد. ندان استپدخترا هورامزدا وخواهر مشا سـ– آشى : .21

 .467اشً ٌشت، صـ – أرت ٌشت  – 17ٌشتها 
 .كسً كه اشً اورا كامرواكند، بدوخرد سرشتً بخشد" كردۀ ٌكم– ارت ٌشت " .22

 .آشً كسً را به ٌاري آٌد كه أورا از نزدٌكـ بخواند، كه أورا ازدور بخواند .23
أي ! أي كه بافروغ خوٌش شادمانً افشانً! اي اشً درخشان! اي اشً زٌبا! اي اشً نٌكـ .24

 !اي آن كه مردان همراه خوٌشً را فرنٌك بخشً. آشً
مٌثرا هو أعظم اآللهة الذٌن نزحوا إلى شرق إٌران، وٌعد أقدم من زردشت ولكن : دٌن مٌثرا .25

أضٌفت أدعٌته فٌما بعد إلى الزردشتٌة، كانوا ٌحكموا سعد، بلخ، هرات، كابل 
 .1 پاچ، 262 كار صـ ٌزگمهرانـ– شهبل الهٌجً " شناخت هوٌت زن اٌران"

 أي اش ٌنك .26

 اند ٌزوتٌزتكـگاسبان كسانً كه توٌاورشان باش، اسبانً تند هراس انـ
 . اشً ٌشت470اوستا صـ 
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.  آٌدذٌرترمًپ من دلـوشگ آنان كه مرامً خوانند، به ۀأي آن كه آوازت ازهم .27

توكٌستً كه مرامً خوانً  
. فتگ نٌنچ[ اسخپبه ] او اهگ آنـ

 زاردگ" اشم وهو "[نماز]نخستٌن آفرٌده اي كه .  زرتشتٌتمانپ منم سـ
.  واهورامزدا امشاشٌندان رابستود

.  رستن آغاز كردندٌاهانگ ژادن وبالٌدنش، آبها روان شدند وامگ آن كه به هنـ
 سان دوركرانه    ويگ هناورپ زادن وبالٌدنش، اهرٌمن ازاٌن زمٌن امگ آن كه به هنـ

 زٌختگبـ
. فتگ نٌنچ وارگ اشً نٌك بزراهگ آنـ

!  من بٌارامردونهگ نزدمن بٌاودر
 اش بٌارمٌد ردونهگ زرتشت نزد او رفت ودر ٌتمانپ سـ

 اورا چپ ودست راست، بادست رآست ودست چپبادست " آشً" بسً 
 .فتگ  نٌنچ واٌنـٌمودپ 

 == ٌتمانپآي سـ
- تو نغز ونٌكـ آفرٌده اي

. ارت ٌشت  -  471 ٌشتها صـ 17بند 
 .ارت ٌشت– ٌشتها  – 472اوستا 

هو نبات عطر الرابحة تمٌل خضرته إلى الصفرة وتقدم عصارته كقربان وٌستعٌن به : الهوم .28
الزرادشٌتون على طرد الشٌاطٌن وتطهٌر النفوس وٌعتقدون أنه ٌهب الشجاعة والحكمة؛ وقد 

حسٌن . د– األدب الفارسً القدٌم –  (سوما)عرفته الهند كذلك وهو فً لغتهم السنسكرٌته 
 .14 قطعة 32أنظر ٌسناي  – 73صـ  – 1999 1ط – مجٌب المصري 

اوستا – ، اشً ٌشت 467 نٌكـ، ارث نٌكـ ، رسستاي نٌكـ صـ ٌستايچ- خشنودي اشً نٌكـ  .29
 .ش.  هـ 1375 دوم پاچجلد دوم 

. راست ترٌن دانش مزدا آفرٌده أشون را باهوم أمٌخته به شٌر، بابرسم، بازبان خردو .30
 .، بازوروبا سخن رسامً ستاٌم[نٌكـ] وكردار فتارگبا اندٌشه و" منثرة" 

 توان وشها،گ شنواًٌ دراها،پكه راست ترٌن انش مزدا آفرٌده آشون، اورا ٌنرود ر  .31
  تن بخشداٌداريپدربازوان وتندرستً و

باشدكه . زٌدمگرابراي خود بر (نٌروي اٌمان ووجدان)بنا براٌن من كه زرتشت هستم آرمبتً  .32
 كند وآرمبتً وهومن اشپ خورشٌد تابان برهمه نور ونچ اكًپنٌروي راستً و. به ٌاري آن

 .اتهاگ- بند شانزدهم .  مزد بخشداداشپمارا به حسب كردار نٌكمان 
آٌاروزي دانش واقعً وخرد – به راستً مً خواهم بدانم –  أي اهورا رسمپازتو مً " .33

 .اتهاگ- رابه ٌاري ما خواهً فرستاد؟ بند ششم  (أرمٌنتً)مٌنوي 

 ". اندٌوستهپ أشا وآرمنتً بهم ارساًٌپبدانجاًٌ روكه راستً ومهر و .34

 .فتگ زرتشت نتمانپاهورامزدا به سـ  .35
 . ورامش وبهروزي خرداد را براي مردمان آشون بٌا فرٌدماريگمن ٌاري رستـ

 .ـٌمپـ بلند وبازور مً ستاگبراي فروفرعش بانمازاي به بانـ– ند خرداد را پامشا سـ– اورا   .36


