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 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٤/ ٣١/٣                                                                                                   سيستانیکانديد اکادميسين 
 

   توانمندی جشن نوروز درگذار

  ات مذھبی تعصباز سنگ�خ 

  

ته ام که ابتدا در پورتال افغان جرمن در بارۀ پيشينه ومنزلت نوروز درميان ملل آريائی، قبل ازاين رساله يی نوش
  ھاميحرتدراينجا بر. دی به چاپ رسيده است خورشي١٣٩٠ًآن�ين وبعدا درکابل از سوی انجمن نشراتی دانش درسال 

، از سوی به عنوان يکی از جشن ھای باستانی مردمان ف�ت ايرانجشن نوروز وزورگوئی ھا وقيد وبندھای که بر
با وتوضيح  نمايم که اين جشن باشکوه  نماشاره کميخواھم شده است،تحميل ت ھای اس�می روحانيت متعصب  وحکوم

سنگ�خ ھای  و ذردگتوانسوزبدل کوره راه ھای  از ی ناروا توانستھا و تحقيرھا وتوھين ھا ومذمت ھاتحمل مرارت 
مگانی وبين المللی از سوی باgخره به حيث يک آئين باستانی وجشن ھ تا ذاردبگشت سرپ عظيم تعصبات مذھبی را

کشورھای ايران   مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بنابر پيشنھاد مشترک .سازمان ملل متحد برسميت شناخته شد
صدور قطعنامه يی نوروز  را به عنوان يک مناسبت جھانی  با ) ٢٠١٠ فبروری٢٣(وافغانستان وتاجيکستان، درتاريخ 

  . خويش خواست تا در بزرگداشت از اين روز ھمکاری کننداز کشورھای عضو و به رسميت شناخت 

 افغانستان، ،عراق، ايران نمايندگان. شد برگزار ملل سازمان در کشور ١٢ ازسوی باستانی نوروز جشن امسال
 نوروز مشترک جشن ترکيه و آذربايجان ازبکستان، ترکمنستان، قرغيزستان تاجيکستان، پاکستان، قزاقستان، ھند،

 مختلف کشورھای ھای دپيلمات و سفرا از برخی  مراسم اين  در.کردند برگزار ملل سازمان اصلی مقر در را باستانی
 طی نوروز حوزه کشورھای سفرای ھمراه به ملل سازمان عمومی منشی معاون الياسون يان داشتند، حضور جھان

  .کردند بيان باستانی و کھن آيين اين خصوص در را خود ھای ديدگاه سخنانی

 با نوروز عيد تقارن به اشاره با مراسم اين در ملل سازمان منشی عمومی از نمايندگی به بگزارش ايرنا، الياسون
 با وی . پردازند می پايکوبی و شادی به جھان مردم از نفر ھا ميليون روزی چنين در که شد آور ياد بھار روز نخستين

 اين پردازيم، می شادی به آن نظاره با و ميگيريم جشن را طبيعت زگیتا و نوزايی بھار، اول روز در که اين به اشاره
 روزگار اين در بخصوص که است چيزی شادی که کرد تاکيد نکته اين بر و ناميد طبيعت و انسان يگانگی روز را روز
 از بازتابی و طبعيت با رسيدن صلح به لحظۀ بھار :گفت ملل سازمان منشی معاون. دارند نياز آن به بشدت جھان مردم

 از بيش حاضر حال در. است المللی بين عدالت و تفاھم و صلح به مان مشترک آرزوی و ما مشترک الھامات و اميدھا
  .بگيرند جشن را روز اين ساله ھر جھان مردم از نفر ميليون ٣١٠

 تاريخی روز اين ھای ارزش و نوروز ستايش در مبارجی کومار اسوت ، متحد ملل درسازمان ھند دائم نماينده
 به و است آرزو و اميد نشانگر بھار که است اين بھار روز نخستين در جشن اين برگزاری ھای برجستگی از يکی: گفت

 نشانه را فصل اين در مختلف ھای ميوه و ھا گل زدن جوانه وی. ندھيم دست از را خود آرزوی و اميد که آموزد می ما
 و آينده به توان می که آموزد می ما به روز اين در و فصل اين در طبيعت هک گفت و کرد توصيف نوزايی و زيبايی
 در طبيعت که بشنوند خود درون موسيقی به دادن گوش با تا خواست جھان مردم از ھند نماينده. داشت اميد دوباره زايش

 قبيل از باورھايی و ھا زشار حاوی نوروز عيد : افزود وی. کند می دعوت دوستی و اتحاد به را آنھا چگونه روز اين
   ١".است گرفته الھام ھا آن از متحد ملل سازمان منشور که است ھمنوع به عشق و صلح و برابری و پيوند

ًدر اوايل نشر اس�م رسما وعم� از برگزاری جشن نوروز وساير جشن ھای که درميان  مردمان ساکن درف�ت ً
ان را بنام مشرک ومرتد مورد پيگرد قرارميدادند،ايرانيان دلبسته به  رايج بود، ممانعت ميشد وبرگزارکنندگايران،

خلفای اس�می مانع برگرازی آئين حکام و فرھنگ وسنن نياکان خود،باھوشياری وزرنگی راه ھای را جستجو کردند تا
ی، يک ماليۀ غير  ع�وه برپرداخت ماليات ھای شرعتا شدند حاضربرای زنده نگھداشتن اين آئين آنھا . نوروزی نگردند

از آئين نوروزی تا  اجازه داشته باشند ودرعوض برای خلفا وحکام  بپردازند نيزشرعی ديگری بنام ھدايای نوروزی 
يندگان خود انتقال بدھند واين امر بيانگرکمال دلبسته گی آتجليل بعمل آورند واين سنت را ھمچنان زنده نگھدارند وبه 

  .  ھويت فرھنگی شان است مردم  به فرھنگ وسنن نياکان و

                                            
١
  ٢١/٣/٢٠١٤ ايرنا،خبرگزاری رسمی ايران،- 
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  : جرجی زيدان مورخ معروف عرب زبان از قول ابوبکر محمدبن يحيى صولى ، اديب ايرانى نوشته  ميکند

دينار و ھداياى نوروز و مھرگان نيز به پنجاه ) پنجاه ميليون( پنجاه ھزار ھزار ) عراق(درزمان معاويه خراج سواد 
دينار ) چھل ميليون(فرمائى حجاج بن يوسف ثقفى اين ھدايا به چھل ھزارھزارو در دورۀ حکم. ھزارھزاردينار ميرسيد

٢.بالغ ميشد
  

با وجود ارسال ھدايای ک�ن به ارزش ده ھا وصدھا ميليون درم  به دربار خ�فت،  بازھم مردم ف�ت اجازه 
  .نداشتند تا بصورت عمومی وپرشکوه نوروز را جشن بگيرند وابراز شادمانی وسرورنمايند

 ھجری قتيبه ،ظالم ترين سردارلشکر عرب،برای بار ٩٢ميرفطروس ،حکايت جالبی  روايت ميکند که، درسال 
با برون . بسوی بست حرکت کرد) يا زنبيل(دوم برسيستان ھجوم برد و کشتاری عظيم بسرآورد وبعد بقصد حرب رتبيل 

غرق درخون وآتش بود، از کشتارھا و جنايات مردی چنگ نوازدرکوی وبرزن شھرسيستان که «رفتن قتيبه از سيستان،
قصه ھا ميگفت و اشک خونين از ديدگان بازماندگان مقتولين، جاری ميساخت و خود نيزخون ميگريست و » قتيبه«

دراين  ٣»...با اين ھمه غم درخانه دل،اندکی شادی بايد،که گاه نوروز است: آنگاه چنگ خويش برميگرفت و ميخواند
 و پس سرور .استبجای گريه کردن تاکيد برشادمانی کردن  ز که مصادف با ايام نوروز اتفاق افتاده،روايت تاريخی ني

  . نوروز استجشن شادمانی وھمنوائی جزو gينفک وجدائی ناپذير 

 مردم  حوزۀ نوروز،از دوران حکومت معاويه تا دورۀ حکومت ھای ملی طاھريان وصفاريان وسامانيان 
فقط در دورۀ اقتدار . ن  نوروز وجشن ھای  سده وچھارشنبه سوری و مھرگان را تجليل کنند ،کمترميتوانستند آئي

گروھى که نسبت ولی تنھا . غزنويان است که آئين نوروزی ومھرگان وجشن سده بصورت پرشکوھی برگزارميگرديد
ستگاه حکومتى که که ازطريق د خصومت ميورزيد، روحانيت متعصب بودنوروز وديگرجشن ھای باستانی به جشن 

بطور مثال، به عقيده امام محمد . داشت آن سرمخالفت می جنباند براين روحانيت اتکا داشت، با برگزاری وگرامی
آنچه براى سده و نوروز فروشند، چون شمشيرو سپرچوبين و بوق سفالين ، اين در « : غزالى درنيمه قرن پنجم ھجرى

بلکه افراط کردن در . ان است که مخالف شرع است و از اين جھت نشايدوليکن اظھارشعارگبر. نفس خودحرام نيست 
بلکه نوروز و سده بايد که مندرس شود و کسى . آراستن بازار به سبب نوروز، و تکلف ھاى نوساختن براى نوروز نشايد

نيايد، تا  ب سده چراغ فرانام آن نبرد، تا گروھى از سلف گفته اند، که روزه بايد داشت ، تا از طعام ھا خورده نيايد و ش
که نام اين روز برند به  و نشايد. و محققان گفته اند، روزه داشتن اين روز ھم ذکر اين روز بود. ّاص� آتش نبيند

   ٤».بلکه با روزھاى ديگر برابر بايد داشت و شب سده ، ھمچنين ، چنان که از او خود نام و نشان نماند!  ھيچوجه

ھنده تعصب مذھبى روحانيت مسلمان در مقابل آئين ھاى باستانى وفراموش کردن آنھا اين سند، بخوبى نشان د
   . که خوشبختانه موفق به نابودی اين آئين نشدنداست

درسايت با تجليل از نوروز سرمخالفت دارند وبرخی متاسفانه ھنوز ھم متعصبين وکوته نظرانی پيدا ميشوند که 
نميدانم اين .است و بزرگداشت از آن بدعت وحرام ميباشد) زرتشتيان(جوسند که جشن نوروز،رسم مادعوت نوشته 

نگی است که خنديدن وپوشيدن لباس نو وپاک را حرام ميداند؟ اين چی فرھنگی است که خوردن ھفت ميوه ھچگونه فر
 پوشيدن هوحلوای سمنک را ناروا می پندارد ولی غم خوردن وگريه کردن را ثواب ميشمارند  ؟اين چی رسمی است ک

 از ورا حرام ميداند ولی عمل انتحار  و دھشت افگنی را مجھديه دادن وھديه گرفتن و وديدن دوستان واقارب را لباس نو
 کرزی نمی بايد پانزده ميليون دالر را صرف يکی ازاين آقايان که گويا تحصيل کرده ھم است،ميگويد روا ميداند؟

حاgنکه يگانه کارمفيد ومثبتی .د و بايدآنرا به غربا ومساکين توزيع مينمودساختمان قصری برای تجليل از نوروز ميکر
  اعمارھمين قصردرپغمان است که از وی به ،حکومت خود به نفع افغانستان انجام داده سال ١٣که کرزی در مدت 

ت ورنه اين يادگارميماند،کاش از اينگونه قصرھا کرزی ده ھا قصرپرشکوه ديگر در ھرگوشه وکنار کشور ميساخ
ميليون دالرديگرامداد خارجی در جيب دزدان واخت�س گران اين پانزده ھزاران صدھا وپانزده ميليون دالر نيز مثل 

   .اداره کرزی ميرفت وکس نميدانست که چی شد وبکجارفت

شده ولی  سال ازاين گونه تبليغات برضد جشن نوروز زياد گفته وشنيده ١٤٠٠اين متعصبين نميدانند که در طول 
ھيچکس نتوانسته جلو اين سنت پسنديده را که پيغام آن شادی وخنديدن، ولباس نوپوشيدن وتھيه ھفته ميوه وسمنو وديد 

 کشور ١٩٢بلکه برعکس برسميت شناختن آن از سوی . بگيرد ويا آنرا نابودکند،وبازديد دوستان ونزديکان است
  .ندميکری اين سنت را تائيد عضوسازمان ملل متحد درست بودن و بجا بودن برگزا

                                            
٢
  ١٨٢، ص ٢ تاريخ تمدن اس�می، جرجی زيدان، ج - 

  ۴۴، ص١٩٩٣ علی ميرفطروس ، ديدگاه ھا، چاپ - ٣
٤
  ٤٧٩- ٤٧٨اى سعادت ، صص   امام غزالی، کيمي- 
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  حاجی فيروز ازکجا پيدا شد؟

حاجی فيروز تجسم پيک نوروزی در شکل وشمايل  آئين نوروزی، وتمدد يکی ديگر از راه ھای زنده نگاه داشتن 
  .به شادمانی واميدارد خنده آورش است که با حرکات وژست ھای مسخره اش مردم را می خنداند وظاھربا آن 

اين حاجی فيروز با اين شکل وشمايل وخصايل، بعد از اس�م وبعد از ممنوعيت جشن نوروز بدون ترديد 
واين از اسمی که به وی داده شده، . ،ساخته وپرداخته شده استباشندگان ف�ت ايران وديگرآئين ھای شادی آفرين 

 کرده باشند، برگزاری آئين ايرانيان با زرنگی خاصی برای اينکه روحانيت متعصب را اغفال. نيزنمايان ميگردد
کاره ای شمرده نميشد وحرف وسخنش اھميتی ھيچنوروزی را از زبان يک دلقک که از نظر جامعه روحانيت ، 

  . نداشت،زنده نگھداشتند

  ای در دست دارد، يک  دايرهکه در حالی ) قرمز(با چھره سياه و لباسی به رنگ سرخکه حاجی فيروز مردی است 

به مردم  پردازد و  می رقص به طنزگونه  و شعرھای خنده دار آيد و با خواندن روز قبل از نوروز به کوچه و خيابان می
 . کنند می شوند و ھمراه با او شادی از ھر سنی به دور او جمع میکوی وبرزن مردم . مژده رسيدن نوروز را می دھد

  :اندميخو را موزون کلمات اين اغلب فيروز حاجی

   فيروزه، حاجی 

  روزه، يک سال

  دونم، می دونن،منم می ھمه 

  !نوروزه عيد

  :سپس اين ابيات را ميخواند

  اليکو س�م خودم ارباب

  کو، باg تو سر خودم ارباب

  قندی، ُبز ُبز خودم ارباب

  خندی؟ نمی چرا خودم ارباب

  کو بما نگاه خودم ارباب

  بماکو لطفی خودم ارباب

 ديگران ميشود، به  دادن وکنايه است،و سبب خندهطنزابيات که مملو از شوخی واين چنين حاجی فيروزبا گفتن  
رسيده است، بايدخنديد وشادمانی کرد  وغم ھا را از دل  زمستان تمام شده ونوروز فرا:مردم پيام نوروز را ميرساند که 

 که روز طبيعت است و  است نوروز١٣شود روز  میظاھربان حاجی فيروزدر خيا  ديگری کهزمان .خود به دورانداخت
جديد  سبز شده و شروع زندگیطبيعت  ھمه جا وميگويد کهدارد " ماند غال میزروسياھی برای "المثل  نشان از ضرب

  .باشد می

 ، توسط پيروان آئين زرتشتی بجا آورده ميشدقبل از اس�مکه با آمدن اس�م ، سنن وآداب وجشن ھای  چون 
 نميتوانستند آزادانه به برگزاری آئين ھای باستانی خود اقدام )افغانستان(شده بود، مردم ايران وخراسانومنع مطرود 

يعنی مردی دلقک نما که چھره اش را نيز سياه نموده و  سيار کنند، بنابرين بجا آوردن آئين نوروزی را از طريق تياتر
ميخواندکه حاجی فيروز لباس سرخ پوشيده ،و دايره مينوازد  وھی 

تا مردم برسم نياکان، لباس نو به ! است،سال يکروز است ، فردانوروز است
تن کنند وبه شادی وشادمانی بپردازند و ازدوستان خود ديدن نمايند وسال نو 
را به ھمديگر تبريک بگويند وبه آرزوی سال پراز برکت وتندرستی  آنرا به 

  .نندفال نيک بگيرند وجشن وشادمانی ک

تعبيری که از چھره سياه ولباس سرخ ودايرۀ حاجی فيروز، بدست داده 
برخی رنگ سياه را رنگ اھريمن  زيرا نيست،قانع کننده د،برای من وشمي

، اما به عقيدۀ من،دراين نمايش  پندارندآفتاب  میحرارت وسرخی را رنگ 
ه چھرۀ سياه ، نماد زمستان است که به ھرحال سپری شده وروسياھی ب

ماند،ولباس سرخ ،ع�مت سرخروئی وشادمانی است وحاجی ميزغال 
 آتش پرستفيروزبودن ، بھانه ای است که پيام آور عيد نوروز ، گبرو

نيست؛ بلکه مسلمانی است که حج  رفته واز خانه خدا برگشته وبا خود خبر 
  .انيت متعصب مسلمان در امان بماندنوروزرا آورده وھيچ قصد بدی بر اس�م ندارد تا بدينگونه از تيرم�مت روح



  
 

 

  ٥تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  رښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليپه دافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

تا اوايل انق�ب اس�می درايران از برگزاری عيد نوروز وظاھرشدن  حاجی فيروز درميان مردم، از سوی پوليس 
مذھبی ممانعت ميشد ولی اکنون از آن ممانعت به عمل نمی آيد، بخصوص که اکنون نوروز به عنوان يک جشن بين 

باشکوه ھرچه  حوزۀ نوروز  تحد برسميت شناخته شده  و از آن ھرساله در دوازده کشورالمللی از سوی سازمان ملل م
  . تمامتر تجليل به عمل می ايد

ترکمنستان وافغانستان با حضور رؤسای  درچھارسال اخير جشن مشترک نوروز در ايران وتاجيکستان و
ورؤسای . انستان برگزارگرديد در افغ١٣٩٣جمھورکشورھای حوزۀ نوروز برگزارشده است ونوروز امسال 

جمھورکشورھای اشتراک کننده دراين جشن سخنرانی ھای مھمی کردند وپيام ھای نويد بخشی به ھمگرائی فرھنگی 
  .واقتصادی کشورھای حوزۀ نوروز ابراز داشتند

  

   چھارشنبه سورىجشن 

 وترکيه وپاکستان وحوزۀ از زمانه ھای خيلی دور تا اکنون درکشورھای ايران وافغانستان وآسيای ميانه

در جشن چھارشنبه سورى . در آخرين ھفته پايان سال خورشيدی، جشن چھارشنبه سورى برگزار ميگرددقفقاز،ھرسال 

دور ھم جمع ميشوند و دسته ھاى گز وچوب را رويھم ميگذارند وآتش ميزنند و سپس از روى آتش مى پرند و حين مردم 

  :پريدن از روى آتش ميگويند

  !من از تو ، سرخى تو از من زردى 

  :و وقتى بار دوم ميخواھند از روى آتش بپرند، ميگويند

  !سرخى تو از من ، زردى من از تو

ھا و  بدين سان  غصه!يعنی زردی وبيماری وناتوانی را ازمن بگيروسرخی وشادابی وتندرستی را بمن ببخش

 سرور مى پردازند و از آن لذت مى برند و تا پاسى از شب به شادى ود وخودسپارند تا بسوز ھای خود را به آتش می رنج

  .اين آئين را گرامى ميدارند

دربرخى ازشھرھا اين رسم بجا آورده با وجود ترس از روحانيت مسلمان بنيادگراومتعصب،ھنوزھم درافغانستان 

 بته ھاى خار وھيزم  ، آبادى درغزنى دختران جوان وپسران جوان درشام چھارشنبه آخرسال در بيرون ازً:مث�. ميشود

دختران جوان ودم بخت ظرفى سفيد را پراز آب . را روى ھم توده ميکنند وآنرا آتش ميزنند وبعد از روى آن مى پرند

ميکنند وبعد ھريک انگشترى خود را درآن مى اندازد، سپس يکى از دختران و ياکودکى دست در ظرف فروبرده يک 

نيتى که دختر در دل بسته يکسان باشد،  به کسى که فال گرفته ميدھد، اگر انگشترى باانگشترى را بيرون مى آورد و 

  .و شوھر ميکند سال آينده پشت بخت خود ميرودا چھارشنبه ھفته آخرآنگاه تصور ميکنند که آن دخترت

که  ھنگامى  وجمع کند و دور از محل خود بريزد  خاکستر آتش چھارشنبه سورى را دخترى بايد،در ھرات

  :ازداخل خانه پرسيده ميشود برميگردد، در ميزند و

   کيست ؟ 

  .منم:دخترجواب ميدھد

   ميپرسند، ازکجا ميآئى ؟ 

  .ازعروسى : ميگويد

  چه آورده اى؟ :  مى پرسند

  .تندرستى: ميگويد

 رشته مى بافند و درانتھاى در بدخشان در چھارشنبه سورى دختران موى سرخود را به چھل رشته تقسيم وآن را

آنان ھنگام پريدن از روى آتش . شاخه ظريفى مى بندند تا تمام چھل رشته به ترتيب درکنار ھمديگرقرار گيرند موھا

  »!بمن ده و سرخى ات را به روى مبارکت گردم ، زردى مرا گير« :ميگويند

مردم خود را مى  درتاجيکستان وازبکستان ، دربخارا و سمرقند وشھر سبز، درشب آخرين چھارشنبه سال ھمه 

  : شويند و مردان موى سرخود را مي تراشند و آنگاه از روى سه بوته آتش زده مى پرند و ميگويند

  .»روى پاک از تو ودامن پاک از ما«

  دختران نوجوان خانه بخانه ميگردند و درظرفى قاشق ميزنند واز صاحب خانه آجيل وشيرينى خراسان در



  
 

 

  ٥تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  رښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليپه دافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

وجوان وکودک  با سه يا ھفت بوته خارآغاز ميکنند و پير خانواده چھارشنبه سورى راخراسان ھرروستاھای در .ميگيرند

  » !بدر وحيز از دھات بدر آل بدر، ب� بدر، دزد«: از روى آتش مى پرند و ميگويند

  با وجود تغييرات اعتقادی و اجتماعی در منطقه، ھمچنان در چارشنبه سوری وجشن نوروز بدين ترتيب جشن 

امروز شايد در تمام کشورھايی که در آنھا نوروز برگزار می شود ھيچ . ريائی باقی مانده استآگی اقوام  خاطره فرھن

  . عنصر فرھنگی ديگری تا به اين اندازه قادر به معرفی ھويت آريائی يا ايرانی آنان نباشد

  : زرتشتی نداردئين  ربطی به آچارشنبۀ سوری

   ورسمی قديمی تر ازآداب زرتشتيان  ارتباطى به آداب زرتشتى نداردچھارشنبه سورى ، ھيچجشن بايد گفت که 

 زرتشتى سال به تقويمدر .  زيرا درتقويم زرتشتى ، روزھاى ھفته وجود ندارد، تا چھارشنبه اى وجود ميداشت است،

  :بدين شرح .دوازده ماه تقسيم شده وھرماه به سى روز و ھر روز نام خاصى دارد

بھترين راستى : ارديبھشت - ٣انديشه نيک ،:  بھمن-  ٢خش بزرگ، دانا ، نام خداوند،ھستى ب: اورمزد - ١ 

:  امرداد-  ٧تندرستى ورسايى ، : خورداد- ٦فروتنى ومھرپاک ، : سپندارمزد- ٥شھريارى نيرومند، :شھريور- ٤وپاکى، 

آفتاب ، ) خور( خير-  ١١ ، ھنگام آب ، آبھا:  آبان - ١٠آتش ، : آذر - ٩آفريدگار ، :  دى بآذر- ٨بى مرگى وجاودانگى ، 

دى -  ١٥جھان ، زندگى وھستى ، ): گئوش(گوش -  ١٤ستاره تير، ستاره باران ، :  تير- ١٣ماه ، :  ماه - ١٢خورشيد، 

:  فروردين - ١٩دادگرى ، :  رشن - ١٨فرمانبردارى ، :  سروش -، ١٧-دوستى ، پيمان :  مھر-  ١٦آفريدگار، : به مھر

: دى به دين -٢٣باد ، :  باد -  ٢٢رامش ، شادمانى ، :  رام - ٢١پيروزى ، : ورھرام - ٢٠ جاودانه ، فروھر، روان

 - ٢٧راستى ، :  اشتاد-٢٦خوشبختى ، دارائى و خواسته ، ) : اشى( ارد- ٢٥، )وجدان(بينش درونى :دين -٢٤آفريدگار، 

    ٥ .فروغ وروشنائى بى پايان: انارام  . ٣٠ار نيک ، گفت:  مانتره سپند-  ٢٩زمين ، :  زامياد-  ٢٨آسمان ، : آسمان 

. از سوى ديگر درنزد زرتشتيان آتش عنصر مقدسى است و پريدن از روى آنرا بى احترامى به آتش تلقى ميکنند

ناميده ميشود، بنابرين » سون، زون، زور، سور و سول« چون در زبان ھاى ھند و اروپائى، خورشيد بنامھاى 

خرسال، ميترائيان، به پاس نور وحرارتى که خورشيد درطول سال به مردم ارزانى داشته ،جشن درچھارشنبه آ

را در )  ميترا-خورشيد(در تقويم اس�مى چون چھارشنبه روز نحس شمرده ميشود، پس جشن چارشنبه سورى. ميگرفتند

داميک از س�طين ايران تغييرخورده اينکه اين تغيير درچه زمانی ودرعھدکند،نبعد از ظھر سه شنبه برگزارميکايران 

است، بطوردقيق روشن نيست،اما بايد به عھدصفويان چنين تغييری صورت پذيرفته باشد، زيرا درکشورھای سنی 

مذھب مردم اين رسم را درشام روزچھارشنبه برگزارميکنند، ولی درايران شيعه اين مراسم در بعد از ظھر روز سه 

  .شنبه برگزارميشود

 است،پس چرا از ميان اين ھمه نامھا، کلمه ٦ھمگی به معنی خورشيد " سور،زور، سون وسول"که گفتيم   

انتخاب و زبانزد عام وخاص شده است؟چون يک معنی سور،جشن وشادمانی است، به ھمين خاطر مردم اين " سور "

، ھرسنت قبل روحانيت اس�می  که با دريغ  .کلمه را برگزيده اند تا اين جشن از آسيب روحانيت متعصب در آمان بماند

بنابرين مردم با ناديده گرفتن نھی روحانيت .  وبجا آوردن آنرا مذموم دانسته انداز اس�م را، به آئين زرتشتى نسبت داده 

به دنبال بھانه ای ميگردند تا به خوشی وشادمانی بپردازند وبه ھمين جھت چھارشنبه سوری را به معنا ومفھوم شادمانی 

   .ور، برگزار ميکنند وجشن ميگيريند وشبی را با شادمانی آغاز و با شادمانی به پايان ميرسانندسرو

 ٢٠١٤/ ٣١/٣پايان 

                                            
  

 ١٠٧.١٠٨، صص ١ مجله پژوھش ھای ايرانی ،شماره - ٥

٦
 برد حمله) خروشيد(زور برمعبد زمينداور الزور جبل محل در بست نزديک در عرب لشکر سردار سمره بن عبدالرحمن ھجرى ٣٣ درسال -

 اين وبدينگونه کشيد بيرون را ھردوچشمش و برکند جاى از بود، سرخ ازياقوت وچشمانش ناب ازط�ى که را خورشيد النوع رب تنديس و

 در شناسى باستان دانشمندان بيستم قرن دوم نيمه در افغانستان در) ٢٧١ ازاس�م،جلداول،ص بعد افغانستان تاريخ.(نمود تخريب را ھنرى اثر

ً ارابه که سفيددرحالى اعلی مرمر از  سوريا نوعال رب. شدند) خورشيد(سوريا النوع رب مجسمه کشف به موفق ، درکابل خيرخانه کوه دامنه
  .سوری است چھارشنبه جشن يابى ريشه سوريا، و زور النوع رب يادآورى از منظور. ميشود ديده ميکشند، آسمان بسوى بالدار دواسپ را او

 

 


