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 چکیده
 

  
معنازایی  شناسی، گزارش دستوری،های سال شمسی ایران را به لحاظ ریشه، ماهاثراین 

کند و به سؤاالت اساسی ما در آن زمینه ، بررسی میو مفاهیم، با استناد به منابع معتبر
حاضر،  کتابدهد. معانی عمیق و مفاهیم ژرف این عناوین، کدامند؟ هدف نهاییِ پاسخ می

ی تبیین ساختمان فکری و تشریح هماهنگیِ نوع نگاهِ ملت ایران با نظام هستی در گستره
های شمسی بر حِ مرتبِ معانیِ ماهباشد. در کنار هم بودن واژه شناختی و توضیتاریخ می

وجه امتیاز این تحقیق در ی اوستا، شناسان بزرگ و شارحان برجستهی آثار زرتشتپایه
با حجم عظیمی  با دقت در معانیِ این واژگان، رود.قیاس با تحقیقات دیگر به شمار می

شویم. تالش، آبادی، یاز اَشکالِ زیبای روحی و ابعادِ عمیقِ خردگرایی ملت ایران مواجه م
ی روشنایی، نیرومندی، جاودانگی و دادخواهی، نتیجه کمال، رویش، نیایش، ،تعالی معنوی

به آنها  اثربخشد که در این های شمسی را شکل میغایی و وجوه مشترکِ مفاهیم ماه
 پرداخته شده است. 

 



 مقدمه
 

 

ردند؟ تقویم ایام، چگونه کاساس تقویم و تقسیم زمان، زندگی میآیا ایرانیان بر
شد؟ و آیا این تقسیم و تقویم، مبتنی بر اسامی با بارِ معنیِ عمیقِ بندی میصورت
توان از مفاهیم متعالی این عناصر، درس گرفت ساز و عقل محور بود؟ چگونه میفرهنگ

، منظر ویژه و در زندگی خود به کار بست؟ محققان داخلی و خارجی، هر یک از زاویه و از
اند. اکثر ایشان بر حسب ضرورت و در البالی تألیفات خود؛ داده سخبه سؤاالت مذکور پا

اند. مثالً ابراهیم های آنها، مبادرت ورزیدهبه بیان مفاهیم این عناوین و شکافتن ریشه
اند. دکتر جهانگیر اوشیدری ای را پیش گرفتهپورداوود و دکتر جلیل دوستخواه، چنین شیوه

به تشریح پراکنده « ی پازندنامهواژه»و موبد رستم شهزادی در «  ی مزدیسنانامهواژه»در 
و « ایران در زمان ساسانیان»اند. آرتورکریستن سن در و مختصر این اسامی، پرداخته

، بر حسب مباحث و با متد خاص خویش و در صفحات «آیین زرتشت»مری بویس در 
ادیان »اند. مهرداد بهار، در قلم زده طالحات،هایشان، در توضیح این اصمختلف کتاب

، با اختصار و به اقتضای کالم، این واژگان را توضیح داده است. رحیم عفیفی، «آسیایی
با استناد به منابع خارجی و داخلی، « اساطیر و فرهنگ ایران»هایی  از کتاب  در قسمت

ای در این خان محمدی مقالهتوضیح این واژگان را در متن کتابش گنجانده است. دکتر 
های نجومی، شمسی با سایر ماههای او مقایسه ماهی ؛ ولی وجه غالبِ مقاله1زمینه دارد

است. های شمسی ایران نپرداختهباشد و به طور مفصل و مستقل به ماهمی سریانی و غیره
ات ، در کنار نک«برداشت»ای که توضیحات خود را تحت عنوان شاید تنها نویسنده

شناسان بزرگ جهان درآورده است دکتر آبتین ساسانفر باشد. دستوری با ارجاع به آثار زبان
فقط به اردیبهشت، خرداد، مرداد،   گاتاها ـ -او نیز در صفحات محتلف کتابِ قطور خود 

 های اهورامزدا پرداخته است.شهریور، بهمن و اسفند، تحت عنوان صفات و فروزه

                                                           
، جدول تطبیقی اسایم مختلف ماه1 ، 87ی ش، شماره1390ی حافظ، های نجویم، مجله. خان محمدی، عیل اکبر

 . 10-16صص
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بندی اصولی، ارتباِط باید گفت که صورت ،زنانکسوتان و قلمپیشی با تجلیل از همه
ی ریشه شناختی، بیانِ معانیِ ژرف اسامی تبیین نکات کلیدی در شاخه ،روشمند مطالب

شناختی و ارجاع به مدارک معتبر، از وجوه های شمسی، برخورداری از نگاه دینماه
 روند. می به شمار کتاباین ی مشخصه

شناختی و تبویب معانی لغوی و نه صرفاً گردآوری شواهد زبان ،اثرایت این نهایت و غ
های شمسی، بلکه اتصاف به صفات پاک انسانی و تخلق به اخالق اصطالحی واژگان ماه

 ها،ی زندگی است. باید به آن ماهاهورایی از طریق عمل به آن معانی متعالی در گستره
 آن آیات تحصیلی یم و تعالیم متعالی را که از مطالعههای روشن بنگرچون آیات و نشانه

های زندگی خود به کار ببندیم. به تعبیر کریستوفر پارتریج، فروزهی کنیم در مدرسهمی
هایی نیز هستند که باید غایت مطلوب اند، بلکه آرماننه تنها موجودات آسمانی»اهورامزدا 

ک و با گذرانی سرشار از اخالص و درستکاری، درستکاران باشند. با سهیم شدن در پندار نی
پاتریج، «)یابندشوند و به کمال و نامیرایی دست میمردم در حاکمیت خداوند شریک می

1392 :263 .) 
ناگفته نماند ارجاع و استناد مکرر به تألیفات اساتیدی همچون پورداوود، ساسانفر و مری 

است و بس. شخصی چون ساسانفر، که خود، صرفاً به دلیل اعتبار علمی آثار آنان  ،بویس
باشد در تألیفات تحقیقی ِخویش، ضمن استفاده از آرای میشناس زرتشتی و زرتشت

افرادی مانند پروفسور دوشن گیمن زبان شناس )فیلولوگ( و پژوهشگر دانش اوستایی و 
ثار پورداوود ایرانشناسی که در محافل علمی شناخته شده و مورد احترام است به تکرار، به آ

جوید. خود پورداوود نیز، به وفور، از نظرات زبان شناسان و مستشرقین نیز استناد می
کند اروپایی و آرای مورخان و دانشمندان مطرحی همچون هرودت و بیرونی، استفاده می

، اثرباشد. چنانکه پیداست روش تحقیق در این که این یک امر معمول، در قلمرو قلم می
 ای است.ابخانهتحقیق کت

، ماه زرتشتیان سی «ادیان ایران قدیم»در کتاب « نیبرگ»بر اساس رأی صائب و مهم 
( اوهرمزد: 1 :شدروز و هر روز به نام خدایی بود. هر سی روز ماه، به چهار دسته تقسیم می

 ( آذر:2وهمن، اردوهشت، شهریور، سپندارمذ، خورداد، امرداد، دذو)اورمزد به معنای خالق( 
( مهر، سروش، رشن)دادگری(، 3آبان، خور)خورشید(، ماه، تیر، گوش)هستی(، دذو 
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(دین)دین مزد یسن(، ارد)اشی(، 4فروردین، ورهران)پیروزی(، رام)رامش(، واذ)باد( 
)زمین(، مهر سپند، انگران)انوار نامتناهی(. در اصل، تاذ)راستی(، اسمان)آسمان(، زامداداش

کرد: اورمزد، آذر، مهر و دین. )کریستن سن، تجلی پیدا میماه زرتشتیان در چهار خدا 
 شود. (. همین تقسیم در تقویم فعلی زرتشتیان به کار برده می180: 1367

اند. شکافته و کاویده شده ،های شمسی به لحاظ ریشه شناسی و مفاهیم، ماهنوشتهدر این 
ش را بر اساس آن استوار کنیم و عمالً تقویم حیات خویکه با آن زندگی میهایی ماه
سازیم. روشن است که ایرانیان از دیرباز و بر اساس تقویم شمسی، سال را در قالب می

 خواندند. اسامی دوازدهمی 1ماه در نظر گرفته و هر ماه را به نام یکی از امشاسپندان دوازده
ماه، ماه، شهریور ماه، اردیبهشتاند: اورمزدماه، بهمن ماهِ ایرانیان را چنین ذکر کرده

)خان 3، قمر ماه، تیشتر ماه2ماه، خور ماهآبانخرداد ماه، مرداد ماه، ماه، آذر ماه، اسپندارمذ 
(. دوازده ماه سال شمسی ایران دارای مبانی و معانیِ عمیق هستند. 12: 11390محمدی، 

باشند. پندان میهر یک از این دوازده ماه، نمایانگر یکی از فرشتگان، نگهبانان و امشاس
های اساسی مربوط از تعالیم و آموزه ،رویکرد به حقیقت مطلق و توجه به معنای معناها

یابیم که عقالنیت و مدنیّت، ی این اسامی، در میشود. با مطالعهمی ها محسوببه این ماه
، و شادی و شکوفایی، از خصایص بارز هر ایرانیِ پاک سرشت پنداری با طبیعتذاتهم
توان به کردارِ ستوده، های سال شمسی ایران، میباشد. با درک عمیق هر یک از ماهمی

 ی ایرانیان پی برد. ی پسندیدهگفتار سنجیده و اندیشه
های شمسی در آمیخته است، شناخت با توجه به اینکه، تاریخ و زندگی مردم ایران با ماه

تنها برای ایرانیان و فارسی کند و آن نه و معانیِ آن واژگان، اهمیت خاصی پیدا می ریشه
تاریخ و ی خواهند به زوایای فکری ملت ایران در پهنهزبانان، بلکه برای آنهایی که می

رسد. در آیین زرتشت، شکوفایی، نظر می در بستر زمان دست بیابند یک امر ضروری به
تواند نوعی شادی، می شود. تأکید بر بالندگی وی زندگی محسوب میبه عنوان یک قاعده

خندیدن زرتشت در هنگامی که چشم به جهان »الهام از طبیعت و خود زرتشت باشد. 

                                                           
 . ایزدان مقرب. 1
 ماه. . دی2
ماده. 3  . تبر
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 /2: 1387پورداوود، «)های پهلوی و فارسی یاد شده استگشود و در بسیاری از نوشته
 تواند مدعای ما را به اثبات رساند. ( می20-21 /1؛ 161

گروه ادیان و عرفان  استادیار –سجاد دهقان زاده  دکتر ،استادِ واال منش و فرهیخته از
در بازپروری و ایشان  به بلندی ابدیت سپاسگزاریم. -دانشگاه شهید آیت اهلل مدنی تبریز 

ی سایه داریمآرزو  .زحمات بسیاری را متحمل شدند ،ثمرباالندنِ این اثرِ کم برگ و پر
 رده باشد.مستدام و گست ،بر سرِ این فرهنگ ،آن استاد برجسته

 ،سرکار خانم فرانک جویندهسن نیت و استقبال خصوصاً از حُ ،جویندهاز زحمات انتشارات 
آن احساس مسئولیت  تالش مشفقانه و ،سالمت نفس ،م. طبعِ لطیفیممنون و قدردان

و در اختیار باعث شد تا کتاب حاضر، کمر نشر بر میان بندد فرهنگ دوست ی فرزانه
 . دعالقمندان قرار بگیر

 سیمین یاری                                                                            
 امین یاری                                                                             

 مشکین شهر 1396بهمن ماه                                                                  

 
 

 



 

 



 ماهفروردین
 

 

 

 

خازن بهشت است و تدبیر »داند که ای می، فروردین را نام فرشته«برهان قاطع»مؤلف 
شود، به امور و مصالحی که در این ماه و در روز فروردین )نوزدهم فروردین(،  انجام می

ف تبریزی، ذیل ابن خل«)در این روز، پارسیان جشن سازند و عید کنند»او تعلق دارد؛ 
 «(.فروردین»ی هماد

ای شناسیِ واژگان زبان فارسی، از دانش و مهارت ویژهپورداوود، که در زمینۀ ریشه 
فروهر از خصایص مزدیسنا و »نویسد: می 583ها، صبرخوردار است، در جلد اول یشت

خامنشی و در فارسیِ ه« فروشی»از ارکان مهم این دین کهن است. این کلمه در اوستا، 
ذکر شده است. امروز در ادبیات زرتشتیان آن را فروهر « فَرَوَهَر»و در پهلوی « فرورتی»

باشد. فروردین که نام عید ملی ایران و تر آن فرورد میگویند و در فارسی، فرور و معمول
باشد. مستشرقین را در سر اسم نخستین ماه سال شمسی است، از ریشۀ همین کلمه می

ای که شبیه به لغت اختالف است. در سنت مزدیسنان این کلمه را از ریشه معنی فروشی
ی دیگری اند، به معنی گواراندن و پرورداندن؛ دستهسانسکریت است، دانسته Vardh ورذ

و « حمایت نمودن»را به معنی گرویدن و ایمان آوردن و یا به معنی « فروشی»از علما، 
مرکب است از فر+ ور. فر یا فرا، به « فروشی»تردید اند. اما بیگرفته« محافظت کردن»

معنی پیش و مقدم، در سر یک دسته از لغات فارسی وجود دارد، مثل فرزانه و فرزند و 
و در التینی  Pra «پر»ذکر شده است، در سانسکریت  Fra«فرا»ها، فرمان. در گات

باید گفت که « ور»ی ه، است. اما دربار«باور»ی . ]ور[ در فارسی جزو کلمهPro «پرو»
فراگرفتن و احاطه »کار رفته است: الف(. به معنی آن در خود اوستا در چندین معنا به

رو مناسب است از این«. گرویدن و ایمان آوردن»است؛ ب(. به معنی « نمودن و پوشاندن
 که آن را به معنی حمایت نمودن و پناه دادن و یا به معنی پوشاندن و احاطه نمودن که
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ی فرشته هیچ ی فروشی با کلمههمان معنی پناه دادن از آن مفهوم است بدانیم. کلمه
فارسی، به معنی « یفرشته»پهلوی و « فرشتک»شناختی ندارد، زیرا ارتباط واژه

پیک و رسول »به معنی « شتارفِ»ی واژه  8ی قطعه 49است. در اوستا، یسنا « فرستاده»
خواهد که به او آمیزش با یگانگیِ امشاسپند از اهورامزدا می آمده است. پیغمبر« و فرستاده

ام از تو این است که: به فرشوشتر، ای اهورامزدا، خواهش»اردیبهشت)اشا( را ارزانی دارد: 
ها را که: همانا رسایی و شادمانی و پیوستگی با راستی است، ارزانی نیکوترین بخشش

یش از دیگر مردمان و پیروانم دریغ مدار! ها را با شهریاری خوداری. و همین بخشش
 (.8 /49ها، گات«)بشود که: در پرتو راستی و نیروی معنوی)خشترا( همه از دلداگان تو باشیم

معنی نموده و همچنین ماه اول « پاکان 1فروردهای»معین، فروردین را از لحاظ لغت، 
: 1364کند)معین، میسال شمسی و نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی را برای آن ذکر 

به معنی « اشاون»روردین دارای مضاف الیهِ ف ،به نظر دکتر معین«(. فروردین»ی ماده
به معنی فروردهای « فروردین اشاون» :مرکبی کلمه پاکان بوده که حذف شده است.

 ،)معین .نسبت نیستر پساوند بیانگ ،فروردینی در آخر کلمه« ین»باشد و می پاکان
داند)مزداپور، به اهورامزدا میاپور، نام ماه فروردین را متعلق دکتر مزد(. 1476 :3ج  ،1332
1361 :918.)2 

نامگذاری شده است. دراینجا فروردین، جمع « فروردین یشت»اوستا، با عنوان  13یشتِ 
باشد. موضوع این یشت، ستایش ، و نوزدهمین روز ماه و نخستین ماه سال می"فرورد"

است.  4تا سوشیانت 3ی مردان و زنان پارسا، از کیومرثهای همهوَشیو بزرگداشت فَر
آید... مرحوم فروشی یا همان فروهر، نام پنجمین نیروی مینوی آفریدگار به حساب می

دهد و علت این دکتر بهار، دفاع و ایستادگی را به عنوان معنای فروردین احتمال می
ها در دفاع از خویشان ی فروشیعمال دالورانهنامگذاری را دفاع عمومی بر ضد اهریمن و ا

 (. 1024-1025: 1379داند)دوستخواه، و نزدیکان می

                                                           
وهای مینویی است که به عقیده. ییک1 پیش از پدید آمدن موجودات، وجود داشته و پس از مرگ و  مزدیسنانی  از نبر

 .ماندنابودِی آنها، به عالم باال رفته و پایدار یم
ن یم. فرد2  رساید: ویس با استفاده از مفهوم زیبای فروردین، چنیر

 . ن وردین          چو در فوردین ماه، روی زمیر
َ
 جوان باد بخت تو در ف

3 . ن بشر  . نخستیر
ن موعود مزداپرستان. 4  . واپسیر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
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همراه  Asavan  1ی اَشَوَنی فروردین در اوستا، همیشه با واژهبه نظر اوشیدری، واژه
 (.373: 1371است. مانند فروهرهای پاکان و فروهرهای نیرومند پارسایان)اوشیدری، 

فروردین به معنای »دهد: لت نامگذاری فروردین را چنین توضیح میخان محمدی ع
ی پیشینیان، ده روز پیش از های ایرانیان است. بنا به عقیدهپاکان و فروهر 2فروهرهای

آغاز هر سال، فروهرِ درگذشتگان که با روان و وجدان از تن جدا گشته برای سرکشی 
برند چنین ده شبانه روز روی زمین به سر می آیند وخانمان دیرین خود از آسمان فرود می

های نیکان، هنگام نوروز را جشن فروردین یا است که به مناسبت فرود آمدن فروهر
اند. فروهرانِ موصوف ]فروهرهای پاکان[ در بامداد نوروز پیش از خوانده 3فروردینگان

 (.14:  1390خان محمدی، )«روندبرآمدن آفتاب به دنیای دیگر می
 سراید:می چنین ،عود سعد در وصف فروردینمس

 فروردین است و روز فروردین          شادی و طـرب را کند تلقین

 مرا ده           کان باشـد رسم روز فروردینای دو لب تو، چون می
  

                                                           
 پاکان.  1.
 . ارواح. 2
 نسبت(. « ان » . )با 3
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 ماهاردیبهشت
 

 

 

، معموالً در حد یک شخص لغوی و فرهنگ نویس، به تبیین کلمات «برهان قاطع»مؤلف 
پردازد که با واژه شناختی اصولی دانشمندان بعدی، فاصله دارد. لذا ما هم در همین یم

مجمالت و نواقص برهان  ،البته دکتر محمد معین.کنیمحد، به منبع مذکور مراجعه می
در این اثر بارها به .به نحو احسن جبران کرده است ،قاطع را  با نوشتن حواشیِ مستدل

اردیبهشت را آتش، نام ماه دوم از سال  ،ابن خلف تبریزی. تآن حواشی استناد شده اس
ها و تدبیر امور و مصالح ماه اردیبهشت و روز ی که محافظت کوهاشمسی، نام فرشته

مانند بهشت باشد. »نویسد: داند و در معنی این لغت میاردیبهشت به او تعلق دارد می
ین ماه، وسط فصل بهار است و آمده است و چون ا« شبیه و مانند»به معنی  "ارت"

باشد[ ها و ریاحین تمام شکفته و هوا در نهایت اعتدال ]مینباتات در غایت نشو و نما و گل
 .1«(اردیبهشت»ی ابن خلف تبریزی، ذیل ماده«)بنابراین اردیبهشت خوانند

ار کند و معانی آن را آشکیابی میپورداوود با نقل بیتی از دقیقی، اردیبهشت را ریشه
وهیشت و در فارسی اشا را، در اوستا اشاوهیشتَ و در پهلوی اشاوهیشت یا ارت»سازد: می

اردیبهشت گوییم. جزء اول این کلمه، اشا، از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط 
است؛ راستی و درستی و تقدس و قانون و آیین ایزدی و پاکی، جمله از معانی آن است 

بند شعر بیش  896ها که در اوستا استعمال شده است. فقط در گات و این کلمه بسیار
ی اشا، تکرار شده است. تخمین معانی آن نیز دشوار است. نیست صد و هشتاد بار کلمه

ای بسا در یک قطعه یا یک جمله، گهی به یکی از معانی مذکور است و گهی از آن فرشته
گویند. جزء دیگر  Ratus التینی راتوسو در Rta   اراده شده است. در سانسکریت رتا

این کلمه که وهیشت باشد صفت تفصیلی است یعنی بهتر. بهشت که در فارسی به معنی 

                                                           
ه در شاهنامه1 ر ن و منبر ر  ی آن استاد حکیم قرار گرفته است: بارها مورد استفاده ی فردویس. اردیبهشت در داستان ببر

 ! ش و رای پبر
ُ
ژیر          نگهبان شده، بر ه

ُ
ردیبهشِت ه

َ
 همــــه ساله، ا
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باشد. پس معنی اردیبهشت بهترین راستی و درستی فردوس است از همین کلمه می
ستی است. در آیین مزدیسنا، آمال و آرزوی هر کسی باید این باشد که از پرتو راستی و در

ی کسی که پیرو قوانین مزدا و ی اشَوان یا پاکان و مقدسین گردد. کلیهخویش از زمره
شود. غالباً خود زرتشت در اوستا اشو خوانده معتقد به دین راستین است اَشَوَن خوانده می

 Dragvant«درگونت»شده است. آنکه از اشا روی بگرداند و به کیش دروغین گردد 
ی صفت راستی و شود. اردیبهشت در عالم روحانی، نمایندهیده مییعنی پیرو دروغ نام

های روی زمین به ی آتشپاکی و تقدس اهورا مزداست و در عالم مادی نگهبانی کلیه
 .1(92و  91 /1: 2536او سپرده شده است)پورداوود، 

اصطالحی مهرداد بهار، آن را به لحاظ لغوی مانند پورداوود و به لحظ  از محققین متأخر، 
بهترین راستی. اهورامزدا او را از »دهد: کند و توضیح میمعنی میابن خلف تبریزی،  چون

 (.41: 1388بهار، «)پایدنیروی خودش آفریده است. او نگهبان مرغزارهاست و آتش را می
چنین خود، ، کلی، فراگیر و جهانی است و هم«فروشی مقدس»اشاوهیشتَ خود یک  

 (. Bana،59 :2006 های مقدس را در بر دارد)ای از فروشیهای گستردهگروه
ی صفت راستی و پاکی و به نظر جهانگیر اوشیدری اردیبهشت در عالم روحانی، نماینده

های روی زمین به او سپرده تقدس اهورا مزدا است و در عالم مادی، نگهبانی کلیۀ آتش
 «(. اردیبهشت»ی : ذیل ماده1371شده است)اوشیدری، 

بار در گاتاها به کار رفته است بهترین راستی  180که در حدود « اشا»معنیِ ترین اصلی

رستگار بخش  ،راستی»...های متعددی از گاتاها، مؤید مدعای ماست: باشد که نمونهمی

(. 9 /43«)سپارممی راستیتا مرا تاب و توان است دل به (. »...49/3«)و سودمند است

از دیگری پیشی گیرید تا از زندگی و خانمان خوب برخوردار  استیرهریک از شما در »...

یعنی راه و روش در « اَ اِوُ. پَنتائو. یو. اَشَه هه» (. در اوستا آمده است: 5 /53«)گردید

 (. 303: 1393نیکنام، «)و اشا است راستیزندگی تنها یکی است و آن 

کنند که عدل را اصل نظم تلقی می های دیگری نیز وجود دارد. مثالً اشاهر چند دیدگاه
ی جهان را به عهده شود و ادارهگسترد و رفتار نیک مردم را سبب میمیو داد 

 (. 108دیانت زرتشتی،  ،گیرد)مری بویس؛ پروفسور کای بار و پروفسور آسموسنمی

                                                           
1 .) )دقیقی ن را خلعت اردیبهشتی  . بر افکند ای صنم ابر بهشتی          زمیر


