
          

  :کانديداکادميسين سيستانی
  

  

  

  

   نوروز ومنزلت آن جشن

   در ميان ملل آريائی
  

  

  

  

  

  

  

  2010 - سويدن
  

  



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 مشخصات کتاب

  جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی :  نام کتاب 

 کانديداکادميسين اعظم سيستانى : نويسنده

 2010 - 2000 - زمان  تاليف  

   اسد دانش مطبعه 1390بھار /2011  - سال چاپ  

  نسخه1000 –تيراژ 



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               3

  

  

  

  

  

  فھرست مطالب 

  

  5................... ...............................................مقدمۀ مولف 

  مقالۀ اول

 9. ...........................جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی 

 11...............................................سابقه وپيشينۀ جشن نوروز 

  11..........................................................پيام اساسی  نوروز 

  14..... ............................................جشن نوروز درافغانستان 

  16 ...................................جشن نوروز درعھد سJطين غزنوی

  17..........................وصف نوروز از زبان حکيم فرخی سيستانی 

  22..... ......................وصف نوروز از بان فخرالشعرا نسيم اسير 

  24..................................... وصف بھار از صالحه واھب واصل



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               4

  25................... ................نوروز يا ميلۀ دھقان بعد از استقJل 

  27.. .............................................................نوروز درکابل 

  30..................................نوروز يا ميلۀ گل سرخ در مزارشريف

  34......................................................... ترانۀ مJ محمدجان 

  39............................................... ی در بارۀ مزارشريف روايت

  43.............................................................. نوروز درھرات 

  46.......... ...............................................سنت ھای نوروزی 

  47... ..........................................................سمنک يا سمنو 

  50.................................... تجليل نوروز در کشورھای ھمسايه 

  50................................... ..…..……جشن نوروزی در ايران 

  53......................................... آئين نوروزی در ايران باستان  

   63................................................آنئين نورزی نزدزرتشتيان 

  75 ......... و قزاقستاناجيکستان، ترکمنستان،نوروز درازبکستان،ت

  82...... ......................................................چارشنبه سوری 

  86...... .....................................................مآخذ ورويکردھا 



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               5

  مقالۀ دوم

  89... ........................ شب يلدا جشن سده وجشن مھرگان وجشن

  89.....................................................................جشن سده 

  98 ................................................زمان برگزاری جسن سده 

   100..............................................................جشن مھرگان 

  107...................................................موضوع جشن مھرگان 

  110...........................جشن مھرگان درعھد سامانيان وغرنويان 

  115............................... ..وچھارشنبه سوری اجشنھای شب يلد

  119.. ...........اوچارشنبۀ سوری ريشۀ ميترائی دارند جشن شب يلد

  122..........................................................مآخذ ورويکردھا 

   مقالۀ سوم

  125........................ .در سيستان وکابل قديم) خورشيد(آئين ميترا

  128......................................... رستش ميترا،مھر يا خورشيد پ

  136.... ....................................در کابل ) خورشيد(معبد سوريا 

 144.... .......................................................مآخذ ورويکرھا 



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               6

  مقالۀ چھارم

  146..... .......................................ن آئين زرتشتی وخاستگاه آ

  147... .............................................. زرتشت وآئين زرتشتی 

  153.............................................مقام آتش در کيش زرتشتی 

  158..........................................................خاستگاه زرتشت 

  169....... ..............................................موعودھای زرتشتی 

  172................................................مقام زن در آئين زرتشتی 

  179...... ........................................زناشوئی در آئين زرتشتی 

  181............ ............................................................نتيجه 

  183.... .....................................................مآخذ وياد داشتھا 

 

  

  

  

  

  



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               7

  

  

  

  تذکرمؤلف

 

جشن ھای سده و مھرگان :   جشن نوروز و پيوست به آن 

له مھمترين جشن وجشن چھارشنبه سوری ،ازجم ونيزجشن  شب يلدا 

 اند که در طول  آريائی مسکون در ف.ت ايران ملل ھای  دوازده گانه 

برگزار می شده اند و برخی از آنھا  سال با تشريفات وآداب خاصی 

اکنون ھم از سوی  فارسی    ازجمله چھارشنبه سوری و جشن نوروز،

   . ميشوند زبانان در سراسر جھان با شکوه خاصی برگزار 

روزتاريخ طو=نی دارد و به ازمنۀ بسيار پيشتر جشن نو

مسيح ، حتی به عھد  اسطوره ھای  آريائی  ازاس.م وقبل از مي.د 

نويسنده به ارتباط  .  ميرسد وزمان حکمروائی جمشيد پادشاه بلخ 

بخصوص به   فرھنگی کشور -بزرگداشت از روزھای مھم تاريخی 

ًکھن  وتاريخی ،قب. چند آئين ھای  ديگر مناسبت ھای جشن نوروز و

مقاله  پژوھشی نگاشته و برای آگاھی ھموطنان آنھارا درسايتھای  

   . است انترنتی گذاشته 

 ع.وه برجشن نوروز،جشن سده  وجشن مھرگان  تا عھد

سوی  دولت ھای سامانی وغزنوی وسلجوقی   از  غزنويان وسلجوقيان

امراء بدين مناسبت اند و س.طين و بطرز شکوه مندی برگزار ميشده 

وحکمرانان قلمرو خود دريافت می  ھا ، ھدايا وتحايفی از سوی واليان 

اين جشن ھا در کتب  چگونگی برگزاری وايام برپائی  . داشته اند

بازتاب يافته اند   تاريخ وادبيات و ديوان ھای اشعار شعرای اين عصر 
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   .که در متن مقا=ت اول ودوم به آنھا اشاره شده است

 مقاله سوم، پژوھشی است در مورد آئين  ميترا يا خورشيد

وکابل قديم، که از فروعات کيش زرتشتی بشمار  پرستی در سيستان 

   . ميرفته است

نام دارد که  عقايد و »آئين زرتشتی وخاستگاه آن«مقاله چھارم، 

افغانستان  وکشورھای ھمجواررا  پيش از ظھوراس.م  باورھای مردم 

زيرا آئين زرتشتی، مثل ديگراديان بودائی . کرده است ،سمت دھی مي

درکشورما رايج بوده و برای خود  وھندوئی وبرھمنی قبل ازاس.م 

برپائی آئين ھای کھن   واين پيروان به . پيروان ومعابدی داشته است

بوده و آنرا  وجشنھای ملی  که ازمھمترين آنھا نام گرفته شد، پا بند 

 .گرامی می داشته اند

آئين  زرتشتی    آداب وسنن برگزاری اين جشنھا درميان پيروان 

بايد در  فرزندان   افغان  . از ارج ومنزلت با=ئی برخوردار بوده است

مورد عقايد و باورھای مردم خود در ازمنۀ قبل ازاس.م بدانند وبفھمند 

آنھا چگونه مراسم دينی  وجشن ھای ملی خود را بجا می آوردند  که  

  نسبت  جھان  پيرامون وآئين نياکان چگونه بوده  است ؟ اور شان و ب

 قرن بيستم، موج مھاجرتھای افغانھا وايرانيھا 80ازآغاز دھه 

آسيا،اروپا و امريکا واستراليا آغاز شده وھنوزھم ادامه  درقاره ھای 

تبارز ھويت ملی خود، ھرساله به برپائی  اين مھاجرين برای . دارد

جشن مھرگان وجشن شب .  شن چھارشنبه سوری جشن نوروز و ج

 –ھمبستگی ملی  يلدا،در کشورھای ميزبان می پردازند واين سبب 

  .فرھنگی آنھا ميگردد

دوستی وشادی آفرين اين  کشورھای ميزبان نيز به اھميت وپيام 

جشن نوروز  جشنھا پی برده اند و   بر اثر ھمين درک وتاثيرگذاری  
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زمان ملل متحد، بنابر پيشنھاد مشترک است که مجمع عمومی سا

 ٢٣(کشورھای ايران وافغانستان وتاجيکستان، درتاريخ  

صدور قطعنامه يی نوروز  را به عنوان يک  با ) 2010فبروری

ش واز کشورھای عضو خوي . مناسبت جھانی به رسميت شناخت

صدور قبل از.ز ھمکاری کنندخواست تا در بزرگداشت از اين رو

 يونسکو، سازمان فرھنگی وابسته به ملل مان ملل متحد،قطعنامۀ ساز

 ھای  نوروز را در ليست ميراث2009 سپتمبر 30، درتاريخ متحد

  .ه بود معنوی بشريت شامل ساخت-فرھنگی 

با تصويب )  2010  مارچ١۵(کنگرۀ امريکانيز  روز دوشنبه 

مھم ترين جشن باستانی ' فرھنگی و تاريخی اھميت 'قطعنامه ای 

را به رسميت شناخته و نوروز   انيان وافغانان وھمه فارسی زبانان اير

  .تبريک گفته است  را به ھمه کسانی که آن را جشن می گيرند، 

 رای مخالف ٢ رای مثبت در برابر ٣٨۴اين قعطنامه با 

بيش از يک ميليون : "در اين قطعنامه تاکيد شده. تصويب شد 

از جمله ، مسيحی، يھودی، تبار از ھر دينی  امريکايی ايرانی 

اعتقاد دينی ندارند، نوروز را جشن  مسلمان، زردشتی و کسانی که 

امريکا در کاليفرنيا زندگی می  بيشترين تعداد ايرانی ھا در ."می گيرند

  :قانونگذاران امريکايی گفته اند .کنند

از اولين  ش کبير، يکی و سال قبل از مي.د مسيح کور۵٣٩  "

 بشر را بنيان گذاشت، منشوری که برده داری را منشورھای حقوق

اين : "    نماينده کاليفرنيا گفت."کرد و آزادی دينی را اجازه داد لغو 

گزند قرن ھا اخت.فات دينی و رقابت ھای سياسی  جشن باستانی از 

مختلف با اعتقادات دينی متفاوت  مردم اقوام . مصئون مانده است

   ."نوروز را جشن می گيرند
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 ميليون نفر در جھان از ٣٠٠بيش از :"در قطعنامه نوروز آمده

ايران وکشورھای آسيای ميانه، جنوب آسيا، قفقاز و  در آمريکا، : جمله

نو روز ." نوروز را جشن می گيرند    مناطق دريای سياه و بالکان

افغانستان،   از جمله  آسيائیکشوريازده ع.وه بر ايران، در 

آذربايجان، ازبکستان، قزاقستان، تاجيکستان، جمھوری 

/ bbc  - 16/ 3 .(ترکيه نيز جشن گرفته می شود پاکستان و ترکمنستان،

2010(  

از  اينکه نوروز ديگردر سطح بين المللی جشن گرفته ميشود،  

برای ملل آرائی وکشورھای  افغانستان وايران  وتاجيکستان جای  

ورھای ايران، مقامات وشخصيت طراز اول کش. افتخارمی باشد

بدينسو ھرسال در يکی از 2010افغانستان وتاجيکستان از سال

کشورھای مزبورحضور به ھم ميرسانند وجشن نوروز را بطور 

واين نشانۀ بارز ارجگزاری به اين آئين کھن  . مشترک گرامی ميدارند

 . ملل ھمريشه وھم تبار است

 فرھنگ به اميد ھمگرائی وھمدلی ھرچه بيشتر ملل ھمتبار وھم

 تاريحی کشورما -ای فرھنگین وشکوفائی ھرچه بيشتر جش

  .درسراسر  جھان 

   2010/ 3/ 16         محمداعظم  سيستانی ،سوئد، 

  

 

 

 

 

 



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               11

  

  

 

  مقاله  اول

  

 جشن نوروز ومنزلت آن نزدملل آريائی 

  

  :پيشينۀ جشن نوروز

ب���سا ملتھ���ا نخ���ستين روز س���ال خ���ود را تجلي���ل ميکنن���د و غال���ب 

.مى روز اول م�اه مح�رم راک�ه س�ر س�ال ھج�رى قم��رى ک�شورھاى اس�

( مل��ل عي��سوى اول جن��ورى . اس��ت ب��ا ت��شريفات خاص��ى اع��.م ميکنن��د

را که ادامه عيد مي.د مسيح است به عن�وان روز نخ�ستين از ) ياژانويه

ک��ه (مل��ل آري��ائى . س��ال ن��و عي��سوى ب��ا ش��کوه خاص��ى ج��شن ميگيرن��د

ني�ز  روز ) ھن�د گ�سترده ان�دازفرغانه تا ع�راق وترکي�ه وآذربائيج�ان  و

مگ�ر تنھ�ا در افغان�ستان واي�ران . اول سال خورشيدى راج�شن ميگيرن�د

روز اول نوروز، روز آغاز سال ھجری خورشيدی و تعطي�ل عم�ومی 

وآغ����از ف����صل ) حم����ل(  ن����وروز، روز اول  م����اه ف����روردين . اس����ت 

  . بھاراست

ج��شن ن��وروز، از ازمن���ه پ��يش از اس��.م در مي���ان مل��ل آري���ائی 

در روايات کھن ملى ، پيشينه ن�وروز ب�ه جم�شيد، . امی  داشته ميشدگر

شاه بزرگ بلخ يا باختر ميک�شد ک�ه برگ�زارى و نامگ�ذارى ن�وروز  را 

  :بدو نسبت ميدھند، دقيقى بلخى در شاھنامه فردوسى ميگويد

 ھمه کـردنى ھا چو آمــــــــد بجاى          زجـــــاى مـھــى بـرتـر آورد پـاى

 ّـر کيــــانى يکى تـخـت ساخت          چه مايه بـدو گــوھر اندر نشاختبه ف
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 که چون خواسـتى ، ديو برداشتى          زھامـون بـگــردون بر افــراشتى

 چو خــورشيد تابـان ميــــــان ھوا          نشســته بر اوشــــــاه فــرمانـروا

ً    فــرو مـانـــده از فــره بخــــت اوِجھان انجـمن شــد بــر تـخـــت او        ّ 

 به جمشيد بـر،گـــوھـر افشـانـدند           مـر آن روز را روز نــو خواندند

ًســر ســال نو ، ھــرمـز فرو دين          بــرآســـود از رنج تـن، دل زکين ً ُ ُ  

 روز روزبــه نـــوروز نو ، شاه گيتى فروز           بـر آن تخت بنشـست پي

 بــزرگـان به شـــادى بـيــاراستند          مى و رود و رامشگران خواستند

ُچنــين جشــن فرخ از آن روزگار          ّ  

 )1(بمانده از آن خســـروان ياد گار

و نخستين روز که «: در تاريخ طبرى آمده است که 

آن پس . به مظالم بنشست ، روز ھرمزد بود از ماه فروردين)جمشيد(
  )2(» .روز را نوروز نام کرد، تا اکنون سنت گشت

  

    :پيام اساسی نوروز

نوروز، پيام : مردم ما از قديمترين زمانه ھا بدين باور بودندکه 

نوروز سرود رويش وبالندگى . شادابى وشادمانى طبيعت است

. نوروز پيک بھار ونخستين روز از فصل بھاراست. ونوشدن است 

باغ وراغ ودشت ودمن ازخواب . ه زنده ميگردددر بھارطبيعت دوبار

درختان شکوفه باران ميشوند . گران وکرخت زمستان بيدار ميشوند

  .وچون عروسان طبيعت به نظرجلوه مينمايند

 بوى خوش شکوفه ھا وگلھاى بھارى نفس باد را مشک بيز و 

وزش باد بھارى دل و دماغ انسان و . انگيز ميکند ھوا را معطر ودل

دربھار در ھمه جاو . را تازه گى مى بخشد و شادمان مينمايدحيوان

. ھمه چيز طبيعت طراوت وتازگى، رويش وبالندگى بچشم ميخورد

پرستوھا به =نه ھاى شان برميگردند، پرندگان به ھرسو در پروازاند 
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و نغمه  بلب.ن ازشاخى بشاخى مى پرند. شادمانه چھچه ميزنند و

  . مى آفرينندشادى سرميدھد و شور و نشاط

 انسان به عنوان باشعور ترين عنصر طبيعت، مى بايستى با 

از طبيعت بياموزد وبه نوسازى خود وتکامل . طبيعت ھمگام شود

خود تجديد  تفکر وعملکرد برانديشه و. شخصيت خويش بپردازد

نظرکند، کاستيھاى خود را برطرف نمايد و درعوض برمنش و کنش 

انديشه ھاى کھنه وخرافى ونابخردانه را . ھاى نيکوى خويش بيفزايد

از زشتى وپلشتى .از دوروئى و دورنگى بپرھيزد. از خود دورکند

بخل .دورى جويد و باديگران از در صفا و وفا و دوستى پيش بيايد

وکينه وحسد را بيک سو گذارد وبجاى آن مثبت بينديشد و ت.ش کند تا 

عى کند تا ضررش خيرش به ديگران برسد و اگر خيرش نميرسد، س

  .ھم بکسى نرسد

ارمغان « :افغان بشيرعزيزى معتقد است که  انديشمند

بھارتفکرما را پيوسته به درک ودريافت رمز پيشرفت وبالندگى 

ديباچه سبزکتاب بزرگ طبيعت است که  بھار. وآزادگى فراميخواند

نبايد به آن نگاه سرسرى انداخت، بل آن کتاب مقدس را بايد بازکرد، 

بانش را آموخت وبه ژرفاى پيامش رسيد تا درھر نوروز آنگونه که ز

سنت صفا سازى اسباب خانه ونوسازى جامه ھا را بجا مى آوريم ،به 

  ! کھنه نماند ما» خانه اساسى«نيزافتاد تا» خانه فکر«فکرنوسازى 

پيام نوروز و ارمغان بھارميتواند ھمچوانگيزه يى باشد تا آتش 

له ورسازد، تا ھمه پيوسته شع درجان ما رامقدس شک سيستماتيک 

 که از روى مصلحت به يقين مبدل شده اند، بسوزند انديشه ھايى 

 گفتن را درما تقويت کند تا آنچه را از روى شور" نه"وجسارت 

بى خبرى پذيرفته ايم ، از نو بتوانيم مورد سوال قراردھيم  وجذبه و
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حاکم شويم ونه  وفکرى خودوشھامت آنرا پيداکنيم تا خود مان به قلمر

  ) 3.(بگوئيم" بلى"اينکه ديگران فکرکنند وما سرتکان دھيم و

اينست درسى که از نوروز و از بھاران ميتوان آموخت و به 

   .نسل ھاى بعد از خود آنرا انتقال داد

 

   :نوروز درافغانستانجشن 

پوشيدن لباس ھاي نو، افزايش ديد و بازديدھا، رفتن به دامان 

تركيبي از ھفت ميوه ( ت، چيدن سفره ھفت سين، تھيه ھفت ميوه طبيع

و راه اندازي انواع بازي ھاي سنتي و محلي ازجمله سنت ھاي ) خشك

  .نوروز در افغانستان است

در اافغانستان جشن نو روز از گذشته ھاى خيلى دور، يا =اقل 

 از دوره شھرنشينى درعھد جمشيد، شھريار اسطوره اى بلخ ، ازسوى

يکى از ويژه گيھاى .مردم با شادمانى وشادکامى استقبال شده است 

جشن نوروز، ھمگانى بودن اين جشن است که تمام مردم کشور آن را 

مگر فقط . جشن خود ميدانند وفرارسيدن آنرا بشادمانى مى نشينند

سازگاری ندارد  وبه  روحانيت  مسلمان با برگزاری اين جشن ھا سر

 درتحت تاثير موعظه ھای روحانيون، از رونق ھمين علت دولتھاھم

. اين جشنھا  کاسته اند وحتی مدت اين جشن را محدود ساخته اند

که برای [ چنانکه درافغانستان جشن نوروز به استثناى مزارشريف

رخصتی  ،درساير نقاط کشوربه يک روز]چھل روز برگزار ميشود

  .صه شده است،  خگررجشن بز يا ميلۀ دھقان به عنوان وغرس نھال 

دراينجا تذکر اين نکته =زمى مينمايد که باغلبه اس.م جشن 

ھرچند که . نوروز ازسوى روحانيت مسلمان با تحريم ھايى روبروشد

به مناسبت نوروز به حکام اس.مى در خراسان و ايران ھداياى در 
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و خلفاى اس.م رسم گرفتن ھداياى . ھمين روز پيشکش ميشده است

بود، ادامه دادند، منتھا بجاى که ميراث دوران ساسانٮان نوروزى را 

اس.مى  نوروز آنرا بمناسبت روزمي.د پيغمبر اس.م از امراى قلمرو

  . ميگرفتند

جرجی زيدان مورخ معروف عرب زبان از قول ابوبکر 

درزمان معاويه : محمدبن يحيى صولى ، اديب ايرانى نوشته  ميکند

دينار و ھداياى ) پنجاه ميليون( ر ھزار پنجاه ھزا)عراق(خراج سواد 

و در دورۀ . نوروز و مھرگان نيز به پنجاه ھزارھزاردينار ميرسيد

چھل (حکمفرمائى حجاج بن يوسف ثقفى اين ھدايا به چھل ھزارھزار

  )4.(دينار بالغ ميشد) ميليون

 بدينسان پی ميبريم که مردمان ساکن درف.ت ايران، برای بقا 

 نوروز چگونه از جان مايه ميگذاشتند تا خلفای وزنده ماندن جشن

به عبارت ديگر، مردم . اس.می مانع برگرازی آئين نوروزی نگردند

 ھای شرعی، برای زنده نگھداشتن اين آئين ع.وه برپرداخت ماليات

 غير شرعی ديگری بنام ھدايای نوروزی را مجبور ميشدند يک ماليۀ

اجازه داشته باشند که از آئين برای خلفا وحکام  نيز بپردازند تا 

نوروزی تجليل بعمل آورند واين سنت را ھمچنان زنده نگھدارند وبه 

و اين امر بيانگرکمال دلبسته گی مردم  به . ايندگان خود انتقال بدھند

  .   فرھنگ وسنن نياکان وھويت فرھنگی شان است

ومخالفتى که از جانب روحانيت سخت گيرھا خ.صه باتمام 

 درتحريم وياکم بھا دادن به آن اعمال شده،جشن نوروز با مسلمان

در دوصد سال پس . جلوه ھاى گوناگون تجليل و احترام مى شده است

از اس.م و حتى تاعھدصفاريان سيستان، از جشن نوروز بطور 

مشخص در متون تاريخى ذکرى ديده نميشود، اما درعھد سامانيان که 
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ت، از جشن نوروز و آئين دوره تجديد تاريخ وادب پارسى اس

  .نوروزى درمتون ادبى وتاريخى اين دوره تذکراتى ديده ميشود

ست که نغمه  ارابعه بلخى نخستين شاعرزنى درعھد سامانيان

  :بھار را چنين سرميدھد

  زبس گل که در باغ ماوى گرفت           چمن رنگ ارژنگ مانى گرفت

  نـشان  از سـرتاج  کسرى گرفت           ّسـر نـرگس تـازه  از  زر و سـيم

 

 :جشن نوروزدر عھد سJطين غزنوی

در روزگار غزنويان، نه تنھاجشن نوروز بلکه جشن ھاى سده 

بيھقى . شکوه خاصى بطور رسمى برگزار ميشدند با ومھرگان نيز

والبيرونى وگرديزى وشعراى عھدغزنوى از اين جشن ھا بطورچشم 

ابوريحان . گيرى ياد کرده اند

با آغازسال «: بيرونى ميگويد

نو سالمندترين فردخانواده به 

پا ميخاست وقاشقى عسل يا 

پاره قندى بردھان يکايک 

خانواده ميگذاشت وبادادن 

ھديه ويک برگ سبز و يک 

سکه که درداخل يک سيب 

ويا ليموقرارداده شده بود، 

آمدن نوروز را شادباش 

بعد تمام خانواده بپا . ميگفت

زسپاس ونماميخاستند

وتندرستى بجامى آوردند وبراى ھمديگر ديرزيستن وفراخى روزى 
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پس از آن، زن ومردخانواده به کوى  .ميکردند وشادکامى آرزو

 .وبرزن ميرفتند و ھرکى راسرراه خود مى ديدند، براوآب مى پاشيدند

«)5( 

بنابر متون اين عھد، شاھان غزنوى نسبت به آئين ھاى ھاى 

  با ع.قه مندى آنرا احترام وبرگزار نداشتند وباستانى مردم تعصبى 

ميکردندو در روزھاى موعود اين جشنھا در بارگاه شاھان وس.طين 

باحاجبان سيه پوش وفراشان ومرتبه «: غزنوى که بگفته بيھقى 

داران ونديمان وخازنان ومطربان و ساقيان و جنباشيان و جنيبتيان 
زسقJطون وديباى رومى وغJمام وثاقى وسرائى با جامه ھايى ا

وکمرزر وسيم ھزارگانى وھفتصدگانى واسپ ھاى باساخت وستام 
زرين وسيمين وچتر وعلم وعJمت دبدبه وکوس وبوق ودھل، 

با حضور تمام رؤساى ) 6(».دستگاھى بس پرھيمنه وباشکوه بود

ديوان رسالت، ديوان استيفا، ديوان بريد وديوان اشراف، : ديوانھاچون

 ديوان احتساب وديوان اوقاف، يکجا بابزرگان و وديوان قضاو

نمايندگان اقشار وطبقات مختلف مردم از ھمه شھرھاى امپراتورى 

. غزنوى باھداياى حيرت انگيزحکام و=يات دور دست ، تجليل ميشد

و دراين بارگاه بود که شعراء اشعار نغز وپرمغزى به اين مناسبت 

باريان مى خواندند و از شاه انشادميکردند و آنرا درحضور شاه و در

  .صله وجايزه ميگرفتند

  

  وصـف نوروز از زبان حکيم فرخى سيستانى

يکى از بھترين سرودھاى نوروزى ،که درتاريخ ھزارساله 

ادبيات فارسى تاکنون نظير آن ديده نشده، ترجيع بندى است ازحکيم 

فرخى سيستانى که درآن نوروز وبھار با لطيف ترين وخيال انگيز 
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دوسه بند آن را اينجا مى . ترين الفاظ به ستايش گرفته شده است

  : خوانيم تابا خوانش آن از شاعرگرامى يادى کرده باشيم

  زبــاغ اى باغبان ماراھمى بـــوى بھــارآيد      

  کليــدبــاغ مارا ده که فــــردامان بکـــار آيد

        کليد باغ را فــــردا ھـزاران خـــــواستار آيد   

 تولختى صبرکن چندان که قمـرى برچنارآيد

  چو انـدر باغ تـوبلـبـل، به ديــــــدار بھار آيد        

  ترا مھـمان ناخوانده بروز صـــــد ھـزار آيد

  کنون گرگلبنى را پنـــج شش گل درشمارآيد         

 چنان دانيکه ھرکس راھمى زو بوى يار آيد

   تر زپار آيد         بھـارامسال پندارى ھمى خـوش

 ازاين خوشترشودفـردا که خسروازشکارآيد

 بدين شايستگى جشنى بدين بايستگى روزى

  ملکرادرجھان ھرروزجشـنى باد و نوروزى

 

  زمين ازخرمى گويى گشـــاده آسمان استى          

 گشاده آسمان گوئى شگــفته بـوستان استى

  ى         بصحـرا yله پندارى، زبيچـاده دھــان است

 زار آوا زبان استىــدرخت سبز را گــوئى ھ

  بشــب درباغ گوئى گل، چراغ باغبان استى         

 ُستاک نسترن گــوئى، بـت yغر ميـــان استى

  درخـت سيب راگــوئى ، زديبا طـيلسـان استى         

 جھان گــوئى ھمه پروشى و ازپرنيــان استى

  امـھربـان استى          مرا گر دل نه اندر دست آن ن



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               19

 بدو دستم بشادى برميى چون ارغـوان استى

 بـدين شايـستگى جشنى بدين بايستگى روزى

 مـلک رادرجھان ھرروزجشنى باد ونوروزى

  

  نبينى باغ راکزگل، چگـــونه خوب و دلبرشد         

 نبينى راغ راکز yله، چـون زيبا و درخورشد

   ُششـترشد         زمين ازنقش گوناگون،چون ديباى

 ھـزارآواى مست اينک، بشغل خويش اندرشد

  تذروجفت گم کرده کنون، با جفت ھمــــبرشد          

 ُجھان چون خانه پربت شد و نوروز بتگـرشد

  درخت سـاده ازديـنارو ازگـوھـر تـوانـگـرشد         

 کنون باyله اندردشـت ھم باليـــــن وبـسترشد

  باغـــى ،نواى مطربى بـرشد         زھـر بيـغـوله و 

 دگربـايـد شـدن مـا راکـنــون کــافــاق ديگرشد

 بدين شايستگى جشنى بدين بايستـگى روزى

 )7( را درجھان ھرروز جشنى باد ونوروزى       ملک            

فرخ}}}ى سي}}}ستانى، ن}}}وروز را، روز دگرگ}}}ونى آف}}}اق  بدين}}}سان
. يدھ}}د تاب}}ه نوش}}دن خ}}ود بپردازن}}دوجھ}}ان ميدان}}د وب}}ه ديگ}}ران پي}}ام م

ش���اعر دھق���ان م���نش سي���ستانی، طبيع���ت را دربھ���ار ب���ه ب���ت خان���ه ي���ى 

گوناگون تشبيه ميکند که ھريک از اين بتھا بدست نوروز تراشيده شده 

ھري�ک ازگلھ�ای . و مردم ب�ه ط�واف اي�ن بتھ�ا از خان�ه بي�رون آم�ده ان�د

بيع���ت ش���گفته  بھ���اری، ش���ب چراغ���ی را مانن���د ک���ه بدس���ت باغب���ان ط

افروخت������ه ش������ده باش������ند، و س������تاک ن������سترن چ������ون  بت������ی =غ������ر 

بادس��ته گل��ی در دس��ت برس��رراه بينن��دگان اي��ستاده ) کمرباري��ک(مي��ان
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وشگوفه ھای س�يب ، ب�ه جام�ه ي�ی ازپرني�ان دل انگيزميمان�د ک�ه . است

جھ��ان،در بھ��ار ب��ه . درخ��ت س��يب آنراچ��ون عروس��ی ب��ه برک��رده اس��ت

وقت�ی ب�ه .برگ گل بتن ک�رده باش�دعروسی ميماند که لباسی پرنيانی از 

صحرا نگاه کنی، گمان می بری که گلھای =له دھن ازبيچاده ومرجان 

پرکرده باشند واگ�ر ب�ه س�بزينه درخ�ت ببين�ی ،خي�ال ميکن�ی بلب�ل ھ�زار 

انى از تخ.ص��ه ت��صويرى ک��ه فرخ��ى سي��س. آوا زب��ان درازک��رده اس��ت

ى ورس��ائى بھ�ار بدس��ت ميدھ�د، ازقل��م ھ�يچ ش��اعرى ت�اکنون ب��دين زيب�ائ

  .ودل انگيزی بيان نشده است 

بھ}}}ار ب}}}ه  فرخ}}}ی سي}}}ستانی ق}}}صيده  ديگ}}}ری دارد ک}}}ه  درآن

وص}ف  داغگ}اه  در فرخ}ی آن}را.وجھ}ی وص}ف ش}ده اس}ت ين نيک}وتر
ّامير ابوالمظفر فخرالدوله احمدبن محمد والی چغانيان ، سروده اس}ت 

ی  ب} اي}ن ق}صيده ني}ز   در ن}وع خ}ود درادبي}ات ھزارس}اله پارس}ی اگ}ر.
  :قسمتی از آن قصيده چنين است.ًنظيرنباشد  کم نظير حتماخواھد بود

  چون پــرند نيلگون بر روی پـوشد مرغزار         

  ھـسارُپرنـيان ھفــت رنگ انــدر سر آرد ک

  خاک راچون ناف آھو مشک زايد بی قياس          

  ّبــيد را چون پــر طوطی بـرگ رويد بيشمار

  ـوی بھـــار آورد بـاد          دوش وقت نــيم شب ب

ّحـــبـذا بـاد شمــــال و خــرما بــــوی بـھار ّ َ  

  باد گــويی مشـک سـوده دارد انـدر آستيـن          

  بـاغ گــويی لعـبــتـان تـازه  دارد  در کــنـار

  

  ارغــوان  لعـل بدخشی دارد انـدر مــرســله          

  ارد انـدر گـوشـوارنسـتـرن لــؤلـــوی yy د
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  ُتا بــرآمــد جام ھـای سـرخ مـل بر شاخ گل          

  پـنجه ھای دست مردم سر فرو کرد از چنار

  راست پـنداری که خلعت ھای رنگين يافـتند          

  بـاغ ھــای پــرنگــار از داغـگـاه شـھــريار

  ّداغگـاه شھــريـار اکــنـون چــنان خــرم بود          

  کانــدرو از نيکــويی حــيـران بماند روزگـار

  

  سبزه انـدرسبزه بينی چون سپــھر اندرسپھر          

  خيمه انـدرخيمه بينی چون حصاراندرحصار

  سبــزه ھا با بانگ رود مطــــربان چربدست           

  خـيـمه ھا با بانگ نوش ساقـــيان می گـسار

   مست           ھرکجاخيمه است خفته عاشقی بادوست

  يار ھــرکجا سبـزه ست شادان ياری از ديدار

  شقـان بوس و کنارو نيکــوان نازوعـتاب          عا

  مطربان رود وسرود وميکشان خواب وخمار

  

  روی ھامون سبزچون گـــردون نا پــيداکران          

  روی صحرا ســاده چــون دريای ناپــيدا کنار

  وآن سمــاری جـانـور          اندر آن دريا سمــاری 

  وندر آن گردون ستــاره وان ســتاره بـيمدار

  ھرکجا کـــوھسار باشد آن سماری کــــوه بر

 ...   ھرکجا خـــورشيد باشد آن ستــاره سايه وار

دراينجا ميخواھم غزلی ناب  وکمياب در وضف نوروز از يک 

خی سيستانی، اما بانازک خيالی  فر) نسيم اسير(شاعر معاصرافغان 
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باپيام ميھنی  پيشکش کنم تا جلوه جشن نوروز را ھرچه پرشکوه 

  .ترتماشا کنيم 

  : وصف نوروز از زبان فخرالشعرانسيم اسير

نسيم اسير، که در ميان افغانان خارج از کشور بنام فخر الشعرا 

لقب يافته است، اشعار ابدار وبسيار زيباوسوزناکی در غربت در 

 افغانستان عزيز وبھارو نوروز   سروده است که وصف وطن  خود

  : يکی از آنجمله غزل زيرين است

  جشن نوروز

  عطرگل که فــردا جشن نوروز است بشارت داد

  چمن يکسردل انگيز ودمن يکسردل افروز است

  فروشسته است  شبنم گرد  روی سبزه  وگل  را

  دوز استلست وسوسن جامه گبنفشه درتب وتاب

  ــــرافشان ميـــوزد از جانب گلشننسيم عــطــــ

  است قفس پروردۀ ايـن باغ آزاد است و بھروز

  د گل به گوش جـان رسد اين مـژدۀ پيھمـــزمھ

  بيز وطالع سعد و پيروز استکه نوروز ھمه گل

  بخود گفتم چه نوروزاست آخراينکه ھمچون پار

  غمم از حدبرون،دردم فزون از درد ديروز است

   بـــزم خسروانی بود در ميھن حـــريفــان را که

  و آه جگر سوزاست ردراين غربت سرا درد س

  در اين  نوروز بــاغ و راغ در آتش ھمی سوزد

  سوزاستن دود خانماروزست اينکه ھرچه ھستچه 

  نا محــــــــرم حــريم پـــرده داران حــرم  تاراج 

  بساط  ظلــــمت  امروز  از بيــداد ديـروز است
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  ومار بخـت ما سپرده چرخ در دستی سرطـــــــ

  که پـيرش سالمند اما ھمان طفـل نوآموز است

  شب است و تـيــرگی و ناتـوانی ھا و دشواری 

  کی ميگـــويد که روز آفتاب ديــده افروز است

  آرام کی گـيـــرد؟ اين غربت سرا  ما در" اسير"

  بزم گلشن ميھن بد آموز است  ز ه  اين بلبلــک

  )، بن1997 مارچ 18/ 65ير، صفرياد اس(

واھب دراستقبال از بھار با واينھم سرودۀ خانم استاد صالحه 

  .شعر مملو از صورخيال خود محشر کرده است

  دلھا بھار

  انتظار ھـای yلــه بـــودم چــــيـــده خيالم در

  بھار کايــد دمی پاشم زمين فرش بــــر که تا

  گل روی بر چکد شبنم خوشی از گلشن چشم

  خمار از تبسم، نــــــاز با خميازه کـــــنـد گل

  خاک قلب در نگر را گلشن رمز کن وا ديده

  ھزار گوھر دـميدھ بــــيـرون دانه ھر دل کز

  مقدمی خوش خط آمــد زمين سوی فلک از

  غبار رنگ از مستی شور ز ُپر کJمش ھـر

  چمن دامان بـه ريزد عافــيت رنگ کـــه تا

  بيشمار ھای اشعه خورشيد نبض در تپد می

  تپد می ھستی شور جانم ھای رگ در بسکه

  شمار گيرد زمن لشنـگ بشکـفـد گل کجا ھر

  درخت پای در جان يرندـگ مـرده ھای سايه

  کنار گيرد می اخهـش خود غفلت کــز آندمی
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  را بيرنگ ئی ُســرجه و خــــزان زرد چادر

  بھـار دست جگر خون از بخشد ھستی رنگ

  مبـاد ھا جــوانی شوق ازين فـــارغ دل ھيچ

  بـھـار دايم دلی ھــــر بھـــــار باشد »ِواھبا«

  )واصل وھاب صالحه(

   19/03/2014ھالند

جشن نوروزپس ازدوره غزنويان، ديگر چنانکه بايسته است 

 تجليل نشده و اين ايرانشاھان وس.طين حاکم برنجد امراء وازسوى 

ارسيدن نوروز آنرا با دلبستگى خاص خودمردم بودند که ھرسال با فر

جشن ميگرفتند و با چراغان کردن کاخھا و بازارھا و صفائی بخشيدن 

به کوی وبرزنھا و آب پاشی نمودن جاده ھا و ميله جايھا و پوشيدن 

لباس ھاى نو وپختن غذاھاى لذيذ و رفتن به دامن طبيعت، آنرا ارج 

ين جشن خصومت ليکن تنھا گروھى که نسبت به ا. مي گذاشتند

ميورزيد، روحانيت متعصب بودکه ازطريق دستگاه حکومتى که 

براين روحانيت اتکا داشت، با برگزاری وگراميداشت آن سرمخالفت 

بطور مثال، به عقيده امام محمد غزالى درنيمه قرن پنجم . می جنباند

آنچه براى سده و نوروز فروشند، چون شمشيرو « : ھجرى

وليکن . ين ، اين در نفس خودحرام نيست سپرچوبين و بوق سفال

. اظھارشعارگبران است که مخالف شرع است و از اين جھت نشايد

بلکه افراط کردن در آراستن بازار به سبب نوروز، و تکلف ھاى 

 بايد که مندرس شود  سدهونوروز بلکه . نوساختن براى نوروز نشايد

که روزه بايد داشت و کسى نام آن نبرد، تا گروھى از سلف گفته اند، 

ّنيايد، تا اص. آتش  ، تا از طعام ھا خورده نيايد و شب سده چراغ فرا

. و محققان گفته اند، روزه داشتن اين روز ھم ذکر اين روز بود. نبيند



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               25

بلکه با روزھاى ديگر !  که نام اين روز برند به ھيچوجه و نشايد

او خود نام و برابر بايد داشت و شب سده ، ھمچنين ، چنان که از 

اين سند، بخوبى نشان دھنده تعصب مذھبى روحانيت )8(» .نشان نماند

  .مسلمان در مقابل آئين ھاى باستانى وفراموش کردن آنھا است

  

  :  پس از استرداداستقJلجشن نوروز 

از چگونگی برگزاری نوروز پس از غزنويان تا استرداد 

پس از استرداد ر استق.ل کشوراط.عات زيادی در دست  نيست، مگ

روز بنحو شايسته تری تجليل  در عھد امانی ازاين استق.ل کشور 

 .ميگرديد که تا امروز از آن در سطح رسمی ودولتی  پيروی ميشود

در عھد سلطنت اعليحضرت شاه امان هللا ، پس از ايرادخطابه 

ای در خصوص نوروز به عنوان روز اول سال وآغاز بھار، اين 

اعليحضرت : گويند. شی توسط شخص شاه آغاز ميشدجشن با قلبه ک

مرحوم در اين روز لباس دھقانی می پوشيد و دورکمــرش شال می 

بست و دست برخيش گاو آھن ميگرفت وگاوان قلبه را به پيش ھدايت 

ميکرد و زمين را شيار ميکشيد و با اين کار خود به شغل دھقانی و 

گری وعمران زمين مر کشتمينھاد و دھقانان را به اکشاورزی ارج 

در اين روز به آنانی که بھترين نسل ھای گاو و گوسفند .تشويق مينمود

و اسپ و شتر ومرغ را پرورش داده بودند و از مقابل چشم 

و بدين گونه مالکان . تماشاچيان ميگذشتند، انعام وجايزه داده ميشد

ھای احشام تشويق ميگرديدند تا به پرورش و باروری احشام و دام 

در عين حال دراين روز به غرس نھال ھای . خود بيشتر توجه کنند

تازه می پرداختند و بدينسان سال نو را با غرس نھالی در کنار جوی 

  .يا باغچه خانه يا باغ ھای عمومی سرسبز وخرم ميخواستند
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ًغالبا نام ميلۀ دھقان بجای جشن نوروزنيز از ھمين زمان ببعد 

ريخ تاکنون ھرسال ميله دھقان در روز اول و از آن تا.رونق گرفت 

سال از جانب وزارت زراعت و آبياری با مراسم شانداری درکابل در 

دامنه کوه سخی يا خيرخانه و يا استديوم ورزشی در حضور جمع 

ميله دھقان در تمام و=يات .غفيری از مردم کابل بجا آورده ميشود

دراين روز  .  يگرددکشور در حد امکان بنحو شايسته ای برگزرا م

مردم لباس نو و پاکيزه بتن ميکنند و از خانه بيرون ميروند و به 

تماشای سرگرمی ھای از قبيل ، تخم مرغ جنگی، اتن ملی، مرغ 

جنگی، بودنه جنگی، کبک جنگی، دار بازی و سادو خوانی و 

مسابقات اسپ دوانی و اشتر دوانی و بزکشی ، پھلوانی ، 

  . دازندسايرسرگرمي ھا ميپر

) ميل��ۀ دھق��ان(درزم��ان حاکمي��ت طالب��ان بني��ادگرا ج��شن ن��وروز

ممنوع اع.م گرديد وحت�ى بج�اى ت�اريخ وس�نه خورش�يدى س�نه ھج�رى 

قمرى راگذاشتند ت�ا ب�زعم خ�ود آخ�رين م�يخ رابرت�ابوت ن�وروز کوبي�ده 

. باشند، ول�ى ورق برگ�شت و اي�ن م�يخ برف�رق خ�ود طالب�ان کوبي�ده ش�د

مھورى اس�.مى اي�ران درھم�ان عھ�دطالبان، اين درحالى است که درج

زده روز برگزارمي��������شد واکن��������ون ھ��������م م��������دت  دواج��������شن نوروز

و در روز س��يزده ب��در، ھم��ه م��ردم ازخان��ه ھ��اى خ��ود . برگزارمي��شود

بيرون ميروند و سبزه ھاى راکه به استقبال از نوروز کشت کرده ان�د، 

 دم بخ�ت درآب ويا درميان کشتزار مى ريزند ، و در روستاھا دختران

ساقه ھاى سبزه ھا را گره ميزنند و نيت مى بندند که تا سال آينده پشت 

بخ��ت خ��ود برون��د وش��وھرخوش ص��ورت ونيک��و س��يرتى ن��صيب ش��ان 

بدينسان مردم دراين روز خود را در دام�ن طبيع�ت رھ�ا ميکنن�د . بشود

 . وتمام روز را با ساز و سرود و رقص وپايکوبى بسر مى آورند
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 :نوروز درکابل 

ي�ک م�اه پ�يش از فرارس�يدن :  در کابل ق�ديم رس�م ب�راين ب�ود ک�ه

ن��وروز ، دکان��داران ، دکانھ��ای خ��ود راچراغ��ان ميکردن��د و آذي��ن م��ی 

رسته دکانھای چھارچته سرچوک و ش�وربازارو ب�ازار ارگ را . بستند

با انواع آئينه ھا، بلورھا، منظره ھا و تصويرھا، قالينچه ھا،چلچراغھا 

. و تبرزين ھا و پوست ھ�ای پلن�گ آراس�ته ميکردن�دو حتی کجکول ھا 

ش��بھا ب��ا ش��مع و م��شعل، ف��انوس وچ��راغ ھ��ای مھت��ابی ھم��ه ج��ا روش��ن 

از مدتھا پيش شيرينی پزھ�ا ، کلچ�ه پزھ�ا، نخودپزھ�ا، نق�ل . روشن بود

س��بزی فروش��ھا ان��واع . درس��ت ميکردن��د) لوزين��ه (وب��ادام ، ش��يرپيره 

اج را ب�ه ن��شانه س��بزی و ّمخ��صوصا اس��فن) ت��ره ب�ار(س�بزی و ترک��اری 

  .خرمی به مشتريان عرضه ميکردند

 خ.صه آمد آمد بھارجنب و جوش پير و جوان ، شور و ھيجان 

. چون پوشيدن لباس نو يا پاک شگون داشت . تازه بھشھرمی بخشيد

زن و مرد و کودکان با لباسھای سرخ و سبز و چشم ھای سرمه کشيده 

 بھاری در ميان جمع می و دست و پای حنا کرده ، چون گلھای

تھيه شيرينی ھای خانگی ، کلچه ھای بسيارلذيذ نوروزی . درخشيدند

را نشانه خير وبرکت ميدانستند و برای اينکه ھمه چيز در درجه اعلی 

باشد، پيش از پيش ظروف مسی را با قلعی سفيد ميکردند و اسباب و 

لوه و ج.ی اثاثيه خود را در حد توان پاک و پاکيزه ميداشتند تا ج

حمام و . حويلی و حياط را تر و تميز ميکردند.خاصی پيدا کند

شستشوی بدن و خوردن سبزی و خنده و شادمانی کردن از واجبات 

سال نو بود و باور داشتند که ھرگونه که سال نو را آغاز کنند تا پايان 

در شب جمعه آخر سال ، مردم به . سال به ھمان گونه خواھند زيست
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مانند شھدای صالحين ، عاشقان و عارفان، شاه (قاع متبرکه زيارت ب

خواجه ) خواجه چشت(دوشمشيره ، خواجه صفا ، خواجه چاشت

سبزپوش ، خواجه رواش ميرفتند و بر اھل قبور فاتحه ميخواندند و 

دودکردن اسپند از . برھديره ھا ارزن می ريختند و اسپند دود ميکردند

در .  رفع چشم زخم مروج و متداول بودقديم برای دفع ب. و پليدی و

موقع دود کردن اسپند نام خواجه بھاءالدين مؤسس سلسله نقشبنديه را 

اسپند ، ب. بند، بحق شاه نقشبند، چشم : برزبان می آوردند وميگفتند 

 غذای معمول  .ايش ، چشم خويش، چشم بدانديش ، بسوزه در آتش تيز

و ماھی بودکه )مه سبزیقور(و مقبول شب نوروز ، سبزی چلو، 

درشب چارشنبه آخر سال . ھردو نمادی از سر سبزی و زندگی است 

کوزه نو و آب نديده را از بامھابه زمين می انداختند و يا می شکستند 

  . و ميگفتند ب. رفت و صفا آمد

مردم به پيشواز سال نو وبھار ھر روز جمعه بيرون می آمدند 

ير و گردش و سرور و سرود می وبا جمع شدن در محل خاصی به س

پرداختند و با پختن غذاھايی مانند سبزی، ماھی و جلبی  و تھيه انواع 

در کابل عھد قديم اين مراسم . سرگرميھا از نوروز استقبال ميکردند

معروف بود، برگزار ميگرديدو خورد و » ُجبه«بر تپه ھای که بنام 

ی که تشريفات ديگر از محل ھا. می گفتند»ُسيرجبه«بزرگ آنرا

باغ «ُنوروزی درآن برگزار ميشد ، باغ بابر بودکه نام قديمش ھم 

بود و پس از آنکه تابوت بابررا از ھند به کابل آوردندو به » نوروزی

ديگر . باغی که وصيت کرده بود دفن کردند، معروف به باغ بابر شد

از جاھايی که مردم جمع ميشدندو به شادی وسرور می پرداختند، 

منه کوه خواجه صفا بود با درخت ھای زيبای ارغوانش وھم باغ دا

در اين باغ ھا و مکانھا . چھلستون با شکوفه ھای عطرآگين بادامش
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مردم در سايه فرح بخش ارغوانھا ودرختان بادام ، کباب و  بود که 

ھر صنف از اصناف و اقشار برای خود . قيماق چای می خوردند

اغلب . تی و ابراز محبت و شادمانی بودمحفلی داشتند که نشانه دوس

. می گفتند» سبزه لگدکردن«زنان به گلگشت چمن ھا ميرفتند و آن را 

روی سبزه ھا می نشستندو به شور وشادی می نشستند و چاربيتی می 

 )9.(گوش ميدادند» سبزه بھار"خواندند و به قول منوچھری به آھنگ 

ھری درقصيده ای، سبزه بھار نام نوايی است درموسيقی ومنوچ

ضمن توصيف جشن سده ،بھار ونوروز، درمدح سلطان 

  :مسعودغزنوی، و فرارسيدن نوروز گويد

 مستی کنی وباده خوری ساليان سال

  شکرگزی ونوش مزی شاد وشادخوار

 ر ســبزه بھــار نشيـنی و مطـــربتــ ب 

  )10(»سـبـزه بھار«بر سبــزه بـھار زند 

  

 يا بقول شاعر

  ّای دوسـت که ايام بھـار آمده است           مــژده   

 وقت عيش وطرب وبوس وکنارآمده است

  زاغ از باغ بــرون رفته ھــزار آمده است           

 سرخ گل خنده به لب باز چو پارآمده است

  ھمه جاصحبت ازين است که يارآمده است         

  دم غنيمـت شمــر و عـمـر به شادی بگـذار

 

  )ريکی نوروز،رضاارمين  سيستانیازپيام تب(
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 : نوروز يا ميله گل سرخ درمزارشريف جشن  

ت�ا  ياد ميگردد وجشن نوروز بنام  ميلۀ گل سرخ مزارشريف در

مردم مزارشريف ب�ا مھمان�ان ف�راز آم�ده ازنق�اط  . چھل روز ادامه دارد

م�ن .برای مدت چھل روز ابراز شادمانی ميکننددور دست در آن شھر 

م که ميله گل سرخ در مزارشريف ، ادامه ھمان ج�شن س�ده حدس ميزن

ب��ه اول ن��وروز ب��ه عق��ب ) ح��وت(اس�ت ک��ه فق��ط زم��ان آن از دھ��م بھم��ن

 .کشيده شده است تارنگ وصبغه اس.می بخود گرفته باشد

 مو=ناج.ل الدين محمد بلخى اولين م.ئى است که بھار را 

   :بجاى نوروز به ستايش گرفته وگفته است

  مد، بـھــارآمـد، بـھــــار خـــــوش عـذار آمد        بھـار آ

 شفـا آمــد، شـفـا آمـد، شـــفــــــاى ھــــر نـزار آمد

  بنـفـشه پـــيش نيــــلوفـر، درآمــد که مــبارک باد        

  کـه زردى رفــت و خشـکى رفت وعمــر پايدارآمد

  دبخوان ای بلـبل خوش خوان که باد از نو بھار آم

  نسيــم رفته زين گلشـــن به رخش گــــل سوار آمد

  گذشت آن حسرت پائــــيز ، بھار آمد فرحت انگيز

  زغـــــــم شد ساغــرم لبريز، بھار خـوشگوار آمد

  بخــوان مرغ ھــزار آوا ، کـــنون آھنــگ دلشادی

  که رنگين شد چمن از گل، درخت اکنون به بارآمد

  رعشق وآھنگ استًبھر سو جلوه رنگست ، سرو

  طبيـعت مست اورنگ است ، بھاران ھم خمار آمد

  بھاران جلوه ھا دارد ، مگر سير و صـــــفـا دارد؟

  چه رازی در قــفا دارد ، که باز از نو چـو پار آمد

  ًزدشــت و دامــن صحــرا ، زشــــور و نالـه دري
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  به گــوش آيـد ھمـين آوا ، بھـــار آمـد بھــار آمـد

ش��ھر مزارش���ريف ، در 

نو روزھرسال  بگونه خاص�ی 

ب��ا رن��گ و ص��بغه م��ذھبی بن��ام 

 ج��شن گ��ل (» ميل}ه گ}}ل س}رخ«

. برگ������زار ميگ�������ردد) س������رخ

وروض����ه ش����اه و=ي����ت م����آب 

وج��������اده ھ��������ای اط��������راف آن  

باگروپھ������او چلچ������راغ ھ������ای 

دلي�ل اينک�ه چ�را . رنگين وقط�اردار رون�ق خ�اص ود=نگي�زی م�ی ياب�د

له گل س�رخ ميگوين�د، اين�ست ک�ه جشن نو روز را در مزارشريف ، مي

با آمدآمد بھاران ھرسال صحرا و دشت و دامن کوه ھای بلخ غ�رق در 

  .گل ھای سرخ =له وشقايق وحشی و خودروی ميگردد

 مراس��م ميل��ه گ��ل س��رخ ب��ا انج��ام آداب زي��ارت ک��ردن جزئ��ی از  

ب�ه پي�شواز ن�وروز و ميل�ه .  اعتقادی مردم بشمار ميرود-مراسم عنعنی 

، م��ردم خان�ه ھ��ا و ح�ويلی ھ��ا، باغچ�ه ھ��ا و پارکھا،ج�اده ھ��ا گ�ل س�رخ 

و در پاکی پارک ھای داخ�ل روض�ه . وکوچه ھا را پاک و تميز ميگنند

زي�را ده روز مان�ده ب�ه ن�وروز .مزارشريف توجه خ�اص مب�ذول مي�شود

مردم از اطراف و اکن�اف افغان�ستان و اي�ران  و پاک�ستان و ک�شورھای 

ريف م�ی آين�د ، و ن�و روز را ب�رای م�دت آسيای ميانه به شھر مزار ش�

  . چھل روز از بيستم ماه حوت تا اخير ماه حمل گرامی ميدارند

در روز اول س��ال ن��و، ده ھ���ا ھ��زار م��ردم ب���ر گرداگ��رد مقب���ره 

 ٩منسوب به حضرت علی ب�ن اب�ی طال�ب ص�ف ميک�شند و در س�اعت 

ص��بح وال��ی ھم��راه ب��ا رؤس��ای دواي��ر دولت��ی ، ق��ضات و اف��سران ع��الی 
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ه و روح��انيون ب��ه ص��حن روض��ه م��زار جم��ع م��ی ش��وند و س��پس رتب��

موزي�ک دولت�ی برس��م احت�رام نواخت�ه م��ی ش�ود و بع�د ب��ا قرائ�ت س��وره 

ھ���ايی از ق���رآن و خ���وانش پي���ام ش���خص اول ک���شور بوس���يله وال���ی ي���ا 

» ژنده يا توغ ي�ا عل�م«استاندار و دعای خير وبرکت و فراوانی نعمات 

  .حضرت علی برافراشته ميشود

چوب ضخيم وبلندی است به ارتفاع تخمين ھفت » ، توغژنده « 

يا ھشت متر و پوشيده با پارچه ھای رنگارنگ ابري�شمين ک�ه در م�دت 

م��ردم » ژن�ده«ھنگ�ام برافراش��تن .ج�شن در ص�حن روض��ه برپ�ا ميباش��د

ھجوم ميبرند تا برآن دست بکشند ودرصورت ممک�ن پارچ�ه ای از آن 

تقاد عامه چنين است ک�ه ھرک�ه را تبرک گويا برای خودبکنند، زيرا اع

دس��تش برژن��ده وي��ا ت��وغ ش��اه و=ي��ت م��آب برس��د، از ب.ھ��ا و ام��راض 

س���ماوی و زمين���ی درام���ان خواھ���د ب���ود و ھم���ه آرزوھ���ايش ب���رآورده 

 . ميگردد

  

  روضۀ مزار شريف قبل از برافراشتن ژندۀ شاه وyيت مآب
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بن���ابرين تجم���ع م���ردم در م���زار و ش���ب زن���ده داری ک���ردن در 

ار برای رسيدن ب�ه م�راد خ�ويش يعن�ی دس�ت زدن برژن�ده و روضه مز

گاھی برخی از افراد .ماليدن آن برچشم و سرو صورت خويشتن است 

بع�د از . ش�کند بر اثر فشار مردم زيرپا مي�شوندو دس�ت وپ�ای ش�ان م�ي

برافراشتن پرچم مذھبی ، حاضرين کف ميزنند و با خوشحالی به ادای 

زن���د و ب���ه ھم���ديگر خ���ود روز زي���ارت و روای حاج���ت خ���ودمی پردا

  .نوروز را تبريک  ميگويند

  

  تصويری از رسوم بزکشی در نوروز در مزارشريف

در اي����ن روز ھم����ه م����ردم از زن و م����رد و ک����ودک وجوان����ان 

وسالمندان لباس نو می پوشند و با سر وصورت تمي�زو دلھ�ای ما=م�ال 

: ازش��ادمانی و خوش���ی ب���ه تماش���ای س���رگرمی ھ���ای دلچ���سپ از قبي���ل 

زکشی، قوچ جنگی ، بودنه جنگی ، مرغ جنگی و تخم مرغ جنک�ی ، ب

در جشن گل س�رخ . کبک جنگی، و شعبده بازی وسادوگری ميگذرانند

م��سابقات بزک��شی در بي��رون ش��ھرمزار ش��ريف در دش��ت ليل��ی و دش��ت 
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آھوان که مملو از گل =له و گل ھای خ�ود ج�وش ص�حرائی اس�تند، ب�ر 

  . گزار می گردد

راين است که مردم به ديدار دوستان و دراين روز رسم ب

خويشاوندان وبزرگان خود بروند و به يک ديگر نوروز را تبريک 

بگويند و مقدم نوروز را برای سالی که در پيش روی دارند ، ميمون 

در روزھای جشن گل سرخ مردم سفره ھای . و مبارک بخواھند

 ا پيشکشاز مھمانان ب رنگين از غذاھای متنوع ھموار ميکنند و  

خوراک ھفت ميوه و سمنک به . شيرينی ھای متنوع استقبال ميکنند

در ميله گل سرخ . ميمنت اين روز زيب دسترخوان ميزبانان است

ھزاران نفر زوار از شھر ھای مختلف افغانستان به مزارشريف می 

آيند وچون مھانخانھای مزارشريف برای پذيرائی مسافران وزوار 

ر درمنزل دوستان وآشنايان خود ميروند وجشن کفايت نميکنند، بيشت

در مدت چھل شبانه . گل سرخ را بادوستان خود يکجا تجليل ميکنند

روزميله گل سرخ، در تمام رستورانھا و پارک ھا موسيقی وساز  و 

  .آواز خواننده ھای معروف کشور به گوش ميرسد

  :ترانه مJ محمدجان 

م. محمدجان است که يکی ازترانه ھای شنيدنی نوروز،ترانه 

سروده شده ) م.محمدجان(گويا از جانب دختری برای مرد دلخواھش 

وازو ميخواھد تابرای رسيدن به مرادخويش به مزارشريف . است

  :اينست آن ترانه.بروندو از سخی شاه مردان کمک بخواھند

 برجان دله  وا ه گل yله زار واِ  سيل        جان مJمحمد مزاره که بريم ب بيا 

 ــردمـلی شـيـرخـــــدا را يـــاد کـ       عـ    ردمـــريـاد کـــسـرکــوه بلــنــد فـ 

  اد گــــردانــ  دل نـاشـــاد مــا را شـ          ا شاه مـردانـدا يــعــلی شـيـرخــ 

  ـدا کـنــش خـــرا پـيــ    منـاجــات مـ       ـنــ دوا ک سخی شــير خــدا دردم 

 واکـنست دردش د اعاشق اــ     بھرج       مت چـراغ روغـنی نــذری تـه می 
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 دامــن شـــيــرخــــــدا را    بگــيـرم         رگـاه گـر روم با تـو نگـاراــنـظ 

  بگـيـرم تا خــدا رحمـش بيـايـد            نھيـــم بـر چشم خود قفـل  طـJ را 

 

ن�گ م.محم�دجان روايت�ی دارد آقای نزھت ھروی در م�ورد  آھ

عاي�شه وم�. « دررابطه ب�ه اي�ن آھن�گ وداس�تان عاش�قانه :" گويدکه مي

درکت��ب مرب��وط ب��ه ت��اريخ ھ��رات واخب��ار وجراي��د بارھ��ا » محم��د ج��ان 

مط���البی نوش���ته ش���ده ورادي���و افغان���ستان ني���ز درس���الھای دھ���ه پنج���اه 

 درام خورشيدی اين داستان وآھنگ ھای مربوط ب�ا آن�را درقال�ب رادي�و

موزيکال چندين بار نشر نمود، بيجا نخواھ�د ب�ود ت�ا دري�ن ج�ا ب�ه گون�ه 

  :مختصرراوی اين داستان باشم 

آھنگ م. محمد جان ، آھنگيست فولکلوريک و از قديمی ت�رين 

آھن���گ ھ���ای ھ���رات باس���تان ، س���رود عاش���قانه وبي���ان س���وزدل دخت���ر 

، عاشقي���ست ک���ه نذرگرفت���ه ت���ا درروز ن���وروز ب���ه مزارش���ريف رفت���ه 

م��و=علی را زي��ارت نم��وده ودع��ا کن��د ت��ا آرزوي��ش ک��ه رس��يدن ب��ه م��. 

  .محمد جان است برآورده گردد 

ميگوين����د درزم����ان حکمرواي����ی تيموري����ان درھ����رات ، ب����ويژه 

ووزي��ر دان��شمند او ) م١۵٠۵ -١۴۶٨(درع��صر س��لطان ح��سين ب��ايقرا

اميرعلی شير نوايی ، م�ردم ازسراس�ر قلمروتيموري�ان درروز ن�وروز 

شريف می آمدند ودولت خ�رچ م�صارف عروس�ی جوانانيک�ه ، به مزار

س��رود .دري��ن روز درم��زار ش��ريف عروس��ی م��ی کردن��د م��ی پرداخ��ت 

  :عاشقانه م.محمد جان بيانگر اين حالست وداستانی دارد به اين شرح 

ازجمله مدارس متعددی که درين دوران ، درھرات تاسيس ش�ده 

ھ��ديره، ["  س��رحديره "ب�ود ، يک��ی ھ��م مدرس�ه ای ب��ود، نزدي��ک محل�ه 

 درش��مال ش��ھر ھ��رات ودرج��وار زي��ارت م��. ح��سين واع��ظ ]ح��ضيره 
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يکتن ازط.ب اين مدرسه م. محم�د ج�ان ن�ام داش�ت ک�ه ھم�ه . کاشفی 

ک��ه نزدي��ک زي��ارت ]قرنف��ل[ه از محل��ۀ س��رحديره ب��ه چ��شمه قلمف��رروز

رف ونح�و حف�ظ مو=نا عبدالرحمن جامی موقعيت دارد ، م�ی ام�د وص�

. رچ��شمه م��ی آس��ود وش��کرانه بج��ای م��ی آورد  درکناميک��رد ، س��اعتی

روزی از روز ھا جمعی ازدختران س�رھديره ک�ه درمي�ان ش�ان عاي�شه 

دخت���ر يک���ی ازاف���سران مق���رب درب���ارنيزموجود ب���ود ، غ���رض تف���رج 

رو س��ری  برسرچ��شمه آمدن��د ، دري��ن اثن��ا ب��اد تن��دی وزي��دن گرف��ت و

فاص�له ان�دک دربرش�انه م.محم�د ج�ان ک�ه  عايشه را ازسرش پرانده و

 عايشه عقب روسری اش آمد وبا م.محم�د ج�ان .قرارداشت ، انداخت 

  :چشم به چشم شد و ھردو دلباخته ھم گرديدند به قول شاعر

 اظھار عشق را به سخن احتياج نيست               

  چندانکه شد نگه به نگه آشنا بس است

از آن روز ب��ه بع��د عاي��شه وم��. محم��د ج��ان ب��ه کم��ک وزمين��ه 

ازی دوس�تان وخ�واھر خوان�دگان عاي�شه در کن�ار چ�شمه قلمف�ر، دور س

واقف «ميکردند ، چون به قول شاعر بزرگ  ازچشم خلق ديد وباز ديد

عشق مانند مشک بو دارد ، عشق عاي�شه وم�. محم�د ج�ان :» =ھوری

. تا به گوش پدر عايشه نيز رس�يد  نيزآھسته آھسته برسر زبانھا افتاد و

م���. محم���د ج���ان ودوس���تان عاي���شه از  انی ش���د وعاي���شه درخان���ه زن���د

برسرچ�شمه  دختران سر ھ�ديره ای ھ�رروز. ديدارش محروم گرديدند 

  :می آمدند و درفراق عايشه اين سرود را می خواندند 

         اينقدر حيران چرايی عايشه تا بکی ازما جـدا يی عايشه

  برسرچشمه نيــايی عايشه

شه خواس��تگاری ب��ه عم��ل دري��ن جري��ان م��. محم��د ج��ان از عاي��

آورد ولی چون طالب العل�م ب�ی ب�ضاعتی ب�ود ، پ�در عاي�شه ت�ن ب�ه اي�ن 
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م. محمد جان آموزش ص�رف ونح�و را کن�ار گداش�ت  و .وصلت نداد 

  .روز بروز از درد فراق عايشه زار ونا توان تر می گرديد

ب�ه ي�اری خداون�د ازدواج  اين دوعاشق دلباخته نذر گرفته بودند که اگر

 ص��ورت پ��ذيرد ، در روز ن��وروز  ب��ه زي��ارت ش��اه م��ردان برون��د ش��ان

روزی از روز . ومدتی را به خ�اکروبی آن آس�تان مق�دس س�پری نماين�د

ھا که عايشه باز توانسته بود ، دور ازچشم پدر ب�ادختران ديگ�ر برس�ر 

چشمه بياي�د ، درجم�ع آنھ�ا ب�ا س�وز  ودرد س�رود م�. محم�د ج�انرا م�ی 

 :خواند 

  ه مزار،مJمحمد جان          بيا که بريم ب

  سيـل گل yله زار مJ محمد جان

  به دربـار سخی جـان گيلـه دارم          

   يخـن خورپـاره از دسـت تــودارم

  پـس ا زمــرگم  بيايی بر مـزارم           

  ــا در انـتـظـا رمــھمـيـشه در دعـ

  بياکه بريم به مزارمJمحمدجان           

  ـل yله زار مـJمحمدجانسيـــل گ

ًاتفاق��ا درھم��ين اثن��ا اميرعلي��شير ن��وايی ب��ا ع��ده ای ازھمراھ��ان ، 

ازينج�ا م��ی گذش��ت وص��دای خوان��دن عاي��شه ب��ه گوش��ش رس��يد ، توق��ف 

نموده وآھنگ را تا اخي�ر ش�نيد ، ب�ا فراس�ت ونکت�ه دان�ی ايک�ه داش�ت ، 

مد خودش نزد عايشه آ. دريافت که درعقب اين صدا دردی نھفته است 

وبا م.يمت ومھربانی ازاو سوال کرد که دخترم راست بگو م. محم�د 

ج��ان کي��ست وچ��را درآھن��گ ص��دای ت��و دردی نھفت��ه اس��ت ؟ عاي��شه 

درابتدا ازحيا پاسخ نداد ، ولی امير با ش�يوه پدران�ه ب�ه او وع�ده داد ک�ه 

س���پس عاي���شه داس���تان . اگ���ر راس���تش را بگوي���د ب���ه او کم���ک مينماي���د
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محمد جان را به امي�ر حکاي�ت نم�وده واض�افه نم�ود عاشقانه خود وم. 

ف�ردای آن�روز .که م.محمد جان ازجمله ط�.ب مدرس�ه ش�ما م�ی باش�د 

ًاميرشخصا به خانه پدرعايشه رف�ت وب�ه عن�وان پ�در م.محم�د ج�ان از 

عاي��شه خواس��تگاری نم��ود ، پ��در عاي��شه ک��ه وض��ع را چن��ين دي��د ، ب��ه 

امي�ر اي�ن دودلباخت�ه .د احترام شخص امير به اين وصلت راض�ی گردي�

را ب���ه م���زار ش���ريف فرس���تاد ، درآنج���ا عروس���ی نمودن���د وم���دتی ب���ه 

  .خاکروبی آن آستان چون خادمان مبادرت ورزيدند 

دربع��ضی ازرواي��ت ھ��ا آم��ده ک��ه م��. محم��د ج��ان ، ازش��اگردان 

خاص اميرعلی ش�ير ن�وايی ب�وده وبع�د ازعاش�ق ش�دن وی ب�ه عاي�شه ، 

وانی م. محمد جان تغيير نم�وده وھ�ر امير مشاھده می کند که وضع ر

روز  زار  ونحيف تر ميگردد وديگر به درس ع.قه نمی گي�رد ،امي�ر 

به شيوه ھای گوناگون  وبه مھرب�انی ولط�ف ، عل�ت را جوي�ا م�ی ش�ود 

ًوس��ر انج��ام م��. محم��د ج��ان حقيق��ت را م��ی گوي��د وامي��ر شخ��صا ب��ه 

در عاي�شه ب�ه خواستگاری رفته ، وھمانطوريکه درفوق تذکر ياف�ت ، پ�

  .ازدواج دخترش به م.محمد جان راضی ميگردد

آھنگ م. محمد جان که راوی داستان عشق عايشه وم�. محم�د 

جان است ، درشھر ھرات ونواحی برسرزبانھا افت�اد وس�ينه ب�ه س�ينه ، 

قرنھ��ا منحي��ث آھن��گ فولکل��ور ي��ک درمحاف��ل ومج��الس خوان��ده مي��شد 

 ش�کل اول�ی را دارد ول�ی انت�ره آھنگ ھمان) مطلع ( آستائی . وميشود 

ھا نطربه ذوق وس�ليقه آوازخوان�ان ازدوبيت�ی ھ�ای محل�ی  انتخ�اب م�ی 

  .گردند

ص��دا اول��ين بارش��اد روان ) ض��بط(ب��ا بوج��ود آم��دن ص��نعت ثب��ت 

ًاستاد غ�.م ح�سين تقريب�ا ن�ود س�ال قب�ل اي�ن آھن�گ را دربمبئ�ی دري�ک 

ج��ان ريک��ارد  ثب��ت نم��ود ، دري��ک ط��رف ريک��ارد آھن��گ م��. محم��د 
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بھم�ين . ثبت گرديده ب�ود ) نصرو نصروجان ( ودرطرف ديگر آھنگ 

سلسله اين آھنگ را ھنرمندان معروفی چون خانم س�لما ، خ�انم مھ�وش 

،استاد ھم آھنگ وعدۀ زيادی ازھنر من�دان در رادي�و وتلويزي�ون اج�را 

گ م�. محم�د ج�ان درقال�ب ن�آھ. نموده ودرمحافل ومجالس می خوانند 

 ھ�����ا ٢٠٠٧/ ۵/ ٣٠. ھي�����روين س�����اخته ش�����ده اس�����ت ب) مق�����ام ( راگ 

  )11"(مبورگ

  

 :روايتی درباره مزارشريف 

مقب�ره م�زار ش��ريف در و=ي�ت بل��خ تنھ�ا اث�ر زن��ده ھن�ر معم��اری  

 م��ي.دی درعھ��د ١۴٨٠ عھ��دتيموريان در افغان��ستان اس��ت ک��ه در س��ال 

محمدتقی حکيم در جغرافي�ای . سلطان حسين بايقرا اعمارگرديده است 

ش��ھر ھ��ای اي��ران ب��ه نق��ل از روض��ه ال��صفا، رواي��ت ميکندک��ه ت��اريخی 

 م��ردی بن��ام ش��مس ال��دين محم��د ک��ه خ��ودش را ب��ه ، ھج��ری٨٨۵درس��ا 

شيخ بايزيد بسطامی صوفی معروف منتسب می نمود ، ازکابل ب�ه بل�خ 

رفت وکتابی در اختيار داشت که گويا در زمان سلطان سنجر سلجوقی 

ثق اشاره شده ب�ود ک�ه م�زار امي�ر در اين کتاب غير مو. نوشته شده بود

بل�خ ب�وده باش�د » خواجه خي�ران« المؤمنين علی بن ابی طالب در قريه 

رفته ، مقب�ره ) خواجه حيران؟(حاکم بلخ به محل قريه خواجه خيران . 

و گنب��دی محق��ری دي��د، امرک��رد ت��ا مح��ل را بکاون��د ، در نتيج��ه لوح��ه 

ست م��ضجع اس��دهللا اين��« : س�نگی بدس��ت آم��د ک��ه ب��رآن نوش�ته ش��ده ب��ود

الغالب علی بن ابی طالب عل�يھم ال�س.م اب�ن ع�م رس�ول هللا ص�لی هللا و 

چون ص�حت اي�ن رواي�ت از نظ�ر ت�اريخ م�شکوک ب�ود ، .  »عليه و آله

موض���وع توس���ط ش���خص راوی ب���ه س���لطان ح���سين ب���ايقرا در ھ���رات 

  ) 12.(گزارش داده شد
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: يکندکهغبار نيز اين روايت را درمسيرتاريخ، آورده و ع.وه م

 از ،سلطان حسين بايقرا براثر ادعای شمس الدين محمد، مدتی بعد

ھرات به بلخ رفت ، و ازقريه خواجه حيران ديدن کرد، در آنجا 

ھذا « :گنبدی و قبری با لوحه سنگی ديد که در آن لوحه سنگ عبارت 

چون تاريخ . ديده ميشد » قبر اسدهللا ابن عم رسول هللا علی ولی هللا

ين ادعای را تصديق نميکرد، معھذاسلطان حسين امرکرد تا صحت چن

با=ی آن قبر عمارت موجود را بساختند و بازاری بر آوردند و 

را بر اين مزار جديد » نھرشاھی«سلطان . حمامی بنياد نھادند 

ا=حداث وقف کرد و سيد تاج الدين حسن اندخوئی را به نقابت و ھمان 

را بتوليت مزار معين کرد و ) سطامی شيخ زاده ب( شمس الدين محمد 

از آن ببعد است که قريه . کار کنانی ھم برای موقوفات آن مقرر نمود

گرفت و بتدريج آباد تر شد و » شھر مزار شريف« خواجه حيران نام

در اين ضمن شيخ زاده بسطامی . عوض بلخ قديم مرکز و=يت گرديد

 کرد و تمول به آنچه ميخواست رسيد يعنی مقام روحانی حاصل

 ) 13(» .سرشار  از نذر و نذور بدست آورد

 با توجه به آنچه روضه الصفا روايت کرده ومحمدتقی حکيم و  

مرحوم غبار آن روايت را در مورد ايجاد شھر مزار و رونق آن از 

نوشته ، يک بار ديگر ميتوان تائيد کرد ) ع(برکت نام حضرت علی 

ت نيست که ورود خليفه چھارم که ھيچ سند و شواھد تاريخی در دس

را به افغانستان نشان بدھد ، تا چه رسد به مرقد آن حضرت در اين 

 ھجری سه تن از ۴٠کشور ؟ زيرا به گواھی تاريخ طبری، در سال 

يعنی ابن (خوارج که از پيگرد سپاه حضرت علی بجان رسيده بودند،

دکه علی، تصميم گرفتن)ملجم ، برک ابن عبدهللا وعمرو بن بکرتميمی

تا راه برای انتخابات آزادجھت  معاويه و عمروعاص را بقتل برسانند
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مامور قتل معاويه او را زخم زد و .تعيين خليفه تازه فراھم گردد

ًمجروح ساخت ، مامور قتل عمروعاص نيزبجای او اشتباھا شخص 

ديگری را بقتل آورد، اما مامورقتل علی، عبدالرحمن بن ملجم 

م رمضان، با شمشير،حضرت علی را مجروح درسحرگاه نوزدھ

  )14.(کردکه سرانجام باعث مرگ علی گرديد

قبرعلی را از بيم آنکه مبادا خوارج :  بقول علی ميرفطروس 

آنرا نبش کرده و جسد وی رابيرون آورند، از مردم پنھان کردند و 

بعضی . بقولی دوبار قبرعلی را از جائی بجای ديگر تغيير دادند

رسول خدا  تا درکنار علی را باشتری به مدينه فرستادندگويندجسد 

 .ستند بکجا رفتنو ندا ولی اشتردر راه گم شد بخاک سپرده شود

برخی گويندآن شتر را قبيله طی گرفته و جسد علی را دفن کردند، 

لی رادر نجف بخاک که حضرت ع ولی علما و مورخان شيعه گويند

سيای ميانه تا ھنوز به اين  مردم افغانستان و آمگر) 15.(سپردند

باورند که قبرحضرت علی در شھر مزارشريف ھست و سا=نه 

ھزاران خانواده از دور ونزديک ازپاکستان وايران وآسيای ميانه 

 .برای طلب مراد به اين مزار می آيند

آقای سليمان راوش درمقالۀ مفصل خود که درسايت آريائی 

:  مزارشريف متذکرميشودکهگذاشته، در موردعملکرد متوليان روضه

در جشن نوروز برخی وقايع معجزه مانند از سوی متوليان روضه 

مزار به وقوع می پيوندد که بر رونق دکان متوليان روضه سخت 

که چند روز قبل از فرارسيدن نوروز، يکی  او ميگويد. موثر است

دونفر از معتمدان متولی روضه ، پسر و يا مرد جوانی راکور ياکر و 

يا شل وانمود ميکنند و او را در مدخل ورودی روضه جا ميدھند تا 

در حال گريه و زاری از مردم بخواھد که به حال اين جوان به درگاه 
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يا شنوائی وحرکت  سخی شاه مردان دعا و استرحام کنند تا بينائی و

وبرکت را دوباره بازيابد، نماز گزاران در اين چند روز ھنگام ادای 

کر و يا شل آشنا ميشوند و يکجا با م.   باگريه وشيون کور،ًنماز طبعا

جالب است که ھريک از اين .(امام درحق مريض دعای خير ميکنند

معبوبين خود را از يک گوشه دورافتاده کشور وانمود ميکنند که 

در روز نوروز پس از .) سالھاست به اين مريضی مصاب شده اند

گاه فرياد برآورده ميشود که بيرون آوردن ژنده از حرم روضه نا

با اين فرياد . مريض ما از برکت لطف سخی شاه مردان، شفا يافت

مردم او را نظر کرده شاه و=يت مآب علی کرم هللا وجه تصور کرده 

بسوی شخص به مراد رسيده ھجوم می برند و ھريک سعی ميکند 

دستش برسر وصورت ولباس او برسد تا پارجه ای از لباس او را 

برک گويا بردارند، مگر از طرف افراد محافظ بشدت ممانعت ت

صورت مييگيرد وسعی ميشود ھرچه زودتر از محل دوربرده شود، 

يا کر تازه شفا يافته در زيردست وپای  گاھی در اين ھنگامه کور

البته محافظين . ًمردم می افتد وواقعا زده و زخمی و حتی کشته ميشود

 ميکشند و تا چند روز ھم از چشم مردم ًفورا او را از صحنه بيرون

بدينسان آوازه دوباره شفايابی مريض درميان زوار واز . پنھان ميکنند 

طريق آنھا بشھرھا و روستاھا می پيچد وھرسال سيلی از مردم بسوی 

مزارشريف سرازير ميشوند و برای متولی روضه نذر ونذور می 

نق تر ميگردد و اين پردازند و دکان روحانيت وتوليت مزار، پر رو

  ) 16.(کار از قرنھاست به ھمين روال دوام دارد

ًاخيرا اقای حميد آدم نظيرھمين داستان را ازقول يکی از کيسه 

 جرمن آن =ين گذاشته که  در نوع خو - بران حرفه ئی در سايت افغان

برطبق اين روايت برخی ازکيسه بران ماھردر آستانه .جالب است
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زار شريف رسانده وبه يکی از کيسه بران وظيفه نوروز خود را به م

سپرده ميشود تا خود را شل ويا کور وانمودکند و دو سه تای ديگر 

 از اقارب آن کور يا شل و از و=يات دور اروظيفه ميگيرند تا خود 

وانمود کرده در دروازه ورودی مسجد روضه جای بگيرند تا 

  . نمازگزاران متوجه آنھا بشوند

ًروز پس از آنکه ژنده با= شد، دفعتا از سوی کسی در روز نو

. زده ميشود که شفايافته است کوری يا شلی زده فرياده که خود را ب

با شنيدن صدای مريض به مراد رسيده سيل مردم غرض لمس کردن 

سرولباس وی بسوی او سرازيرميشود وچون ازدحام مردم زياد است، 

ت کيسه بران دست بکار کسی بفکر جيب خود نميشود، دراين فرص

 وآنگه کسی .ميشوند وده ھا جيب را می زنند واز صحنه بدر ميروند

که جيبش زده شده است، متوجه فريب کاری  مرد دغل کار ومزور 

  .ميگردد ولی کار از کارگذشته است وپشيمانی سودی ندارد

  نوروزدرھرات

م�ردم ھ��رات، اف�زون ب��ر 

، )ن���������وروز(روز اول س���������ال 

، چھارش��نبه چھارش��نبه س��وری

اول س���ال و س���يزده ن���وروز را 

خان�ه . ھم به تفريح می پردازن�د

تک��انی، تھي��ه لب���اس ن��و، پخ���تن 

کلوچ���ه، تھي���ه ھف���ت مي���وه، از 

سنتھای مردم ھرات در نوروز 

افزون ب�ر اي�ن، برخ�ی از .است

  پارک تخت صفرھرات                      خانواده ھای ھراتی،
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يک�ی .س�ين ھ�م م�ی گ�سترانند   تاز جمل�ه ش�يعيان اي�ن ش�ھر، س�فره ھف�

در 1389ديگ����ر از عل����ت ھ����ای کمرن����گ ت����ر ب����ودن ج����شن ن����وروز 

افغانستان، مصادف شدن روز اول سال با دوازده ربيع ا=ول اس�ت ک�ه 

مع��روف " دوازده خ�تم رس�ول هللا"در مي�ان م�سلمانان س�نی م�ذھب، ب�ه 

علم��ای م��ذھبی ھ��رات، پ��يش از فرارس��يدن ن��وروز ام��سال، از . اس��ت

ديو و تلويزيون، از مردم خواستند تا به احترام وف�ات پي�امبر، طريق را

حت���ی برخ���ی از . از برگ���زاری ج���شن ھ���ای ن���وروزی خ���ودداری کنن���د

ب�ه   علمای تندرو، از اين ھم فرات�ر رفت�ه و ب�ا اس�تفاده از اي�ن فرص�ت،

تقبيح سنت ھ�ای ن�وروزی پرداختن�د و گراميداش�ت س�ال ن�و خورش�يدی 

ب�ا وج�ود اي�ن، در روز اول س�ال ني�ز، . دن�درا، سنتی مغاير اس.م خوان

شمار زيادی از خانواده ھای ھراتی، به تفريحگاه ھا و پارک ھ�ا رفتن�د 

".                                                                      ميله کردند"و تا پايان روز، به قولی ھراتی ھا 

،نيز ب���ه دام���ان خ���انواده ھ���ای ھرات���ی، در روز س���يزده ن���وروز

ن�وروزی ) گلگ�شت(طبيعت می روند و اي�ن  روز را ک�ه واپ�سين ميل�ه 

پ�ارک ھ�ای تخ�ت ص�فر، . شمرده می ش�ود، ب�ا ش�ادمانی س�پری ميکنن�د

ملت، ترقی و ارغوان در داخل شھر ھرات و تفريحگاه ھای شيدائی و 

ميرداوود در خارج شھر، از مناطق تفريح�ی م�ورد ع.ق�ه ھرات�ی ھ�ا، 

  . ھای نوروزی، به ويژه سيزده نوروز استدر گلگشت 

را، ب�ا ح�ضور در پ�ارک ھ�ا و ) سيزده ب�در(مردم ھرات ، روز 

تفريحگاه ھای داخ�ل و خ�ارج ش�ھر، دش�ت ھ�ای سرس�بز و دامن�ه ھ�ای 

گلشت ھ�ای س�يزده ن�وروز، .خوش آب و ھوای کوه ھا، گرامی ميدارند

ت ک�ه در ھمانند چھارشنبه سوری، از آن دس�ته س�نت ھ�ای باس�تانی اس�

بيشتر نقاط افغانستان به فراموشی سپرده شده و فق�ط در من�اطق غرب�ی 

 . اين کشور، به ويژه ھرات گرامی داشته می شود
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در افغان���ستان،البته روز اول س���ال رخ���صتی عم���ومی ورس���می 

است، اما در ھرات، چھارشنبه اول سال و سيزده ن�وروز ني�ز، فعالي�ت 

يل است و مردم به تفريحگ�اه ھ�ا ًھای تجاری و کسب و کار، عم. تعط

 . و دامان طبيعت می روند

گلگشت چھارشنبه اول سال در ھ�رات، بي�شتر مخ�صوص زن�ان 

ب��اغ "در ق��ديم، زن��ان ھرات��ی در روز چھارش��نبه اول س��ال، ب��ه . اس��ت

ام�روز، از اي�ن . که تفريحگاه مخ�صوص زن�ان ب�ود، م�ی رفتن�د" زنانه

اريخی خياب�ان ھ�رات واق�ع باغ که در حاشيه غربی شھر و در منطقه ت

بود، اثری باقی نمانده، اما چھارشنبه اول سال، ھمچنان در ميان زن�ان 

برخ.ف چھارشنبه اول سال که بي�شتر . ھراتی، گرامی داشته می شود

زنان��ه پنداش��ته م��ی ش��ود، گلگ��شت س��يزده ن��وروز، عم��ومی ت��ر اس��ت و 

تفريح م�ی مردم ھرات در اين روز، با خانواده ھای خود، به گردش و 

 . روند

روز سيزده حمل را م�ردم در دامن�ه س�بز ک�وه ھ�ا و پ�ارک ھ�ای 

داخ��ل و خ��ارج ش��ھر ھ��رات، ميگذرانن��دوگروه ھ��ای زي��ادی از م��ردم 

فارغ از دغدغه کار و مشغوليت ھای مت�داول، ب�ه ش�ادمانی و پ�ايکوبی 

می پردازند و س�فره چاش�ت  س�يزده ن�وروز را، در دام�ان طبيع�ت م�ی 

 )17. (صرف ميکنندگسترانندونان 

بگفته ھراتيان اگر در سيزده بدر از خانه بي�رون ن�شويم و س�بزه 

را لگد نکنيم، تا آخر سال ب�ا م�صيبت و ب�. دچ�ار ب�وده و روز خوش�ى 

از من��ازل ش��ان بي��رون ) حم��ل١٣(م��ردم ھ��رات روز . را نخ��واھيم دي��د

ميروند و با پختن غ�ذاھاى متن�وع ب�ه تفريحگ�اه ھ�اى مانن�د تخ�ت س�فر، 

دايى، باغ ملت و دھن�ه کم�ر ک�.غ اط�راف ش�ھر ھ�رات رفت�ه و اي�ن شي

 .رسم با قدامت و عنعنوى را بجا مى کنند
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وقت�ی ک�ه دخت�ران س�بزه را :"نرگس فارغ ص�نف دوازده ميگوي�د

رام�ى " سبزه به ت�ه، س�بزه بت�و، س�ال ديگرخان�ه ش�و"لگد مى کنند بيت 

 خواھن�د نم�ود و خوانند و به اين عقيده ھستند ک�ه ت�ا س�ال ديگ�ر ازدواج

اين س�ال را ب�ه خوش�ی س�پری خواھن�د ک�رد و اگ�ر س�بزه را لگ�د نکنن�د 

ع.وه بر اي�ن روز، تع�داد . شگون بد داشته و سال خوشی را نمی بينند

کثير مردم ھرات در روز چھار ش�نبه اول س�ال از من�ازل ش�ان بي�رون 

تجلي�ل شده و آنرا با برپايى ميله و تفريح به حيث اولين چھارشنبه س�ال 

اما ايرانيان برعکس چھارشنبه آخر سال راجشن گرفته و بنام .مي کنند

ي��ادمی نماين��د و در ان روزج��شن س��رور و ات��ش ) چھارش��نبه س��وری(

  )١٣٨٨ فرودين ١٣روزنيوز .( بازی نيز مينمايند

  

 :سنت ھای نوروزی 

در افغانستان . است تھيه ھفت ميوهيکی از سنت ھای نوروز  

روز ھفت ميوه خشک را ميگيرند و در آب يک روز پيش از نو

پاکيزه ميگذارند، در روز نورز اين ھفت ميوه را ميخورند وبه 

نوروز بديدن دوستان و خويشاوندان ميروند ،  مھمانانی که در روز 

آن ميوه ھا عبارت اند از زرد آلو ، شکرپاره ، منقی ، . عرضه ميکنند

  . کشمش ، پسته ، بادام و سنجديا انجير

كي ديگر از سنت ھاي نوروزي در افغانستان، ھداياي ي

رسم است که .  نوروزي از سوی خانوادۀ داماد براي عروس است

پيش از فرارسيدن نوروز داماد ھدايايي ھمراه با ماھي پخته وجلبی 

اي در  خانواده عروس نيز با گذاشتن ھديه براي نامزد خود ببرد و 

رفتن بر سر مزار مردگان خانواده .  گرداند ظرف، آن را به داماد بر
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نيزاز جمله آداب نوروزی است و بدين طريق از رفتگان در سال 

  .  شود يادي مي جديد 

   : يا سمنوسمنک

است که به ) يا سمنو(يکی از آئين ھای نوروزی ، تھيه سمنک  

عقيده عامه نه تنھا نذر برآمدن حاجت ھا و مرادھاست ، بلکه با خود 

: سمنک را بدين گونه تھيه ميکنند. غان می آوردخير وبرکت بارم

يا ) مجمعه(گندم سفيد و پاک را می شويند بعد روی ظرفی مثل مجمع 

سينی ھموار ميکنند و بر رويش يک پارچه نازک و مرطوب از جنس 

ھر روز اين صافه يا پارچه را نم ميزنند و دوباره . ململ ميکشند

 پارجه ای می پيچند و در در بعضی جايھا آنرا در. ھموارميکنند

روزھای بارانی سبزه نوخاسته و . چاھی می آويزند تا گندم نيش بزند

نورسته را زير باران ميگذارند به اين باورکه باران بھار آنرا شيرين 

ھمينکه ) کمتر يا زيادتر(پس از ده روز . تر و خوشمزه تر ميکند

يند، کاکل سبزه به اندازه يک وجب بلند شد آنرا با آب می شو

بعد روی سفره با=ی تخته چوب يا سنگ صاف . آنراميگيرند

ھمينکه خرد خرد شد، . ميگذارند و ريزه ريزه ميکنندو نيت می بندند

ھفت بار در ھاون می کوبندو شيره و عصاره آن رابا مقداری از آرد 

در ديگ ھفت بار آب می ريزند و . در ديگ می اندازند ومی جوشانند

. گير می  زنند و شور ميدھند تا ته ديگ نگيرد و نسوزدآن را با کف

سپس آنرا می پوشانند و آتش ديگ را کم ميکنند و برسرپوش ديگ 

در موقع جوشش ده دانه . قوغ ھای آتش را ميگذارند تا ديگ دم بکشد

در اثرفرو رفتگی چار . چھارمغز می اندازند تا سمنک دانه دار  بيايد

 پنجه آدمی ، مھر، تسبيح و امثال آن مغزھا خطوط و نقوش شبيه 

روی سمنک ديده ميشودکه آنرانشانه قبولی  و رواشدن حاجت می 
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دختران دم بخت و دختران بخت بسته و خانه مانده  و دختران . دانند

نوجوان از سرشب تا دم صبح می بايستی بيدار بمانند و اگر دختری 

ويت کفچه ميزنند و در بخوابد بر او آب مي ريزند، بنابرين دختران بن

حين کفگير  زدن با دف و دفچه ترانه سمنک را با آھنگ و آواز ويژه 

بايد گفت که سمنک چون نذر و نياز است ، آنرا پاک و .آن ميخوانند 

ُپاکيزه ميدانندو کسی  را که جنب يا نا پاک باشد يا مريض و کچل  ُ
 عادت ھمچنين زنانی که بر. نزديک آن نمی گذارند) کل شوره(

ماھوار باشند و کسانی که صدای شان سنگين باشد، دور  و بر ديگدان 

» نيفتاد«و » افتاد«سمنک . نمی آينددر غير آن سمنک شور می شود

کسی که نذر سمنک را . دارد» آمد و نا آمد« به عبارت ديگر . دارد

ھمينکه سمنک دم کشيد، آنرا به قاب . بدوش ميگيرد بايد  ھرسال بدھد

 ميکشند و با خشخاش زينت ميدھندو ھم خود ميخورندو ھم وکاسه

دوستان بشقاب سمنک را با قند و . بخانه ھای دوستان تقسيم ميکنند

. محفل سور و سرورباين ترتيب پايان می يابد. نبات بر ميگردانند

)18(  

 سمنک ھمانست که خانم پروين آنرابا نمونه بارز ترانۀ

وروز ، از طريق امواج راديو به آوازدلنشين خودھرسال بمناسبت ن

  :د وچنين ميخواند شنوانمامی

  سمنک درجوش ما کفچه زنيم      

 ديگران درخواب ما دفچه زنيم

 سمنک پيک بھـار است           ميله شب زنـده داراست 

  اين خوشی سال يکبارست          ســـال ديگر يــا نصيــب 

  سمنک درجوش ما کفچه زنيم      

  درخواب ما دفچه زنيمديگران



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               49

 آرزو امشب خــروشـــد،           سمنک در خود بجـوشد 

 دل خـوشی جامه بــپـوشد           ســال ديگر يــا نصـيــب  

  سمنک درجوش ما کفچه زنيم       

  ديگران درخواب ما دفچه زنيم

  اين گــل فــصل بھـــاران            دلخــوشی داره ھزاران

   زنده داران           سـال ديگـــر يا نصيبخاصه برشب

  سمنک درجوش ما کفچه زنيم      

  ديگران درخواب ما دفچه زنيم

  بی شکــــــر شيرينی دارد           خود بخود رنگينی دارد

  طعم خوش چون فرنی دارد          سال ديگــــر يــا نصيب

  سمنک درجوش ما کفچه زنيم      

   دفچه زنيمديگران درخواب ما

  خوش نمايد روبه جوشش            ديدنی باشد خــروشش

  ساجــقک دارد به دوشش           سال ديگـــــر يا نصيب

  سمنک درجوش ما کفچه زنيم      

  ديگران درخواب ما دفچه زنيم

  شاھد عيش بھــار است           موجب شور وشراراست

  ـــر يـا نصيبوسعت ھرگير وداراست           سال ديگـ

  سمنک درجوش ما کفچه زنيم      

  ديگران درخواب ما دفچه زنيم

  

  :تجليل از نوروز در کشورھای ھمسايه 

جشن نوروز،جشنی باستانی است که تخمين حدود دوصد 

ميليون انسان در کشور ھای آسيای ميانه  و شرق ميانه آنرا جشن می 
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يران و افغانستان، بلکه به ک.م ديگرجشن نوروز نه تنھا در ا. گيرند

در کشورھای تاجيکستان، ازبکستان، قرقيزستان، ترکمنستان، 

قزاقستان، آذربايجان، مناطق کردنشين عراق، سوريه و ترکيه و حتی 

مردم کشورھای . در بسياری از شھرھای روسيه نيز برگزار می شود

مختلف نوروز  را به اشکال مختلف جشن می گيرند، در اينجا بطور 

  : وتاه درباره سنت نوروز در چند کشور توضيح می دھيم ک

  

  :ن نوروزی در ايران جش

ايران يکی از کشورھای بزرگ منطقه ومھد آئين ھای کھن 

 در ايران جشن نو روز از گذشته ھاى .وجشن ھای تاريخی است

خيلى دور، ازسوى مردم با شادمانى وشادکامى استقبال شده است 

 نوروز از روز اول سال خورشيدى تا وازآن ببعد ھرساله جشن

روز سيزدھم فروردين روز . دوازدھم  فروردين را در برميگرفت

دراين روزھمه مردم ازخانه ھاى خود بيرون ميرفتند . سيزده بدربود

و خود را به دامن طبيعت رھا ميکردند وتمام روز را باصرف غذاى 

سرمى ھاى گونه گون وشنيدن ساز وسرود با رقص وپايکوبى ب

  .آوردند

ھمين اکنون در ايران جشن نوروز  با تشريفات وآداب خاصی 

 روز شاگردان مدارس ودانشگاه ھا ١٣ميگردد که تا  برگزار

رخصتی دارند وبرای مامورين دولتی تا پنج روزرخصتی عمومی 

روز سيزدھم بنام سيزده بدر، در واقع . روز رسميت دارد١٣ولی تا 

   .اع.م ختم جشن نوروز است

به گزارش خبرگزاری فارس، ايران  اولين جشن جھانی نوروز 

را سال گذشته و به دنبال ثبت روز جھانی نوروز در تقويم سازمان 
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 دومين سال متوالی است که اين ١٣٩٠ملل متحد برگزار کرد و سال  

رتبه کشورھای  مقامات عالی جشن به ميزبانی ايران و با دعوت از 

   .شود ھمسايه برگزار می

 کشور ١٢مقامات  ايران اع.م نمودند که امسال از سران 

ازكشورھاي . اند نوروز دعوت کرده برای شرکت در جشن جھانی 

 ارمنستان و عراق در سطح  ، تاجيكستان، افغانستان، تركمنستان 

سطح معاون نخست  رؤساي جمھور و از كشور قرغيزستان در 

 وزير امور خارجه و وزير، قطر در سطح وليعھد، عمان در سطح

كشور آذربايجان در جشن جھاني نوروز شرکت کرده  يكي از مقامات 

  .  اند

 

    مخالفت ھا با جشن نوروز در ايران

محافظه کاران از اين مراسم به دليل پايه ھاي مذھبي نقد 

گويند که جمھوري اس.مي نبايد از جشني تجليل کند که  مي کنند و  مي

يکي از موضوعات حساسيت برانگيز در . دکافري دار ريشه ھاي 

   . جشن ھاي اس.مي با اعياد پيش از اس.م بوده است ايران تلفيق 

    خاطرات تلخ 

رسانه ھا گزارش دادند که در آغاز قرار بود که اين جشن در 

برگزار شود، جايي که نزديک به خرابه ھاي امپراتوري  شيراز 

ايده باعث ھراس م.ھاي اين پرسپوليس قرار دارد که اين  فارس، 

گويند که اين يادآور مھماني مسرفانه است که شاه  آنھا مي .  شھر شد

 سالگي امپراتوري 2500 به مناسبت 1971در سال  سابق ايران 

   .  کرده بود ايران برگزار 
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تند نوشيک گروه از م.ھاي شيراز در نامه يي به احمدي نژاد 

باشد  دوران شاھنشاھي مي" اطرات تلخخ"گونه مراسم يادآور  که اين 

دوچه (  .  خواھد بود" نوعي عدول فرھنگي از فرھنگ اس.مي"  و 

  )26/3/11ويله 

در ايران برخ.ف افغانستان سعی ميشود تادر به ھرحال،

بنابرين ھفت نوع خوراکی ويا . نوروز سفره ھفت سين پھن کنند

پند وسنبل وسنجد، سيب وس:حبوبی را که با سين شروع ميشود، مانند

ًسماق، سير، سرکه، سمنو، سبزی، ع.وتا با=ی سفره ھفت سين يک 

. آئينه ودوطرفش شمع به تعداد فرزندان صاحب خانه روشن ميکنند

چيزھای ديگريکه برسفره نوروزی ميگذارند عبارت اند ازقرآن، يک 

نان بزرگ، يک کاسه آب که درآن برگ سبز يا ماھی کوچکی انداخته 

به ھمين سبب اين سفره را . يک شيشه گ.ب، سبزه وچندعدد سکهاند،

ھرچند که با گذاشتن سکه و آئينه وکتاب . سفره ھفت سين مينامند

مقدس وماھی زنده درظرف وسنبل، تعداد سين ھا از ھفت 

برخی به استناد ابيات زير ريشه ھفت سين را درھفت . بيشترميگردد

 :اس.م است شين ميدانند که سنت ديرينه تر از 

   روز نــــوروز در زمــان کـــيــان          

  می نـھـــادند خــسروان جــھــان

   شھد و شير وشراب و شکر ناب          

  شمع و شمشاد وشايه اندر خوان

ًظ��اھرا ايراني��ان در دورۀ اس��.می ب��رای آنک��ه آئ��ين ن��وروزی را بج��ای  

  وف�شار  روحاني�ت م�سلمان ًآورند، و ضمنا خود را از زير بار م.مت

وچنانک��ه .نج�ات داده باش�ند ، بج�ای ھف�ت ش��ين ، ھف�ت س�ين را گذاش�تند

م.حظ��ه مي��شودبا س��ير و س��رکه وخ��وردن ھ��يچ ک��دام از اي��ن خ��وردنی 
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ھا،يک محفل سرور  وسرود که =زمه جشن نوروز است  رونق نم�ی 

ش�راب ش�ھد وگيرد، و آنچه ب�ر رون�ق ج�شن وس�رور م�ي فزاي�د، ھمان�ا 

 ولی مردم چاره ای نداش�تند ج�ز اينک�ه ازش�راب درگذرن�د ع است،وشم

و سنت نوروز  را با گذاشتن قرآن  وغ.تی که  در اس.م خوردن آنھ�ا 

  .ممنوع نشده، برجای آورند

 درھنگ��ام تحوي��ل س��ال،اھل خان��ه باي��د ھم��ه سرس��فره ھف��ت س��ين 

در . حاضر باشند وسکه ای در دس�ت ش�ان بگيرن�د، چ�ون ش�گون دارد

 تحوي��ل س�ال زن��ان باي�د س��وزن ياس�نجاقی زيرگل��و بگيرن�د وگرن��ه موق�ع

شمعی که به نيت س�.متی در ھف�ت س�ين . رشته کارشان گسسته ميشود

روشن است بايد تا اخير بسوزد ونبايد با پ�ف ک�ردن آن�را خ�اموش ک�رد 

ک�سی ک�ه در ص�بح روز . ،چونکه عمر صاحب خانه کوت�اه خواھ�د ش�د

 خ�وش ق�دم باش�د وباگذاش�تن ق�دم درخان�ه نوروز  وارد خانه ميشود بايد

 درص��ورتی ک��ه خ��ود !  صدس��ال ب��ه  اي��ن س��الھا  اف��زود ب��اد:بگوي��د ک��ه 

صاحب خانه خوش قدم باشد بھتراست خ�ودش  ازخان�ه  ب�رون  رود و 

خ.صه ھرقدر آغازسال ن�و باخوش�ی  و ش�ادمانی ھم�راه باش�د .برگردد

  .گذشتبه  ھمان اندازه تا اخير سال برانسان خوش خواھد 

  

  :  نوروزی در ايران باستان آئين 

دانشمند  ايران ، جناب دکتر على مظاھرى در مورد سابقه 

منشی ( »الجاحظ«وآئين جشن نوروز و جشن مھرگان ، از قول 

) دربارخلفاى عباسى ھارون و مامون، در نيمه قرن نھم مي.دى

» ادالمحاسن و ا=ضد«وى در کتاب خود موسوم به : روايت ميکند که

  :نوشته است ) ٢١٢- ٢١١چاپ بيروت، ص)(آئين ھاى نيک و بد(



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               54

باز ميگردد و مھرگان به فريدون ، به ) جمشيد(نوروز به جم « 

اين چم که جشن نخستين دوھزار و پنجاه سال پيش از دومى بنياد 

آئين نيک چنين بود که در ھر کدام از اين دو جشن ، . نھاده شده است 

و اين جم بود که . ھند واز اوبخشش گيرندبه شاھنشاه، پيشکش د

) وبه شش پنجه تقسيم(دوازده ماه خورشيدى ايرانيان را نام گذارى 

و بر آن شدندکه پنج روز نخستين ماه نخست « . کرده است

از آن مغان باشد و پنج روز دوم از آن شاھنشاه و ) فروردين(

پذيرفت و اسپھبدانش و آن ھنگامى بود که پيشکش ھاى آنھا را مى 

براى ) بخش سوم(و سپس پنج روز . بخشش ھا به آنھا ميداد

و پنج روز ديگر به نزديکان شھريار و . شاه بود) دبيران(خدمتگاران 

نيز پنج روز واپسين اين ماه فروردين، ويژه باردادن به برگزيدگان 

بدينسان روى ھم سى روز ماه . برزگران و شبانان و پيشه وران بود

امامھرگان به دستور فريدون بنياد گرديد، گويا به ياد و « . ميشد

) روز مھر(در شانزدھم ) ضحاک(پيروزى نامى اش بر بيور اسب

  )19(» ).مھر(ھفتمين ماه 

ونيزجشن ( نوروز آئين جشن:دکتر مظاھری، می افزايدکه

چنين بودکه به ھنگام نداى باردادن شاه ، جوانى خوش روى ) مھرگان

شاھنشاه از او . ت ميکرد نزد شھريار بار يابدو نيک سخن، درخواس

شما کى ھستيد؟ و از کجا آمده ايد ؟ به کجا ميرويد؟ کى : مى پرسيد

ھمراه شماست ؟ و اين چيست که با خود آورده ايد؟ آن جوان پاسخ 

از پيش دو امشاسپندانى آمده ام که دست راست ! اى شھريار: ميداد

امشاسپندانى مى روم که مى باشند و به سوى آن دو» اورمزد«

ھمه فراوانى ھا را باخود مى آورم ، ! اى شھريار. شادکامى مى آورند

است ، و سال نو که ھمراه منست ، بھترين » نوروز خجسته«نامم 
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. را بابھترين آرزوھا به شما پيشکش ميکند) دانه ھاى غ.ت(نوباره ھا

نيک آمديد،  : پرده دار ميگفت! او را راه دھيد: شاھنشاه پاسخ ميداد

گام به جلو ميگذاشت وداخل تا=ر پذيرائى ميشد ) پيک نوروز(سپس 

نخست . وبه شاه، شابادش وشادزى ميگفت و درجايش قرار ميگرفت

پيش شھريار سينى زرين يا سيمين پر از قند سرخ و قاش ھاى نارگيل 

) بعد مى( شاھنشاه ابتدا ازشيرتازه. وشيروخرما وحلوا گذاشته ميشد

. نوشيد و خرما و نارگيل ميخورد و به ھمسفره ھاى خود ھم ميدادمى 

ھم )که ايرانيان با انگبين وحشى درست ميکردند(و از تکه ھاى حلوا 

  ... مى چشيد

 سپس مجمع سيمين پيش مھمانان گذاشته ميشد که دور آن ، نان

: پاره ھاى کوچک که کنار ھرنانى، ھفت دانه تخم از گياھانى چون 

و و ارزن و گاورس ونخود و عدس و برنج و باق. و دانه گندم و ج

لوبيا و غيره چيده بودند و درميان سينى ھفت شاخه از درختى که با 

درخت بيد و امرود و زيتون : آن فال نيک ميگرفتند مي نھادند، چون

ھرشاخه ازدرخت را به درازاى چند انچ بريده ميبودند که . و انار

يکجا . ز سرزمين شاھنشاھى نوشته شده بودبرھريک آنھا نام شھرى ا

ھم پنج سينى کوچک سفيد نھاده مى شد با درھم ھاى تازه مسکوک 

ھاشم رضی ، از قول جاحظ، بجای پنج .[شده و يک سکه زر و اسفند

سينی از ھفت جام سفيد وھفت درھم سفيد ضرب ھمان سال ويک 

  ) 20.](دينار نو ويک بسته اسپند، متذکر ميشود

اين بود که از نوباره ھاى زير بخورند و براى پيوستگى   رسم 

و دست از ھرکار . پادشاھى و تندرستى و کاميابى شاھنشاه آرزو کنند

دربا=ى ( در ھرکدام از اين دو جشن، درفش سفيدى .ديگرى بردارند

رسم پيش بينى سال خوب براى کشاورزى اين بود ....مى افراشتند) دژ



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               56

 از نو روز، در ميدان کاخ ، در برابر تخت بيست و پنج روز پيش: که

شاه، دوازده ستون کوچک از خشت  مي ساختند و بر با=ى ھرکدام 

گندم، جو، : تشتى ميگذاشتند و درھرتشتى يک گونه تخم مي کاشتند

روز ششم ... عدس، باق.، ارزن ،گاورس، لوبيا، نخود، کنجد، ماش 

  )روز خاصه ناميده ميشدُيعنى روز بدنيا آمدن زرتشت که نو(نوروز 

 

  نمونه ھايی ازسبزی نوروزی

آنھا را با ساز و آواز خجسته درميان کشتزارھا مى چيدند و در 

روز شانزدھم نوروز که روز مھراست، آنھارا برميداشتند و بى 

و از رشد و نموى دانه ھاى . مى ريختنددرنگ در پاى تخت شاھنشاه 

شاھنشاه بيش .  پيش بينى کنندغ.ت ميتوانستند خوبى و بدى سال را

 حيوان از آن چون خوراکى انسان  و(مى انديشيد» جو«از ھمه به 

، آنگاه سردارکمانداران ،کمانى با پنج تير به شھر يار پيشکش )بود

 .بخشش ميگرفت ) ؟(ميکرد و يک ترنج از زرنرم 

رسم ديگر پادشاھان ايران اين بود که درآغازسال نو، ھر روز 

 از کوزه اى آھنين و ديگرى از کوزه اى سيمين مى ريختند آب پاکيزه

 !نيک و خجسته ھمه ساله فراوان باد اين دو چيز«: و ندا در ميدادند

يک گردن بند ياقوت کبود برگردن کوزه آھنين و ديگرى از زمرد » 
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سبز با زنجيرى زرين بر گردن کوزه سيمين مى آويختند و ھرکدام از 

 ھاى جوان ، يکى از آب روانيکه کوزه ھابه دست دوشيزه

درسراشيبى آسيابى سرا زيرميشد و ديگرى از آب روان قناتي که از 

  )21."(زير زمين جريان داشت، از آب پرشده مى بود

سر انجام : دکتر مظاھرى ازقول جاحظ ادامه ميدھدکه 

امشاسپندان سخن ميراند، سه » شمع ھاى جاودانى«از » الجاحظ«

اوردی بھشت وشھريور که نشان آنھا دانه ھاى گرم بھمن و : نرينه 

  است و آنھا برابرند با آرزوھاى مردم ايران براى سال 

   : آغاز ميشود، چون»فر«نوکه با واژه 

ّ، فرخى )دارائى(فراخى  ّ، فرور )شادکامى(ُ  )فراوانى( ّ

 - دست چپ و نرينه -

  .و اين امشاسپندان را در کنار چپ اھورا مزدا جاى ميدادند

ُو امشاسپندان سپنت آرمذ، خوردات ، و امردات که نشان آنھا  ً

دانه ھاى سرد، مانند جو و برنج و باق. است و برابرند با آرزوھاى 

  : چون واژه ھاى. آغاز ميگردد» آپ«نوروزى ايرانيان که با واژه 

 )افزونى( ، اپزونى ) افزايد(، اپزايد ) افزود(اپزود

 - دست راست و مادينه -

  .ر دست راست اھورا مزدا جاى ميدادندد

نگھدارآب شيرين ، ) خرداد(دو امشاسپند مادينه يکى خوردات 

بر برپايه .... [و ديگرى امردات ، پناه دھنده تخم غله ھا مى باشند

 يا فرشتۀ امشاسپند ، شش اھورامزداباورھای زرتشتی ، در پيرامون 

 :تند  وعبارتندازفرھمند حضور دارند که سه تای آنان مادينه ھس

 ، امشاسپندی است که سرپرست زمين ، آبادانی و سپندارمدـ ١

 .خرمی است ، و نماد فروتنی ، بردباری و جانبازی می باشد 
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، امشاسپندی است که نگھبان و پرستار آب ، نماد خرداد ـ ٢

رسايی ، رستگاری ، وا=يی و آرامش ، برازنده گی و نيک بختی 

 .است 

امشاسپندی است که پاسداری از گياھان و روييدنی ، امرداد ـ ٣

 .ھا به عھده اوست و نماد سرسبزی و آبادانی است 

تمامی ويژه گی ھايی که در سرشت زن است در اين سه 

تعدادشان برابر با تعداد . امشاسپند مادينه برشمرده شده است 

 و اين تساوی در ميان ايزدان نيز ديده می.امشاسپندان نرينه  است

 .] نگاھبان آب استاناھيتاشود و از ميان ايزدان، ايزد 

را " گاثاھا"درتمام ايام جشن، دستۀ سرود خوانان براى بھار

و » آفرين«ميخواندند و آنھا آزادمردان جوانى بودند که گاثا ھاى 

که در ) باربد(» بربط«و ) ؟(ميخواندند بساخت بستانى» خسروانيک«

 و بيشتر نغمه ھايى که ايرانيان زمان خسرو دوم اپرويزمى زيست

  )22. ..." (ميخوانند از کارھاى اوست) ميانه سده نھم م(تاھنوز

 درکتاب نوروزنامه درباره جشن نوروز حکيم عمرخيام

سبب نام نھادن نوروز از آن بوده است که آفتاب در :"مينويسد

ھرسيصد وشصت وپنج شبانروز وربعی باول دقيقه حمل بازايد 

د آنروز را دريافت، نوروزنام نھاد وجشن آئين اورد وچون جمشي

چون آنوقت را . وپس از آن پادشاھان وديگر مردمان باواقتداکردند

پادشاھان عجم دريافتنداز بھربزرگداشت آفتاب آنرا نشانه کردند 

وآنروز راجشن ساختند وعالميان را خبردادند تا ھمگان آنرا بدانند 

ادشاھان واجب است آئين ورسم ملوک را برپ. وآن تاريخ را نگاھدارند

. بجای ارنداز بھر مبارکی وبھر تاريخ وخرمی کردن در اول سال



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               59

ھرکه روز نوروز جشن کند وبخرمی پيوندد تا نوروزديگر عمر 

  ».درشادی گذراند

 ھمو درجای ديگرنوروزنامه راجع به برگزاری جشن 

وک عجم از آئين مل« :نوروزدر روزگار با ستان چنين نوشته ميکند

کيخسروتا بروزگار يزدگرد شھريار که آخر ملوک عجم بود چنان 

بوده که روز نوروز ، نخست موبدان موبد پيش ملک آمدی با جام 

زرين پرازمی وانگشتری و درمی وديناری خسروانی ويک دسته 

رسته و شمشيری و تبر وکمانی ودوات وقلمی )سبزيجات(خويدسبز

 وستايش نمودی ونيايش کردی او را واسپی وبازی وغ.م خوبروئی

بزبان پارسی به عبارت ايشان وچون موبدان موبد از آفرين 

مزه کردن، دراينجا منظوراينست که اول از جام (بپرداختی، چاشنی 

می کمی مينوشيد وبعد بشاھنشاه ميداد واين عمل بخاطرجلوگيری از 

در دست وجام به ملک دادی وخويد .) سوء قصد بجان شاه بوده است

ديگرش نھادی و دينار و درم در پيش تخت او بنھادی و بدينسان 

خواستی که روز نوروز و سال نو ھرچه بزرگان اول ديدار برآن 

  )23(» .افکنند تا سال ديگر شادان وخرم با چيز درکامرانی بمانند

آن آفرينی که موبدان موبد خطاب بسلطان وقت ميسرود از 

روردين وبماه فروردين آزادی گزين شاھا بجشن ف« :اينقراربود

بريزدان ودين کيان، سروش آورد تورا دانائی وبينائی وکاردانی، 

 ،شادباش برتخت زرين، انوشه)پسنديده(ديرزی باخوی ھژير
خور بجام جمشيد ورسم کيان، ھمت بلند دار، نيکوکاری ) جاويدان(

 وروش داد و راستی نگاھدار، سرت سبز وجوانی چون خويد، اسپت
کامگار وپيروز بجنگ، تيغت روشن وکاری بدشمن،بازت گيرا 

  )24(»)چنين ترا باد!(ايدون تراچ باد. وخجسته بشکار
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بقول اکادميسين داکتر جاويد،در عھد ساسانيان ، جشن نوروز، 

درين روز ، موبد موبدان با جام زرين . با مراسم خاصى برپا ميشد

يک دسته سبزه نورسته و مى ، انگشترى ، درھم و دينار خسروانى و 

شمشير و کمانى و دوات و قلمى که =زمه سلطنت پنداشته ميشد، نزد 

سپس بزرگان دولت و . شاه مى آمد و به ستايش و نيايش مى پرداخت

اعيان مردم يک بيک بارياب مى شدند و به سخنان موبد موبدان که 

جام ديرزى ، شادباش ، انوشه خور به ! شاھا:خطاب به شاه ميگفت 

 .جمشيد، سرت سبز باد و جوانيت جاودان ،گوش فراميدادند

زرتشتيان ماه را به شش پنجه تقسيم کرده بودند و ھر پنجه بگروه 

ابوريحان بيرونى آنجاکه ماه فروردين . اجتماعى خاصى تعلق داشت

پنج : اين اعياد را شش بخش نمودند« :: را ماه جشنھا خوانده مينويسد

دشاھان اختصاص دادند و پنجه دوم رابه اشراف روز نخست را به پا

و پنجه سوم را به خدم وکارکنان پادشاھان وپنجه چھارم رابراى 

نديمان ودرباريان وپنجه پنجم رابراى توده مردم وپنجه ششم را براى 

  )25(» .برزگران

 ابوريحان رسم شاھان ساسانى را از لحاظ رسيدگى به حقوق 

آئين ساسانيان در اين ايام چنين بودکه « : مردم اينطور برمى شمرد

مردم را اع.م مى نمودکه براى ايشان ) توده(پادشاه به روز نوروز 

جلوس کرده که به ايشان نيکى کند و روز دوم را براى دھقانان که 

قدرى مقامشان با=تر ازتوده بود، جلوس ميکرد و خانواده ھا نيزدر 

اى سپاھيان و بزرگان موبدان اين قسمت داخل بودند و روز سوم را بر

جلوس ميکرد و روز چھارم را براى اھل بيت و نزديکان و خاصان 

و چون روز ششم مى ... خود و روز پنجم براى خانواده و خدم خود

شد، از قضاى حقوق مردمان فارغ و آسوده شده بود و براى خود 
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نوروز ميگرفت و جز اھل انس و اشخاصى که سزاوار خلوت 

ديگر را نمى پذيرفت و دراين روز آنچه را که روز ھاى کسى .اند

گذشته براى شاه ھديه آورده بودند، امربه احضارميکرد و آنچه 

ميخواست تفريق ميکرد و مى بخشيد و ھرچه که قابل خزانه و توديع 

  )26(».بود، نگه ميداشت 

در نو روز : داکتر جاويد از قول البيرونى ع.وه ميکند که

مردم سحرگاه برمى خاستند و آب از )  فروردينروزششم(خاصه 

جويبار برميداشتند و آنرا بر سر و روى يک ديگر و ھر کسى که سر 

  :راه شان پيدا ميشد، مى پاشيدند

  ھـر           ـچـو ھـر سال روز نخسـتين  م

 رـبر افـــروزد از  برج خرچنگ چـھ

ًبـــود آب پـاشــان بـرســـــم ع      جـم          ـُ

  که کسرى شگون کرده بودست وجم

در شرفنامه نظامى پيرامون جشن نوروز وجشن سده، ابياتى 

بچشم ميخورد که نشان ميدھد در نيمه قرن ششم ھجرى در دوران 

حيات نظامى گنجه ئى درجشن نوروز و سده ، در ميان زرتشتيان، 

دوشيزگان جوان با لباسھاى خوش الوان و با سر وصورتھاى آراسته 

وگيسوھاى مشک و غاليه ديده ، شرکت مى جستند و با رقص و 

پايکوبى ودست افشانى و پريشان کردن مويھاى خويش بشور وسرور 

و شادمانى و رونق جشن مى افزودند و با ناز و ادا ھاى دلبرانه مرد 

خويشتن رامى جستند و از حقوق و اختيارات فراوانى برخوردار 

   :  خوانيمآن ابيات را باھم  می. بودند

  بنوروز جمـشــــيد و جشـن ســده          

 کـه نـــو گشـــتى آئــيـن آتـشکـده
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  زھر سو عـروســان ناديـده شـوى        

  زخـانه بـرون تا ختنـــدى بکــوى

  رخ آراســـــته ، دسته ـا پر نـگـار         

 بشــــادى دويــدنـدى از ھـر کـنار

   بــــــر داشــتـه        ُمـغـانــه مى لـعــل

 ُ  بـيـاد مغـان ، گــــــردن افــراشته

  زبرزين دھقـــان٭ و افسـون زنـد          

 بــر آورده دودى بـچـــــــرخ بلـنـد

  ھـمه کارشان، شــوخى و دلـبـرى          

 گه افــسانه گوئى،گه افســونگرى

  فـروھشته گيسو، شـکن در شکن       

 ايکــوب و يکــى دسـت زن  يـکى پ

  چـو سـروسھى دستــۀ گل بـدست           

 ُسـھى ســرو زيبـــا بودگل پرسـت

  ســر سـال ، کـــز گــنـبد تـيــز رو         

  شـمـار جھـان را شــــدى روز نـو

  يکى روزشـان بود،ازکوى وکاخ         

  بـکــام دل خــويـش ، مـيدان فراخ

  يکى بــزمى آراستى           جــــدا ھــر 

 )27(و زآنـجا بسى فتنه بـرخاستى

 )آتشکده دھقان= ٭ برزين دھقان(

ًاين ابيات صريحا بيانگر آزادى زن در ديانت زرتشتى است که حق 

   .داشته اند جداگانه در نوروز بزم آرائى کنند و به نشاط بنشينند
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  :  ايران نزد زرتشتيانینو روزآئين 

ورش��د ک��ه زرت��شتيان ، ق��ديم ت��رين وزج��ر ک��شيده ت��رين باي��د يادآ

اقلي��ت آري��ائی  ان��د ک��ه حام��ل س��نن وآداب دين��ی وم��ذھبی  خ��ود و ج��شن 

ھ�ای دوازده گان�ه س��ال اس�تند، وچ��ون درافغان�ستان، ازاي��ن م�ردم ک��سی 

باقی نمانده، تا از زبان آنان روايت ش�ود،ناگزيريم ب�رای دان�ستن س�ابقۀ 

رگ��زاری آن ازنوش�ته ھ�ا وگفت�ه ھ��ای ن�وروز ومنزل�ت آن  وچگ�ونگی ب

زرت���شتيان  مق���يم اي���ران  وخ���ارج از اي���ران بھ���ره بگي���ريم، زي���را ک���ه 

زرتشتيان نوروز را يکی از مھمترين آيين ھای دين�ی و مل�ی خ�ود م�ی 

  .دانند

در م��ورد آئ��ين زرت��شتی  وخاس��تگاه اي��ن آئ��ين  ومؤس��س آن در 

اينج��ا ب��ه مقال��ۀ چھ��ارم  بط��ور مف��صل وم��ستند بح��ث ش��ده اس��ت، امادر

ارتباط منزلت  جشن ن�وروز ن�زد زرت�شتيان  ک�ه اي�شان حام�ل ب�سياری 

از سنن اين جشن در قبل از اس�.م ھ�ستند نک�اتی بي�ان ميگ�ردد ت�ا دي�ده 

شود که نياکان ما در ازمنۀ پيش از اس.م از اي�ن ج�شن چگون�ه وب�ه ب�ا 

  چه تشريفاتی  استقبال ميکرده اند؟

  

  :  زرتشتيانجشن ھاى دوازده گانه

 آئ�ين زرت�شتى ، دري�ک س�ال ان    در ازمنه پيش ازاس.م، پيرو

دوازده جشن  برگزار ميکردند ک�ه منطب�ق ب�ود ب�ر روزھ�ايى ک�ه درآن 

  . اسم روزبا اسم ماه برابر ميشد

ھرماه سى روز بود وھر روزنامى براى بنابربه تقويم زرتشتی 

. وددر اين سى روز دوازده روزھم نام دوازده ماه ب.خود داشت

 مثال بگونۀ.  ميگرفتندوھرگاه نام ماه بانام روزبرابرميشد، آن راجشن

خ.صه نام ھاى . مھر روز در مھرماه جشن مھرگان گرفته ميشد 
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: چون. دوازده گانه ماه ھا، بادوازده نام از نام روزھايکى ھستند

فروردين که نخستين ماه سال وآغازبھار است و روز نوزدھم ھرماه 

يا ارديبھشت که نام روزسوم ھرماه . ناميده ميشود» نفروردي«نيز 

 نيز بشمار مى آيد، بدين شيوه ھرگاه نام روز و ماه يکى ميشد، آن

روز را جشن ميگرفتندو از اين رھگذر، دوازده جشن درسال پديد مى 

   : آمد با نام ھاى زير

  جشن فروردينگان، درنوزدھم فروردين - ١

  م اردى بھشتجشن اردى بھشتگان در سو . ٢

  جشن خردادگان درششم خرداد – ٣

  جشن تيرگان دردھم تير - ٤

  جشن امردادگان درھفتم امرداد - ٥

  جشن شھريورگان درچھارم شھريور - ٦

  جشن مھرگان درشانزدھم مھر - ٧

  جشن آبانگان دردھم آبان - ٨

  جشن آذرگان درنھم آذر - ٩

زدھم ، بيست جشن خرم روزيا ديگان درھشتم ،پان - ١٠
  وسوم دى

  جشن بھمن گان در دوم بھمن - ١١

   جشن اسپندار يا اسفندگان درپنجم اسفند - ١٢

يک�ى ج�شن : از ميان اين جشنھا ن�ام آورت�رين آن س�ه ج�شن ب�ود 

و س��ديگر ) ش��ش روز(و ديگ��رى ج��شن مھرگ��ان) دوازده روز(ن��وروز

 دوج���شن پ���سين در زيرتاثيرف���شار. ب���ود)  ھفت���ه٧ ت���ا١از(ج���شن س���ده 

ًروحانيت مسلمان تقريبا فراموش ش�ده ان�د، ام�ا ج�شن ن�وروز، در روز 

اول س���ال خورش���يدى ک���ه روز وش���ب ب���اھم براب���ر مي���شوند، ب���ا وج���ود 
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ف��شارھا و انزج���ار روحاني��ت م���سلمان درک��م بھ���ا دان ب��ه آن ت���ا کن���ون 

  . يائی با عقايدمختلف مذھبی برگزار ميگرددازسوی ملل آر

ب���ه ن���وروز و آئ���ين ھ���ای در اوس���تا، کت���اب مق���دس زرت���شتيان 

نوروزی اشاره ای نشده است، اما زرتشتيان درحفظ وت�داوم برگ�زاری 

س��نت ن��وروز نق��ش مھم��ی داش��ته ان��د، از اي��ن رو م��ی ت��وان گف��ت ک��ه 

  .نوروز قدمتی پيش از دين زرتشت دارد

به نظرم قديمی ت�رين ج�ائی ک�ه :"دکتر کتايون مزداپور می گويد

ان اس�ت ک�ه البت�ه ھ�م پھل�وی اس�ت و اسم از نوروز آمده کتاب نيرنگ�ست

مق��داری ھ��م اوس��تا دارد، ام��ا در خ��ود اوس��تا اس��م ن��وروز نيام��ده ول��ی 

فروھرھا که با نوروز ارتباط دارند، يک يشت فروردين ي�شت فروھ�ر 

ب�ا آنک�ه زرت�شتيان در ط�ول ت�اريخ بي�شترين کوش�شھا را ) 28."(ھاست

آي��ين ھ��ای ب��ويژه آن بخ��ش ھ��ايی ک��ه ب��ه (ب��رای نگھ��داری ج��شن ن��وروز

کرده ان�د، مگرج�شن  ن�وروز ت�اريخی ق�ديمی ت�ر ) دينی آنان تعلق دارد

  .از عصر زرتشت دارد

 يک��ی ازق��ديمی ت��رين مظ��اھر اي��ن ج��شن ن��زد زرت��شتيان،روشن 

کردن آتش در سپيده دم ن�وروز اس�ت ک�ه، ام�روزه از س�وی زرت�شتيان 

ر ھ��ر خ��انواده و د. اي��ران  در روس��تای قاس��م آب��اد ي��زد برگ��زار مي��شود

پي��شاپيش آن��ان زن��ان ، س��بزه، ظرف��ی پ��ر از آب ، ي��ک س��ينی مي��وه ک��ه 

گي��اه خوش��بو ش��بيه (mourdنامي��ده مي��شود، گل��دانی از م��ورد" ودري��ن"

و شم�شاد، مجم�ر آت�ش و ي�ک چ�راغ روغن�ی ب�ه ب�ا=ی ب�ام م�ی ) پودن�ه

ح�دود س�اعت . برند و در کنار ھيزم ھای از قبل آماده ش�ده م�ی گذارن�د

مردان زرت�شتی در جرق�ه ھ�ای آت�ش نماي�ان م�ی پنج صبح سپيدی ک.ه 

ھمزم��ان ب��ا ب��ر اف��روختن آت�ش آھنگھ��ای ن��وروزی ک��ه از بلن��د گ��و   .ش�ود

                                                                                                                       .پخش می شوند
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 ساکنين محله قاسم آباد دليل آتش کي خسرو ماوندادی ، يکی از

افروزی بر بام ھا را توضيح می دھد که در گذشته اجرای اين مراسم 

آتشی که در سپيده دم اورمزد   :"با   موسيقی زنده ھمراه بوده است 

  برابر با اول فروردين بر روی بام افروخته می شود يک سنت کھن

. قی مانده استايرانی است که در روستا ھای زرتشتی نشين با

زردشتيان بر اين باوراند که ده روز مانده به عيد نوروز که پنجه 

کوچک آغاز می شود، با آتش افروزی روان مردگان ودرگذشتگان را 

در پايان سال ھم با آتش يعنی با نور . به خانه ھاي خود پذيرا می شوند

    ."   و گرما آنھا را بدرقه می کنند و آب پشت سرشان می ريزند

  

  آتش بامداد نورزی بربام خانه زرتشتيان

  : بدرقۀ نياکان با نيايش در برابر آتش مقدس 

  ِزرتشتيان معتقدند که روان يا به گفته آنان فروھر نياکان 
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ومردگ��ان از ده روز پ��يش از ن��وروز ب��ه دي��دار خان��ه و کاش��انه پي��شين 

آنھ�ا .ن�دخود می آيند و در صبح سال نو به محل اوليه خ�ود ب�ازمی گرد

باور دارند عطر ميوه ھايی که پ�اره م�ی ش�وند، و ب�وی خ�وش اس�پند و 

کن��در ک��ه از آت��ش مت��صاعد م��ی ش��ود، ھم��راه ب��ا زمزم��ه اوس��تا، روان 

وقت�ی س�پيده . نياکان را که در حال ترک خان�ه خودھ�ستند ش�اد م�ی کن�د

صبح می دمد، صدای بلندگو خاموش می شود و ش�عله ھ�ای آت�ش ف�رو 

دينی مراسم ن�وروز زرت�شتيان پاي�ان م�ی ياب�د و -ْآئينیمی نشيند، بخش 

ھر خانواده باقيمانده آتش خود را به آتشکده محل�ه ک�ه ب�ه آن درب مھ�ر 

  .می گويند، می برد

کيخ��سرو ماون��دادی ازآداب��ی ک��ه بامھم��ان ن��وازی ودي��د و بازدي��د 

بع��د از اينک��ه س��ال ن��و : "درروزھ��ای ن��وروز ھم��راه اس��ت م��ی گوي��د

اورمزد و فروردين ماه آغاز شد رسم ب�ر اي�ن ھ�ست تحويل شد و روز 

که در با=ی سر درگاه ھر خانه ای ک�ه در آن زن�دگی وج�ود دارد ي�ک 

در پاشنه در خانه . سبزه يعنی مورد، سرو يا شمشاد را نصب می کنند

و سنجد م�ی ريزن�د ک�ه ن�شانه ع�شق و دوس�تی ) پودنۀ صحرائی(آويشن

بگوي�د ب�ا زب�ان ب�ی زب�انی ب�ه ھست و بدون اينک�ه ک�سی ب�ا ش�ما س�خنی 

  . "شما خوش آمد گفته می شود

در روزھ��ای پنج��ه و ن��وروز، زرت��شتيان  در جل��وی خان��ه ھ��ای 

خود گل سفيد می پاشند که به معنی باز بودن در خان�ه ب�ه روی مھم�ان 

بوی خوش و تميزکردن خانه از ديگر سنت ھايی است که برای . است

آنط�ور . م پنج�ه ب�ه آن توج�ه ش�ده اس�تاستقبال از اجداد و نياکان در ايا

ک��ه رس��تم کاووس��يان م��ی گوي��د، خان��ه و کاش��انه کثي��ف باع��ث آزردگ��ی 

ما زرتشتيان به اورم�زد :"روان فروھر مردگان ودرگذشتگان می شود

و فروردين ماه که جشن تازه شدن طبيعت است بسيار اھميت می دھيم 
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ه تک��انی ھ��ائی در پي��شاپيش آن خان��. و آن را ب��سيار نيک��و م��ی ش��ماريم

در ش�ب عي�د . انجام می دھيم و معتقديم تم�ام زن�دگی م�ا باي�د پ�اک باش�د

حتما خانه تکانی بايد انجام ش�ود و اگ�ر کين�ه و ع�داوتی داري�م باي�د ح�ل 

در آخرين روز پنجه بزرگ مراسم دينی پيش از نوروز به پايان ."کنيم

نن�د ھم�ه فرارسيدن بھار و آغاز سال ن�و ب�رای زرت�شتيان ھما. می رسد

پ�س . ايرانيان، جشن رستاخيز طبيعت و لحظه فرا رسيدن ش�ادی اس�ت

از تحوي��ل س��ال، زن خان��ه آئين��ه و گ��.ب پ��اش را ب��ر م��ی دارد و ب���ه 

  . اعضای خانواده تبريک و شادباش می گويد

  : خوان نوروزی ومراسم نوعيد

. خ��وان ن��وروزی زرت��شتيان در ط��ول ت��اريخ تغيي��ر ک��رده اس��ت

صوير زرتشت بر سفره ن�وروزی اھ�الی ب�اغ خن�دان، گذاشتن اوستا و ت

. از تفاوت ھ�ای عم�ده آن ب�ا س�فره ھف�ت س�ين ديگ�ر اق�وام ايران�ی اس�ت

پرويز ورجاوند اي�ن س�فره را در ارتب�اط ب�ا خ�وان مقدس�ی م�ی دان�د ک�ه 

ناميده می شده و کلمه ميز ب�ه فارس�ی ام�روز از " ميزد"در ايران قديم 

دس نوروز در عدد ھفت و لحظه تغيير برای او تق. آن گرفته شده است

  . سال است

ھف}}ت س}}ين در واق}}ع در مرحل}}ه اول مي}}زدی ھ}}ست ک}}ه در زم}}ان 

خ}}اص گ}}سترده م}}ی ش}}ود، و فامي}}ل دور آن جم}}ع م}}ی ش}}وند ت}}ا برک}}ت 
ھف}}ت عJم}}ت از ھف}}ت . لحظ}}ه مق}}دس و گ}}ردش س}}ال را درياف}}ت کنن}}د

م}ان امشاسپند بر سفره گذاشته می شود که اين عJمت ھ}ا در ط}ول ز
زمانی ھفت چ�ين يعن�ی ھف�ت مي�وه ای ک�ه م�ی چيدن�د . تغيير کرده است

سبزه ای را که سبز ( بوده است و يا ھفت شين يعنی شير، شکر ، شايه

و شم�شاد و البت�ه ش�رابی را ) می کنند درفارسی ب�ه آن ش�ايه م�ی گوين�د

اي��ن ش��راب ھ��ا را اکث��را در ج��ام . ک��ه ب��ر س��ر خ��وان ن��وروزی ھ��ست
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جام رودين جامی است که اسم مرده ای بر آن حک .رودين می خورند

  )29. (شده است و وقتی می خورند يادی از آن  شخص مرده می کنند

: اين ھفت امشاسپنديا ھفت ايزد در ديانت زرت�شتی عبارتن�د از" 

ک��ه در رأس .بھم��ن،اردی بھ��شت، ش��ھريور، س��پندارمذ، خرداد،ام��رداد

اينھ��ا ص��فات .دارداي��ن ش��ش اي��زد، س��روش ي��ا خ��ود اھ��ورامزدا ق��رار

چون ھفت سپينته يا ھفت مق�دس .اھورامزداھستند که تشخصی يافته اند

درديان��ت زرت��شتی اھمي��ت وي��ژه دارن��د، اي��ن اندي��شه ب��ه وج��ود آم��ده ک��ه 

ھفت سين به موجب شماراين مقدسان وص�فت ش�ان درخ�وان ن�وروزی 

  ) 30."(قرارميگيرد

 در س�ال اولين ديدار نوروزی از خانواده ای شروع می شود که

 نامي�ده م�ی ش��ود، در نوعي}داي�ن مراس�م ک�ه . قب�ل م�رده ای داش�ته اس�ت

ب���ر روی س���فره ن���وروزی ک���ه مھمان���ان . س���کوت برگ���زار م���ی گ���ردد

گرداگرد آن می ن�شينند، عک�س م�رده معم�و= در کن�ار س�بزه ن�وروزی 

: پروي��ز ورجاون��د پژوھ��شگر فرھن��گ زرت��شتيان م��ی گوي��د. ق��رار دارد

ن ش��خص درگذش��ته در مراس��م ن��وروزی مراس��م نوعي��د ح��ضور نم��ادي

. بازديد از خانه کسی که م�رده ي�ی دارد ب�رای س�وگواری ني�ست:"است

ھمانطور که در تصوف ايرانی مسند شيخ ي�ا پي�ر را حت�ی اگ�ر خ�ودش 

ح�ضور ن��دارد انداخت��ه م��ی ش�ود و ھمي��شه اح��ساس ح��ضور آن پي��ر در 

ده ای جمع وجود دارد، در مراسم نوروزی ھم وقتی يک نف�ر از خ�انوا

درگذش�ت، ب��ه دي�دن او م��ی روي�م يعن��ی او روح�أ ح��ضور دارد و چ��ون 

ابت�دا ب�ه خان�ه او و ب�رای . درگذشته و بازگشته، مھم�ان عزي�ز م�ا اس�ت

دي��دنی او م��ی روي��م؛ ن��ه بخ��اطر س��وگواری و ت��سلی بازمان��دگان، بلک��ه 

در افغان��ستان ." ( ح�ضور او را ھم��ان ادام��ه زن��دگی قبل��ی او م��ی دان��يم

   اعياد مذھبی اول به ديدار کسانی ميروندکه عزيزی را نيز در ايام
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  .)تازه از دست داده باشد

پس از برگزاری مراسم نوعيد، زرتشتيان با شادی و پايکوبی و 

 م�ی عربان}هنواختن ساز ض�ربی داي�ره مانن�د مخ�صوص خ�ود ک�ه آن�را 

ميزبان که پي�شاپيش .نامند، به ديد و بازديد خويشان و آشنايان می روند

 ن��وروزی را ب��ا ش��يرينی ھ��ای مخ��صوص و ش��ربت و چ��ای ب��رای مي��ز

پذيرايی آماده کرده است، در ابتدا برای مھمانان خود آئينه و گ.ب می 

سپس پ�ذيرايی ب�ا خ�وردن نق�ل آغ�از م�ی ش�ود و ھمزم�ان س�از و . گيرد

  .آواز و پايکوبی ادامه می يابد

يکی از شيرينی ھای مخ�صوصی ک�ه زرت�شتيان حتم�ا ب�ر خ�وان 

کماج شيرينی کيک مانندی است . وزی خود می گذارند کماج استنور

ماھ�دخت فروھ�ر آن را از مھمت�رين . که به ش�يوه س�نتی تھي�ه م�ی ش�ود

کم��اج ن��وروزی ازآرد :"ش��يرينی ھ��ای =زم ب��رای اي��ن روزھ��ا م��ی دان��د

. گندم، قدری گ.ب،ھي�ل و دارچ�ين،تخم م�رغ و شکردرس�ت م�ی ش�ود

بعد روغن را در کماج�دان داغ م�ی کن�يم اينھا را با ھم قاطی می کنيم، 

و خمير را درآن می ريزيم و مغز پ�سته و ب�ادام و گ�ردو و کنج�د روی 

اي��ن کم��اج ش��يرين و کم�اج ن��وروزی، ي��ک رس��م ق��ديمي . آن م�ی ري��زيم

نان ھم می پ�زيم، ام�ا در ھ�ر خان�ه ای اگ�ر ن�ان ھ�م نپزن�د، پخ�ت . است

  ."يد باشددم سال تحويل کماج با. کماج برايشان واجب است

  

  : گھنبار خوانی موبدان در نوروز بزرگ

ام���ا روز ش���شم ف���روردين يک���ی از مھمت���رين روزھ���ای م���ذھبی 

.  اس���تن}}}وروز ب}}}زرگزرت���شتيان و روز تول���د زرت���شت و ي���ا بق���ولی 

زرت���شتيان اي���ن روز را ب���ا گ���رد ھم���ائی ھ���ای گ���سترده وبرنام���ه ھ���ای 

ي���ه دراث���ار الباق. س���خنرانی و ھن���ری درھ���ر منطق���ه ج���شن م���ی گيرن���د
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روز ش�شم ف�روردين ن�وروز ب�زرگ اس�ت ونزدايراني�ان «:ميخوانيم که 

گوين��د خداون��د دراي��ن روز م��شتری را بيافري��د . ج��شن ب��زرگ ميباش��د

زرت����شتيان . وفرخن����ده ت����رين س����اعتھای آنروزس����اعت م����شتری اس����ت

زرت��شت دراي��ن روز توفي��ق ياف��ت ک��ه باخداون��د مناج��ات کن��د "ميگوين��د

 کرد ودراي�ن روز ب�رای س�اکنان وکيخسرودراين روز براسمان عروج

وازاينج��ا اس��ت ک��ه ايراني��ان اي��ن . ک��ره زم��ين س��عادت را ق��سمت ميکنن��د

  )31(».روز را روز اميد نام داده اند

 در اي��ن روز ب��سياری از زرت��شتيانی ک��ه س��الھا از زادگ��اه خ��ود 

دور بوده اند به شھر و دي�ار خ�ود بازميگردن�د و در اي�ن ج�شن ش�رکت 

 - اج�رای ش�عر و س�رود و نماي�شنامه ھ�ای م�ذھبی جوان�ان ب�ا. می کنن�د

. س����نتی در تھي����ه و ت����دارک اي����ن ج����شن نق����ش مھم����ی ايف����ا م����ی کنن����د

نوروزخوانی تنھا سنتی نيست که در بين زرتشتيان و ديگ�ر ايران�ی ھ�ا 

بسياری از آداب نوروزی که در بين زرتشتيان اينجا ي�ا . مشترک است

وزه جغرافي�ايی ن�وروز ک�ه آنجا وجود دارد به شکلی تغيي�ر يافت�ه در ح�

از شرق عراق تا غرب ھند و از خليج فارس تا قزاقستان و گرج�ستان 

  . گسترده است، يافت می شود

ک��وروش نيکن��ام پژوھ��شگر آداب و رس��وم زرت��شتيان ب��اور ب���ه 

بازگ�شت فروھ�ر نياک�ان در روزھ�ای ن�وروز را ب�ا رف�تن ب�ه گورس�تان 

اجيک��ستان و آذربايج��ان ت��ا س��نتی ک��ه در ت. در اي��ن اي��ام مقاي��سه م��ی کن��د

ب�ه مناس�بت ھ�ای مختل�ف :"امروز از آداب جدا ن�شدنی ن�وروزی ھ�ستند

جامع��ه اس��.می ايران��ی ب��ه م��زار مردگ��ان م��ی رون��د و در آنج��ا ش��مع 

روش���نائی ايج���اد ک���ردن يعن���ی درخواس���ت از روان . روش���ن م���ی کنن���د

م�ا آم�دن ن�وروز را ب�ا . فروھر مردگان ک�ه ب�ه زن�دگی آنھ�ا س�ری بزن�د

 روشن کردن به استقبال فروھر مردگان می رويم و بعد روز اول آتش
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ھم�ين آت�ش . نوروز، باز با آتش روشن کردن ب�ه بدرق�ه آنھ�ا م�ی ن�شنيم

روشن کردن را مسلمان ايرانی امروزه برای مزار مردگان شان انجام 

  ."می دھند

نوروز به دليل برجسته بودنش به عنوان يک جشن باوری است 

. بت ب��ه دني��ا مين��وی، يعن��ی جھ��ان پ��س از م��رگ داش��تندک��ه ايراني��ان ن��س

چون اين جشن، جشن آفرينش ان�سان ھ�م ھ�ست، آم�دن فروھ�ر و روان 

و ايراني�ان خان�ه تک�انی م�ی کنن�د و . مردگان ب�ه س�وی زم�ين ھ�م ھ�ست

يک زندگی نوی را به خود م�ی گيرن�د ب�ه دلي�ل اي�ن ک�ه در ب�اور س�نتی 

داری م��ی کنن��د و ميزب��ان ش��ان اي��ن ھ��ا از روان فروھ��ر مردگ��ان پاس��

به ھم�ين دلي�ل اس�ت ک�ه اي�ن ج�شن ت�ا ب�ه . مھمان ھای ارزشمندی ھستد

امروز مانده و ھر قوم و ملتی که به ايران آمده اين جشن را پذيرفت�ه و 

اما ارتباط م�ستقيم ن�وروز ب�ا طبيع�ت، تغيي�رات . در واقع پاس می دارد

 س�رد و بلن�د جوی و ستاره شناسی در اي�ن زم�ان، رھ�ايی از ش�ب ھ�ای

زمستان، برابری شب و روز و شروع فصل کشاورزی د=يل ديگ�ری 

  .ھستند که دوام نوروز در طول تاريخ را ممکن ساخته اند

  :سيزده بدر

به نظر می رسد که جشن سيزدھمين روز فروردين و ي�ا س�يزده 

ول�ی ام�روز زرت�شتيان .بدر ارتباطی با باورھای آيينی زرتشتيان ن�دارد

ماھدخت فروھر م�ی گوي�د ک�ه .  در طبيعت به سر می برنداين روز را

زرتشتيان گاھی نيز در اين روز آشی به ن�ام آش پ�س پ�ائی ن�وروز م�ی 

  .پزند

کامران فروھر معتقد است ک�ه س�يزده ن�وروز ب�ين زرت�شتيان ن�ه 

روز :"تنھ��ا نح��س ني��ست بلک��ه آن��را روزی عزي��ز و مب��ارک م��ی دانن��د

اي��ن روز . ي��ا روز تي��ر م��ی گوين��د› تي��شته ري��زد‹س��يزده ب��در را روز، 
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اي�ن روز را ک�ار نم�ی . فرشته باران است و برای ما خيلی عزيز اس�ت

م�ا س�يزده را نح�س نم�ی دان�يم، آن را .کنيم و به باغ و صحرا می رويم

  ."عزيز می دانيم

ام��ا دکت��ر کت��ا ي��ون م��زدا پ��ورمی گوي��د ک��ه اعتق��اد ب��ه نح��سيت و 

شتيان ني��ز وج��ود داش��ته و ناخج��سته ب��ودن س��يزده ن��وروز در ب��ين زرت��

سابقه سيزده بدر را تا بابل م�ی :"او اضافه می کند. ريشه تاريخی دارد

توانيم دنبال کنيم که دوازده روز را ج�شن م�ی گرفتن�د ب�ه ن�شان دوازده 

ماه سال و روز سيزدھم در حقيقت پايان جشن بوده که روز آشفتگی و 

ع�دد س�يزده نح�س . به ھم ريختن ھمه چيز ھست و جشن تمام می ش�ود

ًاس���ت و ک���. ھم���ان اس���ت ک���ه در جامع���ه اکثري���ت اي���ران ھ���م وج���ود 

  )32."(دارد

در ھرحال ،برپائى اين جشنھا، جدا از ھمبستگى وروحيه 

نوگرايى که درکالبد جامعه ميدمند، درطول تاريخ ،بزرگترين پايگاه 

فرھنگى که ھمواره . ھاى فرھنگ جامعه درقبال مھاجمان نيز بوده اند

کيه بربنيه توانمند خود فرھنگ ھاى بيگانه را درخود حل کرده و با ت

           .به آنھا اعتبار بخشيده است

  

  باور ھای زرتشتی درآداب نوروزی بوميان سيستان

  :رسم اوشيدر

بنابر روايات مذھبی زرتشتيان، عالم از بدو خلقت روح تا پايان 

 اوشيدرھزارۀ به دوازده ھزاره  تقسيم ميشود که دھمين ھزاره، 

 است که از پرتو سوشيانت ودر آخر ھزارۀ اوشيدر ماهوسپس ھزارۀ 

اينان نطفه ھا يا .اين آخری جھان راستی وجاودانگی برپا خواھد شد

فروھرھای جوان در آب ھای ٩٩٩٩نبيره ھای زرتشت اند که بوسيله 
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ھامون نگھداری ميشوند و ھريک به فاصله ھزار سال از ھمديگر 

نزده ساله ايکه در آبھای ھامون آب تنی ميکند، ظھور ازمادر پا

خواھند کرد وجھان را از کژی وبدی ونادرستی وزشتی و دروغ پاک 

  .خواھند نمود

يکی ديگر از باورھای زر تشتی درميان بوميان سيستان که در 

شبی ( در شب نوروز : اطراف ھامون ھيرمند سکنی دارند اينست که 

 دختر جوان وزيبای پانزده ساله را لباس )که فردای آن نوروز است

نو می پوشانند وبرشتر آذين شده سوار ميکنند وبرکنار آب ھيرمند ويا 

مردان . ھامون ميبرند ودر آنجا گروه مردان وزنان از ھم جدا ميشوند

دور از اجتماع زنان ودختران به نواختن دھل و شادی وسرور می 

ان دختر جوان باکره را که آنطرف زن. پردازند وپای کوبی ميکنند

نام نھاده اند، برھنه ولخت کرده داخل آب ميکنند وبعد با "اوشيدر"

نزديک سپيده داغ . دف ودھل تا نيمه ھای شب به نشاط می پردازند

دختر را از آب بيرون می آورند ولباس پوشيده وباز برھمان شتر آذين 

ويا سيستانيان ھنوز بدينسان گ. شده سوار مينمايند وبه خانه برميگردند

ھم باور دارند که ممکن است نطفه زرتشت از آب ھای ھامون در 

ساله باکره نفوذ کند وسرانجام افتخار مادر شدن يکی از ١۵دختر 

اين رسم تاچھل سال قبل ) 33. (موعودھای زردشتی را کمائی کنند

که ھامون ھای ھلمند وھامون پوزک وھامون سابوری پراب وجای 

ام مردم بومی بود،ومن محصل پوھنتون کابل بودم، اجرا تعليف احش

ميشد ولی نميدانم امروزکه تغييرات مھمی در وضع زندگی مردم 

 بومی سيستان رونما شده اين رسم  اجراميگردد ياخير؟

  :رسم گندم بريان 
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صوص آنھای که يکی ديگراز رسوم ديرينه مردم سيستان بخ

 زندگی دارند، اينست که در در نزديکی ھاموندر اطراف کوه خواجه 

روز نوروز، زنان ومردان برای شرکت درجشن نوروز برفراز اين 

" کوه جمع ميشوند و دسته ھای گندم سبز را آتش زده، بر پای مزار

برخی عوض دسته ھای گندم سبز،مقداری . نثار ميکنند"پيرگندم بريان

غيان گندم را بريان نموده وبه زوار آنجا نذر ميدھند و برای ط

. رودخانه ھيرمند وحاصلخيزی زمين وبرکت خرمن شان دعا مينمايند

برفراز اين کوه آتشگاھی است متعلق به عھد قبل از مي.د وھمچنان 

که در دين زرتشتی مقام ارجمندی " اناھيتا"معبد ربة النوع آب يعنی

  .داشته است وجود دارد

متعلق به بدينگونه ميتوان حدس زد که اين سنت بوميان سيستان 

آئين زرتشتی بوده که تا ھنوز در ميان اھل سيستان بجا آورده ميشود 

بجای آورده " ناھيتاا"ًوقب.  اين مراسم بربا=ی ھمين کوه در پای معبد

که معلوم نيست "  پيرگندم بريان"ميشد ولی اکنون آنرا درپای مزار 

  .چه شخصيتی است، اجرا می نمايند

  

 : ازبکستانجشن نوروز در

ًدر ازبکستان جشن نوروز جشنی دولتی است، اما رسما سال 

از چند روز مانده به نوروز، . نو طبق تقويم اروپايی برگزار می شود

بخصوص مردم شھرھای بخارا وسمر قند که اکثريت (مردم اين کشور

خانه تکانی می کنند و خانه ھای خود و شھرھا ) شان تاجيک تبار اند

؛ زيرا اين امری طبيعی است که در لباسی و روستاھا را می آرايند

طبق رسوم، تا پيش از . زيبا و خانه ای زيبا به استقبال سال نو بروند

آغاز سال نو بايد تمامی کارھای مربوط به آماده کردن غذا و وسايل 
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غذای فراوان و متنوع، نماد اميدواری به برداشت . پذيرايی پايان بيابند

  .  استمحصو=ت بسيار در اين سال

 در روز نوروز سفره عيد پھن می شود و بر روی آن غذاھای 

متنوعی از جمله پلو، گوشت گوسفند و يا گاو آب پز شده، پيراشکی با 

سمنوپزی از رسوم . قرار می گيرد) سومالياک(پيازچه و سمنو 

ديرينه در ازبکستان است که خانم ھا به آن می پردازند و در ھنگام 

اد می خوانند، می رقصند و افسانه تعريف می پخت آن شعرھايی ش

ازبک ھا تنھا يک بار در سال و آن ھم در . کنند، شوخی می کنند

يکی . نوروز سمنو می پزند که جوانه گندم آن سمبل زندگی ابدی است

از عقايد جالبی که در بين مردم ازبکستان وجود دارد، اين است که 

چکی بيفتد، نشان خوبی می گويند اگر در سمنوی ميھمان سنگ کو

است و بدين معناست که تا نوروز ديگر او شاد، موفق و تندرست 

ع.وه بر اين در ميدان ھای شھرھا نيز شادی و پايکوبی . خواھد بود

بھار "آغاز می شود و چھره ھايی سنتی که نماد عيد نوروز ھستند، 

.  شوندپديدار می) بمعنای زمين" (ماما ير"و " دھقان بابا"، "خانوم

آنھا سوار بر ماشينی می شوند که با گل آراسته شده و مردم و 

ميھمانان را به ميدان اصلی شھر  دعوت می کنند و در آنجا نوروز 

 . را به ھمه تبريک می گويند

  ھاي نوروزي در ازبكستان سنت 

 طاھر سليمانف يکی از محققان ازبک ، مردم  به نوشته

 ماه مارس مي.دي 21ه مطابق با ازبكستان از روز اول سال نو ك

 روز به منازل 30كنند، به مدت  از آن ياد مي" ناروز" نام  است و به

اقوام و نزديكان خود رفته و ضمن تبريك اين ايام فرخنده به آنان، با 
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قرائت فاتحه و آياتي از قرآن مجيد، روح گذشتگان خود را نيز شاد 

  .عمومی استاين روز در ازبکستان  رخصتی . كنند مي

ھا و منازل و  مردم اين كشور قبل از فرارسيدن نوروز، خانه

ھاي مخصوص  كرده و لباس ھاي خود را نظافت  حتي محله و خيابان

پوشند و زنان و  اند، مي ھاي گوناگون محلي تھيه شده كه از پارچه

كه از " سر طاقي "محلي موسوم به  دختران اين كشور نيز ك.ه ويژه 

شوند، برسر گذاشته و لباس  اع مختلفي از پارچه تھيه ميسيم و انو

نوروزي كه از جنس اطلسي است را پوشيده و به ھمراه خانواده خود 

  . روند به استقبال نوروز مي

ھاي نوروزي در ازبكستان اين است كه مردم اين سنتيكي از 

وضعيت روز و سال نو آنان به اولين كسي كه در اين : كشور معتقدند

آنان معتقدند كه اگر فردي با . شود بستگي دارد  وارد خانه آنھا ميروز

شخصيت پاك، انديشمند، صاحب احترام، عابد، نيكوكار و داراي 

شود، خانه اين  رفتارھاي خوب انساني و اس.مي به خانه فردي وارد 

. خانواده تا نوروز آينده پر از فيض و بركت و خوشبختي خواھد بود

تان براين باورند كه اگر اولين كسي كه در روز حتي مردم ازبكس

شود، داراي نام و صورتي زيبايي نيز  نوروز به منزل آنان وارد مي

باشد و با پاي راست وارد خانه آنان شود، خوشبختي را در تمام طول 

  . سال به اين خانواده ھديه خواھد كرد

ھاي عمومي نوروزي در كشورھاي آسياي  اما اكثر آيين

 از جمله برگزاري مسابقات گوناگون، از قبيل بزكشي، مركزي

ھاي اھلي، مشابه يكديگر حيوانھايي با استفاده از   كشتي، مسابقه

  . ھستند

   ھمچنين در جشن نوروز در ازبكستان نيز مانند ساير كشور
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ھاي آسياي مركزي، زنان خانه با تھيه و توليد انواع گوناگوني از 

 از جمله غذاي خاص نوروز موسوم به ھا و غذاھاي محلي، شيريني

شود، از اعضاي  كه با آرد گندم، آب، روغن، شكر تھيه مي" سمنك "

كنند و برخي نيز اين غذاي مقوي  خانواده و ميھمانان پذيرايي مي

مردم اين كشور . كنند محلي را به رايگان در ميان مردم توزيع مي

ل كند، تا نوروز معتقدند ھر كسي كه غذاھاي محلي نوروز را تناو

يكي از آداب و رسوم . آينده از ھر ب. و بيماري، ايمن خواھد بود

سرپرست،  ھاي بي مردم ازبكستان در اين روز، ديدار با خانواده

  .ھاي مادي به آنان است بضاعت و معلو=ن و ارائه كمك بي

   :تاجيکستان 

ه مردم بدين معنى ک. در تاجيکستان نوروز تاچھل روز دوام مى آورد

ھرجمعه به بيرون ازخانه در دامن طبيعت پرازسبزه  روزتا چھل 

آواز و رقص و پايکوبى روزھاى نوروز را وگل ميروند و با ساز و 

   ميدانھاینوروز تاجيکان بهروز اول در . با شادمانى بسرمى آورند

از مراسم  عيد عروسان  درجشن نوروز در تصويری تصوير ی 

  تاجيکستان
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دختران جوان با . مى آيند و ابراز شادمانى مى کنندعمومى گرد

  .موھاى بلند و چوتى شده به رقص و پايکوبى مى پردازند

غانچی يکی از از ن}واحی ش}مال تاجيک}ستان اس}ت ک}ه ھ}ر س}ال 

برگ}زار م}ی ش}ود و " عي}د عروس}ان"نوروز مراسمی بن}ام در آستانه 
در آن دخت}}}}}}}}ران ن}}}}}}}}امزد ب}}}}}}}}ا جوان}}}}}}}}ان در اي}}}}}}}}ن روز عروس}}}}}}}}ی 

 )بی بی سی.(تصويرفوق نمايانگرھمين مراسم است.نندميک

رسم جالب ديگراينست که در برخی از نواحی تاجيکستان تعداد 

 نوروز زيادى از دختران و پسرانى که با ھم نامزد ھستند در روز

شخصيت ھاى نامدار ميھن شان يا   عروسى ميکنند وبعد برمزار 

ويا زندگى نو را با نوروز گ ود يادگار سپاھى گمنام رفته گل ميگذارن

تاجيکان اينست که  يکى از سنت ھاى دلپذير. يکجا جشن ميگيرند

خوشگل ترين دوشيزه را به عنوان دخترنوروز انتخاب ميکنند و بعد 

 اين دختر را در موترى پر ازگل مى نشانند و درتمام شھر مي

 .گردانند

 ھا و بنا بر رسمی ديرينه، در روز جشن، مردم تمامی ناراحتی

کدورت ھايی راکه از يک ديگر به دل گرفته بودند ، می بخشند و 

بسياری به م.قات فقرا، افراد تنھا . آنانی که قھر استند، آشتی می کنند

جشن . و ناتوان می روند، از آنھا مراقبت می کنند، ھديه می دھند

 . ھای نوروزی در تاجيکستان حدود يک ماه بطول می انجامد
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  )bbc(صحنه يی از رقص دختران تاجيک بمناسبت جشن نوروز

بايد گفت که نوروز چيزی پيش از يک جشن معمولی محسوب 

ين روز برای مخارج نوروزی به کودکان پول ھديه می در ا. می شود

  . دھند، مردم به ھم ھديه می دھند و به يتيمان و بينوايان کمک می کنند

 : ترکمنستان 

. طبق روايات ترکمن ھا، ريشه نوروز در دين زرتشتی است

نوروز باستانی ترين جشن کشاورزان است که پديدار شدن آن مرتبط 

فردوسی و عمر خيام که در زمان . رزی استبا ايجاد تقويم کشاو

ملک شاه سلجوقی در خاک کنونی ترکمنستان خدمت می کردند، 

نوروز را مرتبط با پادشاھان افسانه ای ايرانی، از جمله جمشيد و 

طبق سنت، تا پيش از فرا رسيدن سال نو مردم . کيومرث می دانستند

 ھای خود را  کرده و قرض ھای خود را تميزويلیبايد خانه و ح

 . بپردازند

ترکمن ھا روی ميز نوروز، نان و پيراشکی ھايی از آرد گندم، 

در . ارزن، ذرت، لوبيا،لپه، عدس، برنج، کنجد و نخود می گذارند
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نوروز خوراک ھايی از ھفت چيز آماده می کنند که بيشتر آنھا گياھی 

 اما نوروز آغاز.  سمنو است ، زنوروھستند، مشھورترين خوراک 

 .سال ترکمن ھا نيست وتعطيل عمومی ھم نيست

 : آذربايجان 

مفتی ) حاجی هللا شکور پاشازاده(در آذربايجان شيخ ا=س.م 

را به مردم آذربايجان " نوروز بايرام"مسلمانان قفقاز فرا رسيدن 

تبريک ميگويد و آرزوی شادی، تندرستی و خوشبختی برای مردم 

روز نه تنھا نماد نو شدن طبيعت، به عقيده او نو. اين کشور ميکند

  . بلکه نماد اجرای خواسته ھا و اميدھای انسان ھاست

 :قزاقستان 

ھمزمان با نزديک شدن به نوروز، خيابانھا و معابر عمومی 

نظافت و تميز . جمھوری قزاقستان آذين بندی و چراغانی شده است

 کردن شھر از طرف مردم از ديگر برنامه ھای آماده شدن برای

مردم قزاقستان می گويند اگر در ھنگام تحويل سال . نوروز است 

نورسلطان . خانه تميز باشد افراد دچار بيماری و ناراحتی نمی شوند 

نظربايف رئيس جمھور قزاقستان سال گذشته پيشنھاد آغاز سال جديد 

ديد و بازديد از بزرگان، حضور . را با اغاز فصل بھار مطرح کرد 

يادين مرکزی شھر و برگزاری مراسم عروسی از در جشن ھا در م

تعطي.ت نوروز در . برنامه ھای مردم قزاقستان در ايام نوروز است

 . قزاقستان سه روز است اما بزرگداشت آن تا يک ماه ادامه دارد

اسم سومين ماه در تقويم قزاقی است و از اعياد بسيار ) نوروز(نوريز

 مردم قزاقستان  ژانويه برایمھم ھمچون عيد سعيد فطر ، قربان و

زير سال نو قزاقستان وديگر کشورھای آسيای .است ولی تعطيل نيست

 .ميانه  اول ژانويه است
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اکنون که تا حدودی از اھميت وچگونگی برگزاری جشن 

نوروز درميان ملل آريائی آگاھی حاصل شد، بدنيست از جشن 

 .کی بگوئيمچھارشنبه سوری که در واقع پيک نورزی است، نيز اند

 

   :چھارشنبه سورى ،پيک نوروزی

ھفته پايان سال خورشيدی، جشن  چارشنبه در آخرين 

در جشن چھارشنبه سورى جوانان . چھارشنبه سورى برگزار ميگردد

دور ھم جمع ميشوند و دسته ھاى گز وچوب را رويھم ميگذارند 

وآتش ميزنند و سپس از روى آتش مى پرند و حين پريدن از روى 

  :ش ميگويندآت

  !زردى من از تو ، سرخى تو از من 

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

  !سرخى تو از من ، زردى من از تو

يعنی زردی وبيماری وناتوانی را ازمن بگيروسرخی وشادابی 

بدين سان به شادى و سرور مى پردازند و !وتندرستی را بمن ببخش

  .تا پاسى از شب اين آئين را گرامى ميدارنداز آن لذت مى برند و 

ًمث. . درافغانستان دربرخى ازشھرھا اين رسم بجا آورده ميشود

درغزنى دختران جوان وپسران جوان درشام چھارشنبه آخرسال در 

 را روى ھم توده ميکنند وآنرا  وھيزم بيرون از آبادى بته ھاى خار

ران جوان ودم بخت ظرفى دخت. آتش ميزنند وبعد از روى آن مى پرند

سفيد را پراز آب ميکنند وبعد ھريک انگشترى خود را درآن مى 

اندازد، سپس يکى از دختران و ياکودکى دست در ظرف فروبرده 

يک انگشترى را بيرون مى آورد و به کسى که فال گرفته ميدھد، اگر 

 آنگاه تصور نيتى که دختر در دل بسته يکسان باشد، انگشترى با
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سال آينده پشت بخت خود ا چھارشنبه ھفته آخرند که آن دخترتميکن

در ھرات خاکستر آتش چھارشنبه سورى را .و شوھر ميکند ميرود

ھنگامى که . دخترى بايدجمع کند و دور از محل خود بريزد

  :ازداخل خانه پرسيده ميشود برميگردد، در ميزند و

  کيست ؟  

  .منم:دخترجواب ميدھد

  آئى ؟  ميپرسند، ازکجا مي

  .ازعروسى : ميگويد

  چه آورده اى؟ :  مى پرسند

  .تندرستى: ميگويد

در بدخشان در چھارشنبه سورى دختران موى سرخود را به 

شاخه  مى بافند و درانتھاى رشته موھا چھل رشته تقسيم وآن را

ظريفى مى بندند تا تمام چھل رشته به ترتيب درکنار ھمديگرقرار 

به روى مبارکت « :ن از روى آتش ميگويندآنان ھنگام پريد. گيرند

درتاجيکستان » !بمن ده و سرخى ات را گردم ، زردى مرا گير

وازبکستان ، دربخارا و سمرقند وشھر سبز، درشب آخرين چھارشنبه 

 مى شويند و مردان موى سرخود را مي سال ھمه مردم خود را

  : ندتراشند و آنگاه از روى سه بوته آتش زده مى پرند و ميگوي

  .»روى پاک از تو ودامن پاک از ما«

با سه يا ھفت بوته   درخراسان ھرخانواده چھارشنبه سورى را

وجوان وکودک از روى آتش مى پرند و  خارآغاز ميکنند و پير

  :ميگويند

  » !بدر وحيز از دھات بدر آل بدر، ب. بدر، دزد «

   دربرخى محال دختران نوجوان خانه بخانه ميگردند و 
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 .فى قاشق ميزنند واز صاحب خانه آجيل وشيرينى ميگيرنددرظر

)٣۴(  

در بدخشان در چھارشنبه سورى دختران موى سرخود را به 

شاخه  مى بافند و درانتھاى رشته موھا چھل رشته تقسيم وآن را

ظريفى مى بندند تا تمام چھل رشته به ترتيب درکنار ھمديگرقرار 

به روى مبارکت « : ميگويندآنان ھنگام پريدن از روى آتش. گيرند

  »!بمن ده و سرخى ات را گردم ، زردى مرا گير

 درتاجيکستان وازبکستان ، دربخارا و سمرقند وشھر سبز، 

درشب آخرين چھارشنبه سال ھمه مردم خود را مى شويند و مردان 

موى سرخود را مي تراشند و آنگاه از روى سه بوته آتش زده مى 

  : پرند و ميگويند

  .»اک از تو ودامن پاک از ماروى پ«

دختران نوجوان خانه بخانه ميگردند و درظرفى خراسان در

روستاھای در .قاشق ميزنند واز صاحب خانه آجيل وشيرينى ميگيرند

با سه يا ھفت بوته خارآغاز  خراسان ھرخانواده چھارشنبه سورى را

آل «: وجوان وکودک از روى آتش مى پرند و ميگويند ميکنند و پير

  » !بدر وحيز از دھات بدر بدر، ب. بدر، دزد

ب��ا وج��ود چارش��نبه س��وری وج��شن ن��وروز ب��دين ترتي��ب ج��شن 

تغييرات اعتقادی و اجتم�اعی در منطق�ه، ھمچن�ان در خ�اطره فرھنگ�ی 

امروز ش�ايد در تم�ام ک�شورھايی ک�ه در . ريائی باقی مانده استآاقوام  

ری ت�ا ب�ه اي�ن آنھا نوروز برگ�زار م�ی ش�ود ھ�يچ عن�صر فرھنگ�ی ديگ�

 . اندازه قادر به معرفی ھويت آريائی يا ايرانی آنان نباشد

  

  : ھيچ ربطی به آداب زرتشتی نداردچارشنبۀ سوری
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طى به آداب چھارشنبه سورى ، ھيچ ربجشن بايد گفت که 

 زيرا  ورسمی قديمی تر ازآداب زرتشتيان است،زرتشتى ندارد

، تا چھارشنبه اى وجود درتقويم زرتشتى ، روزھاى ھفته وجود ندارد

  زرتشتى سال به دوازده ماه تقسيم شده وھرماه به تقويمدر . ميداشت 

  :بدين شرح .سى روز و ھر روز نام خاصى دارد

:  بھمن- ٢ھستى بخش بزرگ، دانا ، نام خداوند،: اورمزد - ١ 

-  ٤بھترين راستى وپاکى، : ارديبھشت -  ٣انديشه نيک ،

- ٦فروتنى ومھرپاک ، : سپندارمزد- ٥شھريارى نيرومند، :شھريور

 - ٨بى مرگى وجاودانگى ، :  امرداد- ٧تندرستى ورسايى ، : خورداد

آبھا ، ھنگام آب ، :  آبان -  ١٠آتش ، : آذر -  ٩آفريدگار ، : دى بآذر

ستاره :  تير-  ١٣ماه ، :  ماه - ١٢آفتاب ، خورشيد، ) خور( خير-  ١١

 ١٥جھان ، زندگى وھستى ، : )گئوش(گوش -  ١٤تير، ستاره باران ، 

:  سروش - ، ١٧- دوستى ، پيمان :  مھر-  ١٦آفريدگار، : دى به مھر-

فروھر، :  فروردين - ١٩دادگرى ، :  رشن - ١٨فرمانبردارى ، 

رامش ، :  رام - ٢١پيروزى ، : ورھرام -  ٢٠روان جاودانه ، 

بينش :دين - ٢٤آفريدگار، : دى به دين -٢٣باد ، :  باد - ٢٢شادمانى ، 

خوشبختى ، دارائى و خواسته ، ) : اشى( ارد-  ٢٥، )وجدان(درونى 

 ٢٩زمين ، :  زامياد- ٢٨آسمان ، :  آسمان -  ٢٧راستى ، :  اشتاد- ٢٦

 .فروغ وروشنائى بى پايان: انارام  . ٣٠گفتار نيک ، :  مانتره سپند-

)1(    

از سوى ديگر درنزد زرتشتيان آتش عنصر مقدسى است و 

چون در زبان . روى آنرا بى احترامى به آتش تلقى ميکنندپريدن از 

سون، زون، زور، سور و « ھاى ھند و اروپائى، خورشيد بنامھاى 

ناميده ميشود، بنابرين درچھارشنبه آخرسال، ميترائيان، به » سول
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پاس نور وحرارتى که خورشيد درطول سال به مردم ارزانى داشته 

 چون چھارشنبه روز نحس شمرده در تقويم اس.مى. ،جشن ميگرفتند

بعد ايران را در )  ميترا- خورشيد(ميشود، پس جشن چارشنبه سورى

اينکه اين تغيير درچه زمانی ند،ن برگزارميکظھر سه شنبهاز 

کداميک از س.طين ايران تغييرخورده است، بطوردقيق  ودرعھد

صفويان چنين تغييری صورت پذيرفته  روشن نيست،اما بايد به عھد

 شد، زيرا درکشورھای سنی مذھب مردم اين رسم را درشام روزبا

چھارشنبه برگزارميکنند، ولی درايران شيعه اين مراسم در بعد از 

  .ظھر روز سه شنبه برگزارميشود

ھمگی به معنی خورشيد " سور،زور، سون وسول"گفتيم که   

انتخاب و  " سور"است،پس چرا از ميان اين ھمه نامھا، کلمه ) 2(

نزد عام وخاص شده است؟چون يک معنی سور،جشن وشادمانی زبا

ن جشن از است، به ھمين خاطر مردم اين کلمه را برگزيده اند تا اي

روحانيت اس.می  با دريغ که  .مان بماندآسيب روحانيت متعصب در ا

 وبجا آوردن ، ھرسنت قبل از اس.م را، به آئين زرتشتى نسبت داده 

بنابرين مردم با ناديده گرفتن نھی . ته انددانسوناروا آنرا مذموم 

روحانيت به دنبال بھانه ای ميگردند تا به خوشی وشادمانی بپردازند 

بعنوان يک سنت خوشحال وبه ھمين جھت چھارشنبه سوری را به 

سرور، برگزار ميکنند وجشن ومعنا ومفھوم شادمانی کننده به 

  .نی به پايان ميرسانندميگيريند وشبی را با شادمانی آغاز و با شادما

  

 : مآخذ ورويکردھا

 ٢٨، ص ١٣٧۴شاھنامه فردوسی ،چاپ ھشتم، اميرکبير، ايران - 1 

  ص
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  ١٩۵  ضحاک ماردوش، گزارش سعيدی سيرجانی، ص - 2

 ٢٠٠٣ بشيرعزيزی ، نوروز، انگيزه ورسالت فرھنگی،چاپ - 3

 ١۵،ھالند، ص 

   ١٨٢، ص ٢ تاريخ تمدن اس.می، جرجی زيدان، ج - 4

سايت ...  سليمان راوش، مقاله نوروز، نگارينه نگاری - 5 

 ٢٠٠۵مارچ ٢١آريائی

 نگاھی به اوضاع اجتماعی افغانستان ،از طاھريان تا تيموريان،از - 6 

 ٢٠٠١، سوئد، ١۴١من، ص 

  ديوان حکيم فرخی سيستانی ، بخش مسدسات،چاپ دبيرسياقی- 7

  ٤٧٩- ٤٧٨ امام غزالی، کيمياى سعادت ، صص  - 8

   ٣٧اکترجاويد، نوروز خوش آئين، ماھنامه کاروان، شماره د- 9

  ٣٣٩/  گاھشماری وجشن ھای ايران باستان- 10

 ٢٠٠٧ سايت کابل ناتھه، سال - 11

 محمدتقی حکيم، جغرافيای تاريخی شھرھای ايران ،تھران ، - 12 

           ٢۴۴، ص ١٣۶۶

  ٢٨١، ص١ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، ج - 13 

، بحواله علی ٢۶٩٣- ٢۶٨١، صص ۶يخ طبری، ج  تار-  14 

  ، ١ميرفطروس،اس.م شناسی، ج 

جامعه شناسی (، دکترانور خامه ای، شاه کشی درايران وجھان٩٢ص 

  ۴۴ - ۴٠، صص ١٣٨١، تھران)وتاريخ تروريسم

بحواله  (٩٣_٩٢، ص ١علی ميرفطروس ، اس.م شناسی ، ج - 15

  )٧٠۶، ص١مروج الذھب، ج 

مارچ ٢١ئی ،مقاله آقای راوش در مورد نوروز،  سايت آريا- 16 

٢٠٠۵ 
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   ٢٠٠٨ /۴ /١۴ سايت فارسی بی بی سی - 17

  ٣٧ نوروز خوش آئين ، ماھنامه کاروان ، شماره - 18

   مي.دی ١٩٩۵ مارس ١۶ کيھان لندن ، شماره پنجشنبه - 19

  ٣٩١ ھاشم رضی ،گاھشماری وجشن ھای ايران باستان، ص- 20

  مي.دی ١٩٩۵ مارس ١۶اره پنجشنبه  کيھان لندن ، شم- 21 

   مي.دی ، ١٩٩۵ مارس ١۶ کيھان لندن ، شماره پنجشنبه - 22 

 - ٢۴٢ اردشيرآذرگشسپ ،مراسم مذھبی واداب زرتشتيان، ص- 23

٢۴٣  

 ٢۴۴ ھمان اثر، ، ص- 24

  ٣٧ داکتر جاويد،نوروز خوش آئين، ماھنامه کاروان، شماره - 25 

  ٢٨۴- ٢٨٢آثار الباقيه، ص   داکتر جاويد، البيرونی، - 26 

   ١١-١٠، ص ١٩٩۶ منوچھر جمالی، نوروز جمشيدی ، لندن - 27 

  )١٣٨۶(سايت فارسی بی بی سی، نوروز-29 - 28

   ٣٩٢ ھاشم رضی ،گاھشماری وجشن ھای ايران باستان، ص-30

  ٢۵٠ اردشيرآذرگشسپ ،مراسم مذھبی واداب زرتشتيان، ص -31

 مراس�م م�ذعبی وآداب زرت�شتيان،  ھمان منبع ، وني�ز رجوش�ود ب�ه-32

   ٢۵٠ -٢۴۵نوشته  اردشيرآذرگشسب،ص

 ۴١-۴٠ مردم شناسی سيستان، از نگارنده، ص- 33

،گاھشماری وجشن ھای ۶٢ -  ۶١ پژوھش ھای ايرانی ، ص - ٣۴

 ايران باستان، 

 )از ھاشم رضی( ببعد٢۵۴ص 
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  مقاله دوم

  

  شب يلداجشن جشن سده وجشن مھرگان و

  

  :جشن سده 

ترين جشن ھاى  شن سده يا جشن کشف آتش، يکى از کھنج 

پيشداديان . مردم ف.ت ايران است که به دوره پيشداديان باز ميگردد

  . نخستين سلسله فرمانروايان بلخ بوده اند

بنابر شاھنامه فردوسى، جشن سده از يادگار ھاى ھوشنگ، 

 شھريارپيشدادى بلخ است که بخاطرکشف آتش جشن بزرگى برپاکرد

تاريخ برگزارى جشن سده . و آن را موھبت وفروغ خداوندى دانست

بخاطر ھم نامى ماه با روز . است) مطابق دھم دلو(در روز دھم بھمن

گرفته » بھمنگان«ناميده مى شود، جشنى بنام » بھمن«دوم ماه که 

  .ميشد، اما اين جشن ھرگزبه پايه جشن سده نمى رسيد

که زمانى با آتش افروزى ھاى درباره پيشينه جشن آتش ، با آن

گزارمى شده است، متاسفانه آگاھى ھاى ما بسيار اندک  پر شکوھى بر

از نويسندگان باستان ، در ھزار سال پيش ، دقيقى بلخى . است

درشاھنامه و ابوريحان بيرونى و ھم زمانش گرديزى به کوتاھى در 

ر شاھنامه دقيقى د. و بن مايه پيدايش آن نوشته اند» جشن سده«باره 

روزى ھوشنگ با گروھى از ھمراھان خود از کوھستانى : ميگويدکه 

ھوشنگ پاره . ميگذشت ، ناگاه چشمش به مارى سياه و تيز تازى افتاد
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سنگى برگرفت و بسوى مار پرتاب کرد ، سنگ بر مار نخورد و 

برسنگى ديگر اصابت نمود که بر اثر اين اصابت ، فروغى از دو 

ھوشنگ اين فروغ را موھبت ايزدى . تشى فراز آمدسنگ بر جھيد و آ

دانست و آن را مقدس شمرد و به خاطر کشف اين راز بزرگ ، 

اين مطلب را از زبان . نھاد» جشن سده«جشنى برپاکرد و نام آن را 

   : دقيقى در شاھنامه ميخوانيم

  يکى روز شاه جـھــان ســـوى کــوه         

 ِس ھـم گـروه گــــذر کـرد با چــند کـــ

  پــديــد آمــد از دور چــيــــزى دراز          

 سـيـه رنگ و تـيـــره تـن و تيـز تـاز

  دوچشم ازبـرسرچو دوچشــمه خـون         

  ز دود دھـانــش جــھــــان تيـره گون

  نگـه کـرد ھـوشنگ باھــوش، سـنگ

 گرفـتش يکى سنگ وشــدپيش جنگ

  ــازيــــد دســــت          بـــزور کــيـانــى بــي

 جھـان سـوز مار ازجـھانجــو بجست

  بـرآمــد بسنگ گــران سنــگ خـورد          

 ھم آن وھم اينسنـگ بشکست خـورد

  فروغى پديـد آمـد از ھـــر دو سنـگ          

 دل سنگ گـشت از فــــروغ آذرنـگ

  نشـد مـار کـشــــته و ليـکــــن ز راز          

 پـديـد آمــد آتــــش از آن سنگ بــاز

  ھـر آنکـس کـه برسـنگِ آھـــن زدى          

 ازو روشــــنـائـى پــــديـــد آمــــــدى
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  جـھــانـدار پـيــش جــھــــان آفـــرين          

 نـيايش ھمى کرد و خوانـــد آفــــرين

  کـه او را فـروغى چنين ھــــديه داد          

 ـن آتــش آنـگاه قــــبــلـه نـھـــادھـمي

  فــــروغ اســت اين ايـــزدى          : بگـفـتـا

 پـرسـتـيــد بــايــــد اگـــر بـخـــــردى

  شب آمد بــرافـروخـت آتــش چوکـوه         

 ھـمـان شـــاه در گــرد او با گـــــروه

           رد آنـشب وبـاده خــوردـيکى جشن ک

  نـام آن جـشن فــرخنــــده کـردـدهـ س

  زھـوشنگ مانـد اين ســده يـــاد گـار          

 بسى بــاد چـــون او دگــر شھـــر يار

 کـز آبـاد کردن، جھـــــان شاد کـرد

  )١(جـھانى به نيـکى از و يـاد کــرد

  

باتوجه به ابيات با=ميتوان گفت که ھوشنگ بنيان گذارجشن 

  : مقدس شمرد بوده است که آتش راسده ونخستين کسى 

 بسنگ اندر آتش از او شد پديد

 کــزو روشنى در جھان گستريـد

بدينسان ھنگامى که ھوشنگ براى نخستين بارآتش را کشف 

کرد، ب.فاصله ھمان شب جشنى آراست و با ھمراھان خود به 

دورآتش به شادمانى وسرور پرداخت و نگذاشت ديگرآن آتش خاموش 

حقيقت با کشف آتش براى اولين بار ايرانيان به سرور در .گردد

وشادمانى دسته جمعى پرداختند و از اين روی ميتوان جشن سده 
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از آن پس برافروختن آتش . رانخستين وکھن ترين جشن ايرانيان ناميد

در تمام پيروزيھا، جشنھا و شادمانيھا بصورت يک رسم وآئين درآمد 

ا وپنجه ھمواره با برافروختن آتش وجشنھايى چون مھرگان ، شب يلد

برگزارمى شده اند وحتى زمانى که مردم برھبرى فريدون برضحاک 

  . غلبه کردند، آتش بزرگى برپا کردند و دوھفته به شادمانى پرداختند

پيدايش آتش، بدنبال خودکشف آھن و مفرغ را ميسر ساخت 

. ھتروانگيزه اى شد براى کار وت.ش بيشتربراى زندگى ودنياى ب

وازاين طريق ارزش گذارى به جشن و شادمانى وسرور، جايگاه 

  .وا=ئى درزندگى وفرھنگ آريائيان پيداکرد

انديشمند ايرانى موبد پدرام سروش پور، ارزش فلسفى پيدايش 

نور، آتش وآفتاب «: آتش را بررسى کرده ودر مقالتى ممتع مينگارد

ار بود، تاجائى که نور را از دير بازدر نزد ايرانيان مورد احترام بسي

تجلى اھورامزدا بر روى زمين ميدانستد و ھنگامى که ميخواستند 

خداوند راستايش کنند و نماز بگزارند به سوى خورشيد مى ايستادند و 

اوستا نيز آتش داراى  در. درنياشگاه ھا بسوى آتش نيايش ميکردند

. داوندگوھر زندگى است، عشق است و تجليگاه خ. مقام وا= است

آتش، وخاک و آب فلسفه وجودى ايران باستان ھم برپايه چھار عنصر

نھاده شده که دراين بين خاک وآب وباد به عنوان سه و باد 

وآورنده حيات در دنياى مادى مى ) جامد، مايع و گاز( عنصرمادى

ھمين امر جايگاه آتش را درادبيات دينى ايرانيان قوت بيشتر .باشند

له تجلى وارتباط دنياى مينوئى وجھان مادى داده و آن را وسي

  )٢(» .ميدانستند

اما آقاى منوچھرجمالى انديشمند ديگرايرانى ، جشن سده و 

ما امروز مى پنداريم که « : جشن نوروز را يکى ميداند و مينويسد
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سده و نوروز، دو جشن جداگانه از ھمند، ولى در اصل اين دو، آغاز 

ن بنام جشن ھفت ھفته ، در دوره اين جش.وپايان يک جشن است 

اس.م نيز باقى مانده بود، و حتا در دستگاه خلفاى اموى نيز راه يافته 

مسعودى ضمن شرح اخبار وليدبن يزيدعبدالملک و يکى . بود

ھفت «: ازبزمھاى ميگسارى او از زبان وليد چنين بازگو کرده است 

  ) ٣(» .ھفته بشراب خواھم نشست و اين يک سخن فارسى است

ھفت ھفته که فاصله ميان آغاز جشن سده و : جمالی می افزايد

پنج روزى که پس از . ميباشد، ھمين جشن بوده است ٣٦٠پايان روز 

آيد، و ميان سال کھنه و آغاز سال نوين است ، در اصل  آن مي

چون اين جشن ، . تخمينى بوده است که گيتى از نو، از آن ميرويد

ًطبعاخود گيتى بوده است ، با مفھوم جشن آفرينش تخم گيتى و 

در الھيات زرتشتى سازگار نبوده » آفرينش جھان بوسيله اھورامزدا«

است، و مؤبدان زرتشتى ، کوشيده اند با دستکارى ھاى گوناگون، 

ًطبعا اين جشن کم کم بى . اسطوره ھاى مربوطه را مغشوش سازند

  )۴(» .معنا شده است

 را به کى گشتاسپ پيشکش نماي�د ْپيش از آنکه زرتشت دين خود

، آت��ش ب��ه عن��وان ي��ک عن��صر مفي��د و س��ود من��د در زن��دگى آريائي��ان 

ُشناخته شده بود و زرتشت نيز اين عنصر را گرامى شمرد و آن را به 
مثاب���ه مح���راب نم���از و ني���از در ح���ضور اھ���ورا م���زدا درک���يش خ���ود 

د تعظ�يم ُ در کيش زرتشتى آنچه آفريده اھورا مزدا اس�ت ، باي� .پذيرفت

از اين رو آريائيان پيرو ک�يش زرت�شتى ب�ه آت�ش احت�رام و ع.ق�ه . شود

شعله اش را . خاص پيدا کردند و آنرا جلوه و موھبت خداوندى دانستند

ياد آور فروغ ايزدى خواندند و آتشدان فروزان را در پرستشگاه ھا ب�ه 

 . منزله محراب قرار دادند
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ه را که درقرون و اما نشانه ھاى تقديس آتش و جشن سد

نخستين اس.مى بجا آورده ميشد،موبد اردشيرآذرگشيب از قول 

  سده چيست«: مينويسد)  ھق٤٤٤ - ٣٦٠(بيرونى ابوريحان بيرونى

و اندر شبش که ميان . ؟ آن روز است از بھمن ماه و آن دھم روز بود

روز دھم است و روز يازدھم، آتش ھا زنند به گوز و بادام، وگرد 

شراب خورند و لھو وشادى کنند و نيز گروھى از آن برگردآن 

و اما سبب نامش چنانست که ، از او تا . بگذرندبه سوزانيدن جانوران

نوروز پنجاه روز است و پنجاه شب و نيز گفته اندکه ، اندراين روز 

و اما سبب آتش کردن و . از فرزندان پدر نخستين صدتن تمام شدند

توزيع کرده بود بر مملکت ) ضحاک(برداشتن آنست که، بيوراسب 

خويش دو مرد ھر روزى، تا مغز شان برآرند و ريش نھادندى که 

واو را وزيرى بود نامش ارمائيل، نيک . برکتف ھاى او برآمده بود

دل و نيک کردار ، ازآن دوتن يکى را زنده يله کردى و پنھان او را 

بکوفت ، ) ابيوراسب ر(به دماوند فرستادى و چون افريدون او را 

توانائى من آن بودکه : و اين ارمائيل گفت ) ارمائيل را( سرزنش کرد

يکى را برھانيدمى و جمله ايشان از پس ) محکوم (از دو کشته 

( او. پس با وى استوارى فرستاد تا به دعوى او نگرند. کوھند

کس پيش فرستاد و بفرمود تا ھرکس بر بام خانه خويش آتش ) ارمائيل

پس .  زيراک شب بود و خواست تا بسيارى ايشان پديدآيند.افروختند

آن به نزديک افريدون به موقع افتاد و او را آزاد کرد و بر تخت 

پيش از سده روزى ... « : بيرونى درادامه ميگويد) ۵(» .زرين بنشاند

است ، او را برسده گويند و نيز نوسده و به حقيقت ندانستم از وى 

  )۶(»چيزى ؟
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واين برسده را نوسده « : از زبان گرديزى مى گويداين محقق 

وسده بزرگ چنين گويند . نيزخوانند و او پيش از سده به پنج روزباشد

مغان که، اندرين روز سد مردم تمام شده بود از نسل ميشى و ميشيانه 

و ايشان دو مردم نخستين بودند، چنانکه مسلمانان گويند، آدم و حوا، 

ابوريحان بيرونى ھنگام پرداختن به  )٧(» .دمغان را آن دوتن بودن

وعلت اينکه ما از «: تاريخ اجتماعى خوارزم مينويسد

بى خبر مانده ايم ، اينست که قتيبه بن مسلم باھلى ) گذشتگان(اخبار

نويسندگان و ھيربدان خوارزم را از دم شمشيرگذرانيد و آنچه 

 ٩٠سال (کردمکتوبات، از کتاب و دفتر داشتند، ھمه را طعمه آتش 

و از آن وقت خوارزميان امى وبى سوادمانده اند و تنھا اتحاد ) ھجرى

و چون زمان . ايشان در نيازمندى ھاى تاريخ به نيروى حافظه است 

طو=نى شد، مورد اخت.ف خود را فراموش کردند و آن چه را که 

  )٨(» .ھمگى برآن بودند درخاطره ھا بماند

اندوھبار ابوريحان بيرونى، از بيست سال پس از اين گزارش 

گزارش ديگرى داريم که بصورت )  ق٤٧٨- ٤٠٥(امام محمدغزالى 

يکى از مھمترين سندھاى تاريخى اجتماعى ، گوياى بسيارى از خبر 

  .ھاى نانوشته است

به عقيده امام محمد غزالى منکرات بازار ھا درنيمه سده پنجم 

) نقاب(ورت حيوانات چنگ و چغانه و ص: ھجرى چيزھاى بود مانند

وشمشيرو سپرچوبين فروشند «که براى کودکان درعيد فروخته ميشد 

و از اين چيز ھابعضى ... براى نوروز، و بوق سفالين براى سـده 

اما صورت حيوانات حرام است و آنچه . حرام است و بعضى مکروه

براى سده و نوروز فروشند، چون شمشيرو سپرچوبين و بوق سفالين 

وليکن اظھارشعارگبران است، که . در نفس خود حرام نيست ، اين 
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بلکه افراط کردن در آراستن . مخالف شرع است و از اين جھت نشايد

بازار به سبب نوروز، و قطايف بسيار کردن و تکلف ھاى نوساختن 

بلکه نوروز و سده بايد که مندرس شود و کسى . براى نوروز نشايد

لف گفته اند، که روزه بايد داشت ، تا از تا گروھى از س! نام آن نبرد 

و . ّطعام ھا خورده نيايد و شب سده چراغ فرانيايد، تا اص.آتش نبيند

و . محققان گفته اند، روزه داشتن اين روز ھم ذکر اين روز بود

بلکه با روزھاى ديگر برابر ! نشايدکه نام اين روز برند به ھيچوجه 

نان که از او خود نام و نشان بايد داشت و شب سده ، ھمچنين ، چ

  )٩(» .نماند

اين سند، گذشته از اينکه ما را، با عادات مردم و از جمله 

کودکان در عيد نوروز و جشن سده آشنا ميکند، بخوبى نشان دھنده 

تعصب مذھبى روحانيت اس.م در مقابل آئين ھاى باستانى نياکان 

ى بر ضد آئين ھاى با وجود اين ممانعت ھا و تبليغات مذھب. ماست 

زرتشتى، بيھقى گزارش ميدھد که در عھد سلطان مسعود غزنوى 

جشن سده با شکوھى ھرچه تمامتر برگزار ميشده )اوايل سده يازدھم(

روز « : و بارى حتى در سفرى اين جشن را را برگزار نمود. است

نيمه = مي.دى ١٠٢٤ھفته اول ژانويه  (٤٢٦بيست و سوم صفر 

عود ، فرمود تا پرده بر راه مرو بزنند، بر سه فرسنگى امير مس) ديماه

اشتران سلطانى راو از آن ھمه لشکربه . لشکرگاه ، و سده نزديک بود

صحرا بردند و گز کشيدن گرفتند تا سده کرده آيد و پس از آن حرکت 

و گز مى آوردند و درصحرائى که جوى آب بزرگ بودبر آن . آيد

وچھار طاق بساختند از .  قلعتى بر آمدبرف مى افگندند، تا به با=ى

و گز ديگر جمع کردندکه . چوب، سخت بلند و آن را به گزبياکندند

و آله . کوھى برآمد بزرگ)ھمچون(سخت بسيار بود و به با=ئى 
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و ...بسيار و کبوتر و آنچه رسم است از ادوات اين شب به دست کردند

ه شراعى زده نخست شب امير برآن لب جوى آب ک. سده فراز آمد

و پس . بودند، بنشست و نديمان و مطربان بيامدند و آتش به ھيزم زدند

وکبوتران . از آن شنيدم که قريب ده فرسنگ فروغ آن آتش بديده بودند

و ددگان نفت اندود و آتش زده ) بپرواز درآوردند(نفط اندود بگذاشتند

آن به خرمى و. دويدن گرفتند و چنان سده يى بودکه ديگر آنچنان نديدم

  )١٠(» ..به پايان آمد

در ھرحال سبب ھاوزمينه ھاى جشن مھرگان درادبيات 

گوناگون بگونه ھاى متفاوت بيان شده ، برخى آنرا جشن پيروزى 

فريدون برضحاک ماردوش اين نماد ظلم واستبداد ميدانندوبعضى 

آنراجشن جمع آورى حاص.ت کشاورزى وعده يى آن را جشن آغاز 

ن بزرگ وگروھى عقيده دارند که جشن مھرگان ، جشن فصل زمستا

  .  خورشيد ، جشن دوستى ، پيوند وپيمان است

عنصری بلخی در  قصيده ايکه در مدح سلطان محم�ود غزن�وی 

  :  اينطور ياد کرده جشن سدهسروده از 

  سده جشن ملوک نامدار است                   

  .زافريدون واز جم يادگار است

 به خدمت سلطان مسعود غزنوی ۴٢٠مغانی که درسال ومنوچھری دا

  : پيوسته بود در قصيده ای راجع به اين جشن گفته است

  برلشکر زمستان  نورو ز نامـــدار         

  کردست رأی تاختن وقصد کارزار

  وينک بيامدت به پنجاه روز پيش        

   جشن سده، طJيه نوروز ونوبھار

  :درقصيده ديگرگويدو
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  سيداحرار شب جشن سده               آمدای 

   شب جشن سده را حرمت بسياربود

ودکتردبير سياقى شاعرمعاصر ايران در قطعه زيرمصرع دوم 

 :بيت فوق را چنين تضمين کرده  است

  از دل سنگ بخواه آتش و زنھــار مخواه

 گرمى از دل بى مھر، که دشــــــوار بود

          آتش جشن سده آتش مھــــر وطن است  

 ه شب تاربودـک ـدکاندرين ملک نخواھــ

  دگر            ـددرچنين جشن طرب آرى خورشي

 ــاک ، ســزاوار بودـد زدل خــگــر بـتـاب

  روان بادکه گفت          خرمست اين سده وشاد

  »شب جشن سده راحـرمت بسيار بود«

  

 :زمان برگزاری جشن سده 

 جشن را در قصيده يی ن�شان داده فرخی سيستانی زمان برگزاری  اين

  :گويد

   شــاه        بـر د نـوآميـت روزاز پی تھـن

  مـن مــاهدۀ فـرخ روز دھـــم بـھـ سـ

   وی مير      ـ  بخبردادن نوروز نگارين س

  راهه ت بـــروزھمی تاخ شبان 360

   برداد که تا پنجه روز        چه خبرداد؟خـ

  پاهند عرض س روی بنمايد نوروز وک

                          درکف yلۀ خود روی نھد سرخ قدح           

  ١١(      گياهراغ ھم چون پرطوطی شود ازسبز                    
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فرخی بدرستی زمان برگزاری اين جشن را که ھمان دھم بھمن 

اين جشن در روز دھم بھمن ماه نزديک .ماه است نشان داده است 

ش افروزی وسرودخوانی ودست افشانی وپايکوبی غروب آفتاب با آت

وھمه افراد از ھرطبقه وھرمذھبی در آن شرکت . برگزارميشده است

وبنابر ابيات شاھنامه چنين به نظرميرسد که برای اجرای .می جستند

مراسم جشن سده وجشن نوروز ومھرگان جاه ومکانيی خاص 

  .درنظرگرفته ميشده است

) ١٣٨٣ بھمن ماه ٧(دادبنابر گزارش ھفته نامه امر

درجمھورى اس.مى ايران از چند سال به اينسو به زرتشتيان آنکشور 

. اجازه داده شده تا جشن سده را در محلى خاص برگزار کنند

زرتشتيان در شامگاه روز دھم بھمن ،درجايى که کوھى از ھيزم را 

دان ابتدا موبدان وھيرب. در ميدانى فراخ انبار کرده اند ،جمع ميشوند

جوان بالباس ھاى سفيد خودمشعل بدست بسوى کوه ھيزم پيش مى آيند 

. وگروھى از جوانان زرتشتى به نواختن ساز و سرود مي پردازند

سپس درحالى که دسته اى از زنان دف مينوازند، موبدان در جلو 

وھيربدان از عقب شان با مشعل ھاى روشن به دور کوه ھيزم سه بار 

پندارنيک (ر، به مناسبت پيام اصيل زرتشت سه با.طواف ميکنند 

موبدان دست در دست ھم داده ، آتش . است) وگفتار نيک وکردارنيک

  :راچنين ستايش ميکنند

  ستايش پاک ترا باشد، اى آتش پاک گھر،«

   اى بزرگترين بخشوده اھورامزدا، 

  اى فروزنده ايکه ستايش را درخورى،

  .اى  مى ستائيم تراکه درخانه من افروخته 

  تو اى آتش اھورا مزدا،
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   تو اى جلوه گاه آن بزرگترين سزاوارستايش،

   فروزان باشد دراين خانه ،

   ھمواره پرتوت بازبانه ھاى سرخ فام ،

   رخشنده باشد دراين خانه ،

   .» ھميشه و ھميشه تا زمان بى پايان

 شامل دختران جوان از سه سمت با مشعل ھيربدانسپس 

شعله ھاى آتش آھسته آھسته بلندوبلند . ندھيزمھا را آتش ميزن

ساير حاضرين . ترميگردد و آواز سرود و دف زدن ھم اوج ميگيرد 

. نيز بدور آتش نزديک ميشوند وبه رقص و پايکوبى مى پردازند

موزيک دلنشين بر رونق جشن وشادمانى مردم مى افزايد تا آنکه آتش 

 آغاز تمدن ايرانى بدينسان جشن سده به عنوان. به خموشى ميگرايد

 )١٢( .تجليل وتکريم ميگردد

  

  : جشن مھرگان

 ماه و ھر ماه سى روز بود و ١٢در تقويم اوستائى ، سال  

ھمچنان در آن زمان ھريک از روزھاى سى گانه اسم خاصى داشت 

سروردانا = يعنى روز اھورا مزدا (بود » اورمزد روز«که اولين آن 

ناميده ميشد » بھمن«و دومين روز .) که خداى يگانه زرتشتيان است

جشن » بھمنگان«که بدليل ھم نامى با نام بھمن ماه ، آنرا بنام 

ناميده » مھرگان«ميگرفتند و ھمچنين روز شانزدھمين روز ماه را که 

با تشريفات خاصى تجليل و » مھر«ميشد، بمناسبت ھمنامى با ماه 

  )١٣.(جشن ميگرفتند

برابراست با ھشتم اكتبرو  ) روز مھرگان( شانزدھم مھرماه  

( مھر . به شمارمی آمده است» نوروز«دومين جشن مھم سال پس از 
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فروغ، روشنايي، دوستي، پيوستگي، پيوند «در پارسي مفھوم ) ميترا 

ي داشته وضد دروغ و دروغ گويي و پيمان شكن» و محبت

 دروغ ازسه ھزارسال پيش تغيير واژۀ. ونامھرباني كردن بوده است

 از ھخامنشيان، جشن پيش. بود» دروگ«فته كه تلفظ اوليه آن نيا

. مي گفتند» سپاسگذاري از خدا« ) بگ يادي ( يادي مھرگان را بغ

نام نخلستاني در نزديكي تيسفون پايتخت ساسانيان ) خدا داد ( بغداد 

بود كه درعصر عباسيان شھری درآنجا بنياد نھاده شد و پايتخت 

  .خ.فت عباسيان گرديد

ناميده » مھرگان«زرتشتيان درشانزدھمين روز مھرماه که 

بدون .  را با تشريفات خاصى تجليل ميکنندجشن مھرگانميشود، 

ترديد اين جشن ھا از بقاياى آئين مھرپرستى در ميان آريائيان بوده که 

با آگاھى . بعد در ديانت زرتشتى چنانکه شرح يافت جا داده شده است

پرستى ارائه شد، ميتوانيم بپذيريم که جشن ھاى که در باره ميترا 

مھرگان ، برآيند جشن ھاى پراکنده اى است که گاه و بيگاه از سوى 

  . برگزار ميشده است ) مھرپرستان(ميترا پرستان 

عمر خيام نيشابوري كه تقويم خورشيدي را تنظيم كرده درباره 

ه گويند اين ماه را از آن مھرما«: مھر ماه و جشن مھرگان گفته است

كه مھرباني بود مردمان را بر يكديگر، از ھر چه رسيده باشد، از غله 

و مسعود سعد سلمان به » و ميوه نصيب باشد بدھند و بخورند با ھم

  : اين معنى اشارتى روشن دارد

  روز مھر و ماه مھروجشن فرخ مھرگان                    

ِمھــر بفزا اى نگـار مھر چھر مـھربان ِ 

 ترديد اين جشن از بقاياى آئين مھرپرستى در ايران بدون

با آگاھى . باستان بوده که بعد در ديانت زرتشتى نيز جا افتاده است
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ھاى که در باره ميترا پرستى داريم ، ميتوانيم بپذيريم که جشن 

مھرگان ، برآيند جشن ھاى پراکنده اى است که گاه و بيگاه از سوى 

برگزار ميشده است ، اما در روايات ملى ) مھرپرستان(ميترا پرستان 

که نمادى از ظلم و (اين جشن روز پيروزى فريدون بر ضحاک 

  . است) بيدادگرى بوده است

فريدون روز بند کردن «: در تاريخ مسعودى آمده است که

: ولى طبرى گويد) ١۴(» .ضحاک راعيد گرفت و آن رامھرگان ناميد

 اوبود، وضحاک را بگرفت و کاوه سپھسا=ر بودو ھمه کاربه دست«

و آن . بکشت و ھمان روز تاج بر سرافريدون نھاد و جھان بدو سپرد

روزمھر بود از ماه مھر، آن روز مھرگان نام کردند و عيدى کردند 

  )١۵(» .بزرگ

فريدون به جستجوى ضحاک شتافت و براو « :مقدسى مى آورد

و آن روز، .چيره شد و او را بست و درکوه دماوند به زنجير کرد

» .روز مھرگان بود، و ايرانيان آن را بزرگ شمردند و جشن گرفتند

)١۶(  

مورد موبد اردشيرآذرگشسب از قول ابوريحان بيرونى در 

گويندمھر، که اسم خورشيد است ، در چنين « : جشن مھرگان مينويسد

. روزى ظاھرشد، به اين مناسبت اين روز بدو منسوب کرده اند

پادشاھان در اين جشن تاجى بشکل خورشيد که در آن دايره اى مانند 

و گوينددر اين روز فريدون بر . چرخ نصب بودبه سر ميگذاشتند

چون در چنين روزى . انندش، دست يافتبيوراسب، که ضحاک خو

به ياد آن روز، در . فرشتگان از آسمان به يارى فريدون فرودآمدند

جشن مھرگان ، در سراى پادشاھان مرددليرى مى گماشتندکه، 

بسوى دنيا بشتابيد ! اى فرشتگان : بامدادان به آواز بلند، ندا در مى داد
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اين جھت دراين روز جشن واز! و جھان را از گزند اھريمنان برھانيد

گويند خداوند در اين روز زمين را بگسترانيد، ودر اجساد، . گرفتند

و دراين روز کره ماه، که تا آن وقت گوى تاريکى بود، . روان بدمانيد

از سلمان فارسى نقل شده . از خورشيد روشنائى و نور کسب نمود

نکه خداوند، ما در زمان ساسانيان قايل بوديم، از آ: است که او گفت

ياقوت را در روز نو روز ازبراى زينت مردمان بيافريد و زبرجد را 

را بر سايرايام سال فضيلت داد،  در روز مھرجان ، و اين دو روز

در آخرين روز اين . چنانکه ياقوت و زبرجد را بر ساير جواھرات

جشن، که بيست و يکم ماه باشد، فريدون، ضحاک را درکوه دماوند به 

=جرم در اين روز عيد .  انداخت و خ.يق را ازگزند او برھانيدزندان

گرفتند، و افريدون مردم را امرکردکه کستى به ميان بندند و واج 

. زمزمه کنند و در ھنگام خوردن و آشاميدن لب ازسخن فرو بندند

چون مدت استي.ى ضحاک ھزارسال طول کشيد و ايرانيان خود 

ين ھمه طو=نى گردد، از اين روزبه بعد مشاھده کردند که عمرانسان ا

! ھزارسال بزى :دعاى خير شان، در حق يک ديگرچنين بود

زرادشت فرمودکه، آغاز و انجام جشن مھرجان در عظمت و شرافت 

از اين پس ھرمزبن . مساوى است، پس ھردو روز را عيد بگيريد

ن و بعد پادشاھا.... شاپور در تمام روزھاى مھرجان جشن بر پاداشت 

مردمان ايرانشھر از آغازمھرجان تا مدت سى روز، مانند نوروز عيد 

و ھر پنج روز را به يک طبقه از شاھزادگان و موبدان و . ميگرفتند

بزرگان و بازرگانان و رزميان و دھقانان و اھل حرفه و صنايع 

  )١٧(» .مخصوص نمودند

ان مى در باره مھرگ) التفھيم( اين محقق از کتاب ديگر بيرونی 

و اندرين روز . شانزدھم روز است از مھرماه و نامش مھر«: نويسد
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و . افريدون ظفريافت بر بيوراسب جادو، آنکه معروفست به ضحاک 

به کوه دماوند بازداشت و روزھا که ازپس مھرگان است ھمه جشن 

و ششم آن مھرگان بزرگ . آنچه از پس نوروز بود)برسان(اند، برکرد

 در زين ا=خبار)  ١٨(» .م است و بدين دانندشبود و رامروز، نا

 ٤٤١گرديزى نيز به مطلبى مشابه التفھيم بر مى خوريم که در سال 

آئين ھاى اين جشن در روز شانزدھم ماه که  : ھجرى نوشته شده است

رام (است ، آغاز ميشد و تا روز بيست و يکم ماه » روز مھر«خود 

مھرگان کوچک ، آغاز جشن مھر روز مھرماه ، . ادامه داشت) روز

مھرگان بود و جشن عامه ، و رام روز، مھرگان بزرگ ناميده ميشد و 

معھذا از گزارش ابوريحان بيرونى برمى آيد ) ١٩.(جشن خواص بود

 .که سراسر مھرماه جشن گرفته ميشده است 

 اين روايت اگر از داستان اصلى پيدايش مھرگان بدورھم باشد، 

انستنى ھاى يک دانشمند عھد سلطنت غزنويان بازھم در برگيرنده د

در اواخر سده چھارم ھجرى از جشن مھرگان است و =بد که در 

زمان ابوريحان روايات زرتشتيان در مورد برگزارى جشن مھرگان 

  .ھمين ھا بوده اند

دانشمند سترگ ايران ، دکتر على مظاھرى ، در مورد نوروز 

دبير خلفاى ( »الجاحظ«زى زبان و جشن مھرگان ، از قول نويسنده تا

روايت ميکند ) عباسى ھارون و مامون، درنيمه اول قرن نھم مي.دى

آئين ھاى (» المحاسن و ا=ضداد«که وى در کتاب خود موسوم به 

نوروز به « : نوشته است ) ٢١٢- ٢١١چاپ بيروت ، ) (نيک و بد

ستين جم باز ميگردد و مھرگان به فريدون ، به اين چم که جشن نخ

دکتر مظاھرى، .دوھزار و پنجاه سال پيش از دومى بنياد نھاده شداست

سپس آئين برگزارى جشن مھرگان و نحوه پيشکش دادن به پادشاه را 
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. بر ميشمارد که به نظر ما قديمى ترين روايت درين مورد تواند بود

و اما مھرگان به دستور فريدون بنياد « : او از قول جاحظ مينويسد

در ) ضحاک(گويا به ياد پيروزى نامى اش بربيور اسبگرديد، 

آئين نيک چنين بود که در ). مھر(ھفتمين ماه ) روز مھر(شانزدھم 

ھر کدام از اين دو جشن، به شاھنشاه، پيشکش دھند و از او بخشش 

  )٢٠(» .گيرند

انديشمند معاصر ايران منوچھرجمالى، با دقت در اساس      

در نسخه ھاى مختلف شاھنامه ،روايات «: نويسد اسطوره مھرگان مي

فريدون شيرخوار را پس از سه سال که  رانکـــف: گوناگون مى آيد

بود، به کوه البرز مى )  شھنامه ،گاو برمايه- گاوبرمايون(نزد آرميتى 

در اينجاست که فريدون ، . گويا فريدون را به سيمرغ ميسپارد. برد

د و کاوه اى که برداستان نداى سرکشى بر ضد ضحاک را بلند ميکن

افزوده اند، کسى جز خود فريدون نبوده است که حقانيت سرکشى به 

و اگر به روايتى که در شاھنامه در باره . آزارنده زندگى را دارد

( جشن مھرگان مى آيد نگريسته شود، ديده ميشودکه اين مادرفريدون

ن نوروز جش.... است که دوھفته جشن مھرگان را برپا ميکند) فرانک

وجشن سده وجشن مھرگان و سايرجشن ھاى ايران ، ھمه به سيمرغ 

  )٢١(».باز ميگردند

ھاشم رضی محقق ايرانی به استناد فرھنگ جھانگيری در 

نزد پادشاھان جم ) مھرگان(دراين روز:"ارتباط مھرگان نقل ميکند که

آمدندی موبدان بودندی وھفت خوان را که شکر وترنج وسيب وبھی 

ُ وعناب وانگور سپيد وکنار درآن بودندی باخود آوردندی، چه وانار

عقيده پارسيان آن است که دراين روز ھرکس از ميوه ھای 
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مذکوربخورد وروغن بان بربدن بمالد وگ.ب بپاشد برخود ودوستان، 

  )٢٢."(در آن سال آفات وب.ھای بسياری از وی دفع شود

مھرگان :  است کهدکتر جمشيد پروانه، پژوھشگرايرانى، معتقد

جشن خجسته وبسيار قديمى پيش از دوره زرتشتى بوده، معناى اصلى 

آن روشنى، دوستى وپيمان وشادى است، نياکان ما آنرا پيوسته انتظار 

ميترائيان پيش از ھمه به شستشوى بيرون و درون . ميکشيده اند

ھمه تن خويش وپوشاک خويش وخانه . اقامتگاه خودآغاز مينمودند

.  راتميز کرده ودلشان را ازبدى ھا وزشتکاريھا پاک ميکردندخويش

آنان کينه و عداوت نسبت به ھمسايه واشخاص را از خود دورساخته 

آشتى ميکردند وبا شادمانى فرارسيدن جشن مھرگان را انتظار 

ادبيات قديمى گواھى ميدھدکه بيشتر مردم درجشن مھرگان .ميکشيدند

  . و بر ھمديگر گ.ب مي پاشيدندپوشاک ارغوانى دربرميکردند،

 اين محقق درباره سفرۀ  مھرگان نکات جالبى بيان ميکند و 

. سفره مھرگان با پارچه اى سفيد وپاک آماده ميگردد: ازجمله ميگويد

دربين اين . روى آن پارچه گردسرخ رنگ يا ارغوانى پھن ميشود

زگل پا اين نشان عبارت است ا. پارچه، نشان خاص مھر را ميگذارند

برگردآن . نقش گلى که دوازده برگ دارد وخورشيد را تداعى ميکند

ًع.وتا به ياد شش يارھستى يعنى .گل ، دوازده شمع روشن ميکنند

افزون . امشاسپندان شش تاشمعدان روشن را نيزبرسفره ميگذارند

نيشکر، : براينھاھفت نوع ميوه نيز بر سفره چيده ميشود، چون

سه گلدان از درخت . ارنج ، سيب و انارانگورسفيد، ليمو، ن

برروى پارچه ) درخت ويژه مھريان که ھميشه سبز وزيباست(سرو

يا سدر ھم ) پودينه(سه سبزه يا سه شاخه گياه مورد . سفيد ميگذارند

شش گلدان باگلھاى زردآفتاب گردان . سفره مھرگان را زينت ميبخشد
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 رنگ شده ، جام پرآب بجز آئينه ، تخم مرغ. ازملحقات اين سفره است

با ماھى سرخ و ھفت گونه شيرينى مکمل سفره جشن مھرگان 

البته چنين جشنى را بدون ساز وموسيقى نميتوان رونق بخشيد، .ميباشد

پس ساز وآواز و رقص و پايکوبى با اين جشن ھمراه ميگردد و 

  )23(»ھمايون بادبرتوجشن مھرگان«: مھريان به ھمديگر ميگويند

  

   :    مھرگان شن ج موضوع

اديب وسخنور نامدار ايران احمدشاملو نيز براين جشن نگاھی 

عميق تر ومنطقی تری دارد ودر سخنرانی  خود در دانشگاه برکلی 

، در   پيش  سال دوازده:"امريکا درمورد جشن مھرگان  توضيح دادکه

را    جشن  اين  ما مناسبت  دوستان  که ، ديدم ، در نيويورک  مھرگان جشن

   تازگى  نه  موضوع  اين البته. کنند  ذکر مى ضحاک   بر   کاوه  پيروزى

   جھان جاى  در ھر   از دوستان ً تحقيقا بسيارى ، چون  شگفتى دارد؛ نه

 را   موضوع  اين من. شوند  مى  را مرتکب  لپى  اشتباه  ھستند، ھمين که

 و   تحليل به...  و کنم ىم  مطرح  گفتم که   نمونه تاريخى    ھمان عنوان به

  .  رسيد  کجا خواھيم  به  تا ببينيم پردازم  مى اش تجزيه

، ميترا يا   باستان ، در فارسى مھر، دراصل : آفزايدشاملو می 

   آفتاب  ھمان و مھر يا ميترا يا ميثره.   بوده  ميثره کنم تر تلفظ درست 

   از لحاظ شده مى   تلفظ گانه ميثر  باستان  فارسى  به  که  ھم مھرگان.  است 

  .  » مھر  به منسوب« يعنى دستورى

 از   يکى  که شود   بايد عرض  يا مھر يا آفتاب  خود ميثره درباب

   مظاھر تجلى ترين  عميق  از   و يکى  بوده  ايرانيان  اساطيرى خدايان

   خدا و تصور خدا براى ى  انديشه  در آن  که  است  ايرانى ى انديشه
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  بينيد الگويى کنيد، مى  دقت  که آيد و درست مى    زمين بار به نخستين

  .  سازند  مى  آن  را از روى  بعدھا مسيح  که است

   که مکني را ذکر  يى   نکته  مطلبحاشيھۀ در  است جا =زم اين

   است  در اين  مسيح  ى  اسطوره اھميت:  نشود  گرفته  سرسرى اميدوارم

  شود ـ يعنى مى پسر خدا شمرده)   البته  اعتقاد مسيحيان به (  مسيح که

 از خدا از  اى پاره.   زمين آيد به  مى  الوھيت اين.   از الوھيت بخشى 

 و  با انسان.   خاکى انسان    يک  در ھيأت  ھم ، آن  زمين آيد به  مى آسمان

کشد و  ى دردم خاطر انسان  و به کند، با انسان مى  ت.ش خاطر انسان به

 با  ما کارى... کند  فدا مى  انسان خاطر نجات را به    خودش سرانجام

اند،  بسته     سرھم ھا و واتيکان ھاو کشيش  پاپ   که اى  مسخره مسيحيت

   استنباط  اين  به  مسيح  ى  اسطوره  فلسفى  اما در تحليل نداريم

 يکديگر درد خاطر خدا به  و   انسان  که رسيم بسياربسيار زيبا مى

 خاطر يکديگر فدا   براى کنند و سرانجام  مى  شکنجه کشند، تحمل مى

  .    است  زيبا و شکوھمند و پرمعنى  سخت  که اى اسطوره . شوند مى

   پيدا کردن  تجسم ، ھم  زمين  خدا به  فرودآمدن  موضوع ، ھم بارى

،   و استخوان  و پوست گوشت  از   شده  دردپذير ساخته  قالب خدا در يک

   الگوى  از روى ، ھمگى  آسمان  به  مجدد مسيح   بازگشت  موضوع و ھم

ھا،   ميترايى  معتقدات  مھر و براساس در آيين.  شده  ساخته ميثره مھر يا 

  آيد و براى مى   زمين  به  انسانى صورت  ب  از آنکه  پس ميثره

کند   مى را قربانى   گاوى  زمين  به دادن  و برکت  خاک بارورکردن

   به  منسوب  مھرگان  از مھر، که اين.  گردد  برمى  آسمان  به دوباره

  .   اوست

   روز و مبدأء سال ترين  مھم  و در اساس ، درحقيقت اما مھرگان

   حاشيه ناگزير بايد به جا باز  و اين.   است  بوده  پاييزى  سال  يعنى خريفى
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) نصف(  دو نيم  شمسى سال  يک جاى ؛ ما به  نياکان  که کنم  و عرض بروم

   ربيعى  و سال  يا پاييزى  خريفى  از سال بوده    عبارت اند که  داشته سال

،  خارج  ما   امشب  و از صحبت  است  بسيار مفصل  بحثش ، که يا بھارى

  ً ظاھرا به ى  نکته  ھمين  که  کنم  عرض  و کلى  فشرده  خيلى توانم اما مى

   آريايى کند اقوام  مى  ثابت  که  است معتبرى  درشمار اسناد   کوچکى اين

  جمله    و از آن  مختلف ھاى  سرزمين  به  زمين ى  کره  نقاط ترين از شمالى

 دو   تابستانى ، يکى  دو قسمت  به شان اند زيرا ابتدا سال  کوچيده ايران

  دانيم  مى که ، چنان  اين  که هشد مى تقسيم ،   ماھه  ده  و ديگر زمستانى ماھه

   اين بعدھا ھرچه .   قطب  به  نزديک  نواحى  به  مربوط  است موضوعى

  شان  تابستان ى  دوره اند طول  تر آمده  پائين  جغرافيايى  ازلحاظ اقوام 

   در تقويم  و اص.حاتى شده تر   کم شان  زمستان ى  دوره تر و طول بيش

ً تقريبا  ى  دوره  به  سال  تقسيم  آخر به  دست اند که  آورده  عمل خود به

   و بخش شده  با نوروز آغازمى  بھاريش  بخش  که انجاميده    ماھه شش

  .  اند گرفته مى    ھردو روز را جشن ، و اين  با مھرگان پاييزيش

،  »بغياديش«   با ماه  است شده  مى  مصادف  مھرگان روز جشن

   مطلق  معنى  به  فارسى  به  بغ ى  کلمه خود اين.   ا ميثره ي  بغ   ماه يعنى

  که    ھم ُبخ. اند  کرده  ميترا يا مھر اط.ق  به  و بعدھا فقط  بوده خدايان

  .    خداست  معنى  به  روسى  در زبان  است  از بغ تصحيفى

   معادل  بغياديش  ماه  که  باشم  کرده  عرض تان  آگاھى ًضمنا براى

َ شمش  بابلى هما    کھن  ارمنى معادل.   است    يا آفتاب  شمس  ھمان  که  بوده َ

  ، ماه  يا ميثرگانه  از مھرگان  است  باز تصحيفى  که  است ِ مھگان  ھم آن

 خدا يا مھر باشد   معنى  به  بغ  ھمان  باز فغ  که بوده   ن  فغکا  ھم  آن ُسغدى

  اند که خوانده مى  فغفور يا بغپور  ريشه   از ھمين  را ھم  چين و س.طين
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   ماه  اين  ھم  زردشتيان و با=خره.  شود پسر خدا يا پسر آفتاب  مى معنيش

  .   بريم کار مى نيز امروز به  ما  نامند که را مھر مى

 با   ربطى  نظر ھيچ  از اين ، مھرگان بينيم  مى که ، چنان درھرحال

. کند  پيدا نمى  مسائل اين  و   کاوه   و قيام  و فريدون   ضحاک  ى اسطوره

 نوروز بر   اھميت  با ھمان  که  دوم سال  نيم  به  مربوط  است  بوده جشنى

 يا رام( مھر٢١تا )  روز يا مھرگان( مھر  ماه١۶از  اند و  داشته پا مى

  سرنگون   است  ممکن البته.   يافته  مى روز ادامه   شش  مدت به) روز 

  ؛ تصادفى  چنين  باشد ولى  کرده  تصادف  روزى  با چنين ضحاک   شدن

مث. اگر .  تغيير کند  جشنى وجودى    علت  شود که تواند باعث نمى

   که شويم  باشند، مدعى  کشته اى  را در روز جمعه  شاه  ناصرالدين

.   اوست شدن  روز کشته  که کنيم  مى  تعطيل  مناسبت را بدين ھا   جمعه

   )احمدشاملو دانشگاه برکلی سخنرانی (

  

  :جشن مھرگان درعھد سJطين سامانی وغزنوی

درادبيات عھدسامانى وغزنوی  ازجشن مھرگان به نيکوئى 

يادشده و چنان مينمايد که شاھان و س.طين سامانی وغزنوی آنرا 

رودکى آنرا جشن . درموقعش ھرچه پرشکوه تر برگزارمينمودند

   :خسروان مينامد

    کا جشن مھـــــرگان آمد          مل

 جشن شاھان وخسروان آمد

بارى اميرنصربن احمدسامانى چھار جشن مھرگان را در  

رودکى درخدمت اين امير درھرات هللا ھرات سپرى نمود و ابوعبدا

صاحب چھارمقاله، عروضى سمرقندى ازھواى خوش . حضور داشت
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گوردر ھرات  نوع ان١٢٠وفراوانى ميوه ھاى ھرات وبخصوص از 

  )24.(داستان جالبى حکايت ميکند

شرح برگزاری جشن مھرگان درتاريخ بيھقی چندين جای آمده 

دراين روايات متوجه ميشويم که رسوم وآئين ھای اين جشن، . است

چون نشاط کردن وسرور وشادمانی کردن وشراب خوردن وموسيقی 

ايش آميز شنيدن واھدای ھدايا وتھنيت گفتن وعرضه کردن قصايد ست

  .ھمراه باصله بخشيدنھا به شعرا ھمراه بوده است

:  مينويسدھجری۴٢٧بيھقی ضمن شرح حوادث سال 

امير رضی هللا عنه . روزبيست وچھارم ذی القعده، مھرگان بود"

نخست درصفۀ سرای نو . به جشن مھرگان بنشست] امير مسعود[

بود که درپيشگاه، وھنوز تخت زرين وتاج ومجلس خانه راست نشده 

آن زرگران درقلعت راست ميکردند وپس از اين به روزگار دراز 

. راست شد وآن را روزی ديگراست چنانکه نبشته آيد بجای خويش

وخداوندزادگان واوليا وحشم پيش آمدند ونثارھا بکردند وبازگشتند 

وھمگان را درآن صفه بزرگ که برچپ و راست سرای است به 

آوردن گرفتند از آن والی چغانيان وبا مراتب بنشاندند، وھديه ھا 

پس امير برخاست وبه سرايچۀ خاصه رفت ... کاليجار والی گرگان 

وبزرگان دولت به مجلس حاضرآمدند ونديمان نيز بنشستند ..... 

تا تۀ ظرف (ودست به کارکردند وخوردنی عنی طريق ا=ست.ت

ھا می خوردند وشراب روان شد به بسيارقدح ھا وبلبله )خوردن

 ومطربان زدن گرفتند وروزی بود چنانکه چنين پادشاه - وساتگين ھا

يک دو دور شراب بگشت، او .  ووزيرشراب نخوردی-پيش گيرد

بازگشت واميرتا نزديک نماز پيشين ببود چندانکه نديمان بيرونی 

  )25.... "(بازگشتند
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به جشن مھرگان نشست واز آفاق :".... ونيز درجای ديگرگويد

ه ھا درساخته بودند پيشکش را،در آن وقت بياوردند، اوليا مملکت ھدي

وحشم نيزبسيار چيز آوردند وشعرا شعر خواندند وصلت يافتند، که 

وپس ...اين خدوندشعر ميخواست وبرآن صلتی شگرف ميفرمود

  ) 26."(آمد ازشعر بسر نشاط وشراب رفت وروزی خرم بپايان 

 دو روزمانده از و روزدوشنبه،:"بيھقی درجای ديگر مينويسد

ماه رمضان اميربه جشن مھرگان  بنشست وچندان نثارھا وھديه ھا 

وسوری . وطرف وستورآورده بودند که از حد واندازه بگذشت

صاحب ديوان بی نھايت چيزی فرستاده بود نزديک وکيل درش تا 

ھم چنان وک.ء بزرگان اطراف، چون خوارزم شاه . پيش اورد

 ُ وامير گرگان ومازندران وو=ت قصدارالتونتاش وامير چغانيان

  )27( ."ومکران وديگران بسيارچيز اوردند وروزی با نام بگذشت

 ش��عراى دربارغزن��ه ني��ز از اي��ن ج��شن ي��ادکرده ان��د واز جمل��ه

  :منوچھرى در مدح سلطان مسعودغزنوى گويد

  آمدخجسته مھرگان جشن بزرگ خسروان          

 ھـرنـاحيه  آورد از   و ارغوان نارنج و نار

  : و مسعود سعد سلمان به اين معنى اشارتى روشن دارد

  روز مھر و ماه مھروجشن فرخ مھرگان          

ِ اى نگـار مھر چھر مـھربان ،مھــر بفزا ِ 

فرخى سيستانى ، درتوصيف حسنک ميکال وزيرمعروف 

سلطان محمودقصيده اى دارد که با مھرگان شروع شده وبا نام جشن 

يان يافته است، و معلوم ميشودکه مھرگان درآن سال با ماه مھرگان پا

  :رمضان مصادف شده بود

  مھرگان امسال شغل روزه دارد پيـــــش در            
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 خواجه از آتش پرستى توبه داد او را مگر

  روز او فرخنده باد و روزه اش پذرفتــه باد           

 )28(    فرخنده تر وين خجسته مھرگان از روزھا             

  

  : ابوريحان بيرونى در مورد جشن مھرگان مينويسد

مھر، که اسم خورشيد است ، در چنين روزى  گويند« 

پادشاھان . ظاھرشد، به اين مناسبت اين روز را بدو منسوب کرده اند

در اين جشن تاجى بشکل خورشيد که در آن دايره اى مانند چرخ 
ويند در اين روز فريدون بر و گ. نصب بود به سر ميگذاشتند

چون در چنين روزى . بيوراسب که ضحاک خوانندش، دست يافت
به ياد آن روز، در . فرشتگان از آسمان به يارى فريدون فرود آمدند

جشن مھرگان ، در سراى پادشاھان مرد دليرى مى گماشتند که، 
 بسوى دنيا! اى فرشتگان : بامدادان  به آواز بلند، ندا در مى داد

وازاين جھت دراين ! بشتابيد و جھان را از گزند اھريمنان برھانيد
گويند خداوند در اين روز زمين را بگسترانيد، . روز جشن گرفتند

و دراين روز کره ماه، که تا آن وقت گوى . ودر اجساد، روان بدمانيد
  .تاريکى بود، از خورشيد روشنائى و نور کسب نمود

ما در زمان : ت که او گفت از سلمان فارسى نقل شده اس

ساسانيان قايل بوديم، از آنکه خداوند، ياقوت را در روز نو روز 

ازبراى زينت مردمان بيافريد و زبرجد را در روز مھرجان ، و اين 

دو روز را بر ساير ايام سال فضيلت داد، چنانکه ياقوت و زبرجد را 

کم ماه در آخرين روز اين جشن، که بيست و ي. بر ساير جواھرات

باشد، فريدون، ضحاک را درکوه دماوند به زندان انداخت و خ.يق را 

=جرم در اين روز عيد گرفتند، و افريدون مردم . ازگزند او برھانيد
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را امرکردکه کستى به ميان بندند و واج زمزمه کنند و در ھنگام 

چون مدت استي.ى ضحاک . خوردن و آشاميدن لب ازسخن فرو بندند

طول کشيد و ايرانيان خود مشاھده کردند که عمرانسان اين ھزارسال 

ھمه طو=نى گردد، از اين روزبه بعد دعاى خير شان، در حق يک 

زردشت فرمودکه، آغاز و انجام جشن ! ھزارسال بزى :ديگرچنين بود

مھرجان در عظمت و شرافت مساوى است، پس ھردو روز را عيد 

تمام روزھاى مھرجان جشن از اين پس ھرمزبن شاپور در . بگيريد

بعد پادشاھان و مردمان ايرانشھر از آغازمھرجان تا .... بر پاداشت 

و ھر پنج روز را به يک . مدت سى روز، مانند نوروز عيد ميگرفتند

طبقه از شاھزادگان و موبدان و بزرگان و بازرگانان و رزميان و 

  )29(» .دھقانان و اھل حرفه و صنايع مخصوص نمودند

 روايت، اگر از داستان اصلى پيدايش مھرگان بدورھم باشد، اين

گيرنده دانستنى ھاى يک دانشمند عھد سلطنت غزنويان بربازھم در 

در سده پنجم ھجرى از جشن مھرگان است و =بد که در زمان 

ابوريحان روايات زرتشتيان در مورد برگزارى جشن مھرگان ھمين 

    .ھا بوده اند

مھرگان : پژوھشگرايرانى معتقد است که دکتر جمشيد پروانه 

جشن خجسته وبسيار قديمى پيش از دوره زرتشتى بوده، معناى اصلى 

آن روشنى، دوستى وپيمان وشادى است، نياکان ما آنرا پيوسته انتظار 

ميترائيان پيش از ھمه به شستشوى بيرون و درون . ميکشيده اند

وشاک خويش وخانه ھمه تن خويش وپ. اقامتگاه خودآغاز مينمودند

. خويش راتميز کرده ودلشان را ازبدى ھا وزشتکاريھا پاک ميکردند

آنان کينه و عداوت نسبت به ھمسايه واشخاص را از خود دورساخته 
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آشتى ميکردند وبا شادمانى فرارسيدن جشن مھرگان را انتظار 

  .ميکشيدند

ادبيات قديمى گواھى ميدھدکه بيشتر مردم درجشن مھرگان 

 ارغوانى دربرميکردند، و بر ھمديگر گ.ب پاش می دادند، پوشاک

اين محقق درباره سفره مھرگان نکات جالبى بيان ميکند و ازجمله 

روى آن . سفره مھرگان با پارچه اى سفيد وپاک آماده ميگردد: ميگويد

دربين اين پارچه، . پارچه گردسرخ رنگ يا ارغوانى پھن ميشود

اين نشان عبارت است ازگل پا نقش گلى . نشان خاص مھر راميگذارند

برگردآن گل ، . که دوازده برگ دارد وخورشيد را تداعى ميکند

ًع.وتا به ياد شش يارھستى يعنى .دوازده شمع روشن ميگنند

افزون . امشاسپندان شش تاشمعدان روشن را نيزبرسفره ميگذارند

، نيشکر: براينھاھفت نوع ميوه نيز بر سفره چيده ميشود، چون

سه گلدان از درخت . انگورسفيد، ليمو، نارنج ، سيب و انار

برروى پارچه ) درخت ويژه مھريان که ھميشه سبز وزيباست(سرو

سه سبزه يا سه شاخه گياه مورد يا سدرھم سفره . سفيد ميگذارند

شش گلدان باگلھاى زردآفتاب گردان . مھرگان را زينت ميبخشد

 ، تخم مرغ رنگ شده ، جام پرآب بجز آئينه. ازملحقات اين سفره است

با ماھى سرخ و ھفت گونه شيرينى مکمل سفره جشن مھرگان 

البته چنين جشنى را بدون ساز وموسيقى نميتوان رونق بخشيد، .ميباشد

پس ساز وآواز ورقص و پايکوبى با اين جشن ھمراه ميگردد و 

   )30(»ھمايون بادبرتوجشن مھرگان«: مھريان به ھمديگر ميگويند

 

 شب يلداجشن 
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مطابق (شب يلدا، طو=نى ترين شب سال يا آخرين شب پائيز 

ايرانيان تاھنوز شب يلدا را جشن می .است ) دسمبرسال عيسوی21

 شب پيروزى اشب تولد خورشيد يبه باورپارسيان، شب يلدا، . گيرند

اين شب را با ايرانيان بطور عموم . نور بر تاريکى و ظلمت است 

آتش و خوردن انار و ھندوانه و چھار مغز و ھسته افروختن شمع و 

زردآلو و گفتن حکايات دلپذير و شوخى ھاى با مزه جشن ميگيرند و 

به شادمانى وخوشى مى پردازند و معتقد اند که خوردن اين ميوه ھا 

  . بيمارى را از تن شان تا بھار آينده بدور ميدارد

به نام شب چله  شب يلدا را  اخير سال نيزدرچنددر افغانستان

ھای گذشته بنابر د=يلی تجليل از شب يلدا به  در سال. گيرند جشن می

در يکی دو . گرفت ھا صورت می صورت مختصر و يا تنھا در خانه

سال اخير به طور گسترده و ھماھنگ در شھرھای بزرگ مثل ھرات 

ھايی که اين رويداد را  بسياری از افغان. شود و بلخ و کابل برگزار می

ھای کھن خود ياد  گيرند از آن به عنوانی يکی از سنت جشن می

گويند که بزرگداشت از چنين رويدادھايی به معنی حفظ  کنند و می می

  .آيين تاريخی شان است

بی بی سی مراسم شب يلدا را که از سوی نھادھای فرھنگی 

درکابل وبلخ وھرات برگزار شده بود با تصاوير جالب از مراسم اين 

 .ا به نمايش گذاشته است که عکس ذيل نمونه ای از آن استجشن ر

خورشيد پرستى است که به ميترائی يااين رسم نيز از بقاى آئين 

. رنگ وصبغه خاص تاکنون در ميان ايرانيان بجا آورده ميشود

را نيز جشن » دى«ايرانيان قديم روز فرداى شب يلدا يعنى اول 

  .يدندمى نام» خرم روز«ميگرفتند و آن را 
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براى پاسخ به اين پرسش که چرا پس از نوروز تنھا آئين شب 

يلدا، ھمچنان به قوت خود باقى مانده است ، ھيچ سرچشمه 

معتبرتاريخى بجز نوشته ھاى ابوريحان بيرونى و ھم عصرش 

گرديزى در زين . گرديزى درين خصوص مارا يارى نمي رساند

: مينويسد» ھاى مغاناندرشرح جشنھا و عيد« ا=خبار، زيرعنوان 

مر مغان را جشن ھاى فراوان بوده است اندر روزگار قديم و من «

و سپس در باره نخستين روز دى وجشن »  آنچه يافتم ، اين جا بياورم 

و اين ماه دى . اندرين روز جشن خرم روز بود« : ميگويد» ديگان«

وانند، به نزديک مغان ماه خداى است و اول روز او را ھم به نام او خ

 و اين روز را سخت 

1» .مبارک دانند
 

جشن (» ُخرم روز« داستان جالبى از مراسم ابوريحان بيرونى

 به سادگی آن کنارکه ھيچ مورخى نميتواند از  مى آورد) اول دى

ديماه و آن را خورماه نيز ميگويند، نخستين « : و آن اينکه. گذردب

 به نام خداى تعالى، و اين روز و ماه ھر دو. روزآن خرم روز است 

يعنى پادشاه حکيم و صائب رائى . است ، ناميده شده که ھرمزد

که، پادشاه از تخت  و درين روز عادت ايرانيان چنين بود. آفريدگار

 سپيد مى پوشيد و در بيابان برفرش ھاى ۀشاھى به زيرمى آمد و جام

 سپيد مى نشست و دربان ھا و يساو=ن و قراو=ن راکه ھيبت ملک

و در امور دنيا فارغ البال نظر مينمود و . بدان ھاست، بکنار مى راند

که با پادشاه سخن بگويد، خواه گدا باشد، يا  ھرکس که نيازمند ميشد

                                                             

برگزاری جشنھای ايرانی، ازموبد اردشيرآذرگشسب، بيرونی  بحواله جشنھای آئين - 1
   ببعد ٢٩٠،آثارالباقيه، ص
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دارا و شريف باشد يا وضيع ، بدون ھيچ حاجب و دربانى به نزد شاه 

مى رفت و بدون ھيچ مانعى با او گفتگو ميکرد و در اين روز پادشاه 

ھقانان و برزيگران مجالست ميکرد و در يک سفره با ايشان غذا با د

من امروز مانند يکى از شما ھستم و من با شما : ميخورد و ميگفت 

برادرھستم، زيرا قوام دنيا به کارھاى است که به دست شما مى شود 

و نه پادشاه را از رعيت . و قوام عمارت آن ھم به پادشاه است 

و چون حقيقت امر چنين باشد، . را ازپادشاهگزيرى است و نه رعيت 

پس من که پادشاه ھستم با شما برزيگران برادر خواھم بود و مانند دو 

به خصوص که دو برادر مھربان ، . برادرمھربان خواھيم بود

  2». ھوشنگ و ديگر چنين بودند

شايد آريائيان از روزيکه با گردش خورشيد سال آشنا شده اند، 

 را يکى از روزھاى خورشيد ناميده اند، زيرا از اين خرم روز ديماه

روز است که خورشيد دوباره به رشد ميگذارد و طو=نى و طو=نى 

   .تر ميشود

  :يک سخنورايرانی در وصف شب يلدا چه نيکو سروده است

  يلدا شبی به طول تاريخ

  .تپشھای قلبم را به باورخاطره ھايم پيوند ميزنم

  خاک است وکھن تر ازتاريخ،وسرزمينی را که ھمزاد

برای نوباوگان خاک وتازه به دوران رسيدگان تاريخ زمزمه 

  .ميکنم

  :زمزمه ميکنم که

  .من از نسل شب شکنان روزگارم

                                                             

  ٢٩۵ بحواله ھمان منبع ، ازموبد اردشيرآذرگشسب، بيرونی ،آثارالباقيه ، ص- 2
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  من از نسل نور آفرينان پاک

  ازس.لۀ پاک آريائيان بردبارم،

  منم ميراث ھزارسالۀ زمين،

  ھمان از شرق تاغرب گسترده آغوش،

  ھر ودوستی،ھمان پيام آور م

  ھمان گرفته درفش آشتی بردوش

3.نه خود ستيزم، نه ديگر ستيز
  

  

  : چارشنبۀ سوری ريشۀ ميترائی دارند يلدا وجشن شب

:" شاعر واديب نامور ايران احمدشاملو دراين خصوص ميگويد

 از   که ً را عينا تقليد کرده  مھرپرستى ھاى  و آيين  آداب  تمامى مسيحيت

   را ھم اين.   و شراب  نان  تعميد و تقديس  غسل يين آ  است جمله   آن

 بعدھا  دسامبر که  ٢۵   ھاى ، جشن  اعتقاد کسانى  به  که  کنم اضافه

   جشن  ھمين  به  ھايش  ريشه  شده  گرفته  جشن  سالگرد مسيح  عنوان به

   نکته  آمد، اين  ميان  به  مي.د مسيح  صحبت حا= که و . رسد  مى مھرگان

 روز  اين    ميترايى  خود ايرانيان  که  بگويم طور اخترگذرى   به را ھم

  اند که دانسته  مى  ھم  روز تولد مشيا و مشيانه حال  را درعين مھرگان

  ُ در بندھشن   نکته  ، و اين  است سامى   ھاى  اسطوره  و حوا ى  آدم  ھمان

.   است آمده)   مانده  ما باقى  از اعصار دور براى  که  مھمى از کتب(

 و   بگذارم  ناگزيرم  من  که  ھست  ھم  بسيار ديگرى جا مطالب اين   البته

                                                             

  2013از پيام تبريکی خانم زويا مجد به مناسبت جشن سب يلدا،سال- 3
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)  و مسيحا مسيح(مسايا ً آيا اصو= مسيا يا   که  نکته ، مث. اين بگذرم

    4 . قبيل    از اين  ديگرى و نکات.   يا نيست  مشيا ھست ھمان

فت که اين جشن نيز در موردچھارشنبه سورى ، نيز بايد گ

زيرا در . ريشۀ ميترائى دارد وھيچ ارتباطى به آداب زرتشتى ندارد

آئين زرتشتى ، سال به دوازده ماه تقسيم شده وھرماه به سى روز و 

  :بدين شرح .ھر روز نام خاصى دارد

:  بھمن- ٢ھستى بخش بزرگ، دانا ، نام خداوند،: اورمزد - ١ 

-  ٤ترين راستى وپاکى، بھ: ارديبھشت -  ٣انديشه نيک ،

- ٦فروتنى ومھرپاک ، : سپندارمزد- ٥شھريارى نيرومند، :شھريور

 - ٨بى مرگى وجاودانگى ، :  امرداد- ٧تندرستى ورسايى ، : خورداد

آبھا ، ھنگام آب ، :  آبان -  ١٠آتش ، : آذر -  ٩آفريدگار ، : دى بآذر

ستاره :  تير-  ١٣ماه ، :  ماه - ١٢آفتاب ، خورشيد، ) خور( خير-  ١١

 ١٥جھان ، زندگى وھستى ، ): گئوش(گوش -  ١٤تير، ستاره باران ، 

:  سروش - ، ١٧- دوستى ، پيمان :  مھر-  ١٦آفريدگار، : دى به مھر-

فروھر، :  فروردين - ١٩دادگرى ، :  رشن - ١٨فرمانبردارى ، 

رامش ، :  رام - ٢١پيروزى ، : ورھرام -  ٢٠روان جاودانه ، 

بينش :دين - ٢٤آفريدگار، : دى به دين -٢٣باد ، :  باد - ٢٢شادمانى ، 

خوشبختى ، دارائى و خواسته ، ) : اشى( ارد-  ٢٥، )وجدان(درونى 

 ٢٩زمين ، :  زامياد- ٢٨آسمان ، :  آسمان -  ٢٧راستى ، :  اشتاد- ٢٦

     5 .فروغ وروشنائى بى پايان: انارام  . ٣٠گفتار نيک ، :  مانتره سپند-

                                                             

4
  )ارسالی مسعود فارانی برای من( سخنرانی احمدشاملو  دردانشگاه برکلی امريکا- 

5
   ١٠٧.١٠٨، صص ١ مجله پژوھش ھای ايرانی ،شماره -  
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يم  زرتشتى روزھاى ھفته وجود ندارد، تا بنابرين درتقو

از سوى ديگر درنزد زرتشتيان آتش .چھارشنبه اى وجود ميداشت 

عنصر مقدسى است و پريدن از روى آنرا بى احترامى به آتش تلقى 

سون، « چون در زبان ھاى ھند و اروپائى، خورشيد بنامھاى . ميکنند

درچھارشنبه ناميده ميشود، بنابرين » زون، زور، سور و سول

آخرسال، ميترائيان، به پاس نور وحرارتى که خورشيد درطول سال 

در تقويم اس.مى چون . به مردم ارزانى داشته ،جشن ميگرفتند

چھارشنبه روز نحس شمرده ميشود، پس جشن چارشنبه 

را در بعد از ظھر سه شنبه برگزارميکردند، )  ميترا-خورشيد(سورى

به جشن وسرور تبديل شده و ) شيدخور(» سور«بمرور زمان معنى 

مردم بی خبر، ھرسنت قبل از اس.م را، به آئين زرتشتى نسبت داده 

  .درحالى که سور و سورى برخاسته از نام مھروخورشيد است. اند

  .وامروز به معنی شادی وجشن نيز بکار ميرود

 ھجرى عبدالرحمن بن سمره سردار لشکر عرب در ٣٣درسال 

) خروشيد(زور زمينداور برمعبد زورجبل ال  در محل بستنزديک

حمله برد و مجسمه ربه النوع خورشيد را که ازط.ى ناب وچشمانش 

ازياقوت سرخ بود، از جاى برکند و ھردوچشمش را بيرون کشيد 

در افغانستان در نيمه ) ٣3.(وبدينگونه اين اثر ھنرى را تخريب نمود

دامنه کوه خيرخانه دوم قرن بيستم دانشمندان باستان شناسى در 

. دندش) خورشيد(درکابل ، موفق به کشف مجسمه رب النوع سوريا

اسپ  دوًدرحالى که ارابه اوراربه النوع سوريا  از مرمر اعلی سفيد

ًاحتما= اين مجسمه . بالدار بسوى آسمان ميکشند، ديده ميشود

درسالھاى حاکميت مجاھدين ويا طالبان به سرقت رفته و يا تخريب 
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منظور از يادآورى ربة النوع زور و سوريا، ريشه يابى .ده استگردي

  .جشن چھارشنبه سورى است

  

  :رويکردھا مآخذو

  ٢۶ شاھنامه فردوسی ، چاپ امير کبير، ص -١

، مقاله موبد پدرام ١٣٨٣ بھمن ماه ٧ ھفته نامه امرداد، -٢ 

 .شروش پور

  ۴۴ ، ص ١٣٩ منوچھر جمالی ، جشنشھر،ص -٣ 

  ۴٣- ۴٢ص  جشنشھر، ۴ 

، ازموبد ٢۴٠بحواله آئين برگزاری جشنھا درايران، ص -  ۵ 

   ٢۵٧اردشيرآذرگشسب، البيرونی ، التفھيم ، ص

، ازموبد ٢۴٠ بحواله آئين برگزاری جشنھا درايران، ص -۶

  ٢۵٨اردشيرآذرگشسب، ھمانجا ، ص 

، ازموبد ٢۴٠ بحواله آئين برگزاری جشنھای ايرانی ، ص -  ٧ 

 ٢٢۶ زين ا=خبارگرديزی ، صاردشيرآذرگشسب،

، ازموبد ٢۴٠ بحواله آئين برگزاری جشنھای ايرانی ، ص -  ٨ 

 ٧۵اردشيرآذرگشسب، البيرونی ، آثار الباقيه ،ص 

بحواله جشنھای ايرانی ، (۴٧٩-۴٧٨ کيميای سعادت ، ص  - ٩ 

 ٩٩، رگ تاک، از د=رام مشھوری، ص)٢۴٠ص 

   ۵٧٢ تاريخ بيھقی ، چاپ دکتر فياض ، ص- ١٠

 ھاشم رضی،گاھشماری وجشن ھای ايران باستان، ص - ١١

۶٢٠- ۶٢۶  

 )١٣٨٣ بھمن ماه ٧( ھفته نامه امرداد- ١٢
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 اکادميسين جاويد، آئين خوش نوروزی،ماھنامه کاروان، - ١٣

  ٣٧شماره 

 ٢٠٣ بحواله ضحاک ماردوش از سعيدی سيرجانی، ص - ١۴ 

 ٢٠٣ بحواله ضحاک ماردوش از سعيدی سيرجانی، ص - ١۵ 

  ٢٠٣ بحواله ضحاک ماردوش از سعيدی سيرجانی، ص - ١۶ 

 موبد اردشير آذرگشسب ، مراسم مذھبی وآداب زرتشتيان - ١٧ 

   ١٣٧٢، انتشارات فروھر٢٣۴،ص 

بحواله آئين (  ٢۵۶ - ٢۵۴ بيرونی،آثار الباقيه ،ص - ١٨

 )برگزاری جشنھای ايرانی، از موبد اردشير آذرگشسب

بحواله آئين ( تھران١٣۴٧، ٢۴۴،ص  زين ا=خبارگرديزی- ١٩

  )برگزاری جشن ھای ايرانی،از اردشير آذرگشسب

                     ، ويژه نوروز ١٩٩۵ کيھان لندن، - ٢٠ 

 ٢٠١-١٩٩جشنشھر، ص جمالی،  - ٢١ 

 ھاشم رضی، گاھشماری وجشن ھای ايران باستان، ص - ٢٢

٣٠٣  

  ٩٠ ،٨٩، ص ١ مجله پژوھش ھای ايرانی، شماره - 23

وضی سمرقندی، چھارمقاله ، چاپ دکتر معين، ص  عر- 24

۵٠  

  ۶۵۵، ص١٣۵٠ تاريخ بيھقی، چاپ دکترفياض، - 25 

                                 ۶٩٧ تاريخ بيھقی ، ص - 26

 ٣۵٩ تاريخ بيھقی، ص - 27

 ديوان حيکيم فرخی سيستانی ، چاپ دبيرسياقی ،تھران، - 28

  ١٢٣، ص١٣٣٧
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،نوشته موبد ٢٣۴تشتيان ،ص  مراسم مذھبی واداب زر- 29 

  ١٣٧٢اردشير آذرگشسب ، چاپ انتشارات فروھر

  ٩٠ ،٨٩، ص ١ مجله پژوھش ھای ايرانی، شماره - 30 

 بحواله جشنھای آئين برگزاری جشنھای ايرانی، ازموبد - 31

  ببعد ٢٩٠اردشيرآذرگشسب، بيرونی ،آثارالباقيه، ص

وبد  بحواله آئين برگزاری جشنھا درايرانی، ازم– ٣2 

  ٢٩۵اردشيرآذرگشسب، بيرونی ،آثارالباقيه ، ص

  ١٠٧.١٠٨، صص ١ پژوھش ھای ايرانی ،شماره - 32  

   ٢٧١ تاريخ افغانستان بعد از اس.م ، پوھاند حبيبی، ص- 33
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  م  سومقاله

  

   قديمدر سيستان وکابل) خورشيد(آئين ميترا 

  

  : مدخل

رقط�ع ويق�ين دوره خاص��ی را ب�رای پي�دايش دي�ن نميت��وان ب�ه طو

ھ���ردوره از تم���دن ب���شردارای دين���ی متناس���ب ب���ه مح���يط . مع���ين ک���رد

جغرافيائی واجتماعی خود ب�وده اس�ت ،و =زم�ه شناس�ائی خ�دا وآگ�اھی 

شر، ش�ناخت خ�ود ان�سان وجامع�ه به معتقدات دينی ھردوره از حيات ب�

  .ست که به آن خدا معتقد بوده اندای ا

شکيل واح�����د ھ�����ای م�����سکونی  از زم�����انی ک�����ه ان�����سان ب�����ه ت�����

ف���راھم ک���رد، وارد زن���دگی  پرداخت،ووس���ايل تولي���د ورف���اه خ���ود را

  از اي��ن دوره از زن��دگی ب��شراست ک��ه دي��ن درذھ��ن .اجتم��اعی گردي��د

نيروھ��ای ف��وق ق��درت ب��شرنقش  خ��ود را درش��کل  ب�شرمتولد مي��شود و

وح�شت، ت�رس واحتي�اج، . برج�ای ميگذارن�د گي�ری باورھ�ای ذھن�ی او

بشرازآنچه نمی شناخته ،ھراس داش�ته و .  پيدايش دين اند عاملين اوليه

  .شناخته ميشده است وحشت، باعث ايجاد احترام وستايش آن شيئی نا

بشراز اولين مراحل زندگی، با عوام�ل طبيع�ت برخ�ورد ميکن�د، 

ب��ه طل��وع وغ��روب آفت��اب ،ش��ب وروز، س��رما وگرم��ا،  رع��د و ب��رق 

 اندي��شد ودرص��دد ي��افتن ،ب��اران وب��اد وطوف��ان و بيم��اری و م��رگ م��ی

او . راھی برای حفاظت خود در برابر خ�شم عوام�ل طبيع�ت برم�ی آي�د
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ميخواھد منبع ومنشاء ھريک از اين پديده ھا را کشف وب�ا آنھ�ا ارتب�اط 

ونظرمساعدھريک از عوامل را به خود جل�ب کن�د، ت�ادر . برقرارنمايد

. ت کن�دمواقع لزوم ودربرابر حمل�ه س�ايرعوامل از او حماي�ت ومحافظ�

پوي��ائی بيح��د ب��شر،تفکرو کنجک��اوی درک��شف عل��ل بروزح��وادث، ب��ه 

منظور برآوردن احتياجات مادی واقتصادی در وھله اول،وحفاظ�ت او 

در براب���ر عوام���ل طبيع���ی از قبي���ل س���رما وگرما،گرس���نگی وبيم���اری 

وم��رگ، درمرحل��ه بع��دی، اورا ب��ه راھ��ی س��وق ميدھ��د ک��ه منتھ��ی ب��ه 

.ق وس�ازنده، ھمانگون�ه ک�ه ب�رای رف�ع بشرخ. آفرينش خدايان ميگردد

نيازمن��ديھای خ��ود ب���ه اخت��راع وتکمي���ل وس��ايل ک���ار وتولي��د ابزارم���ی 

پرداخ�ت،در ب�اب م�ذھب ني�ز از ادام�ه تفک�رات ب�ازنمی اي�ستد وفعالي��ت 

مغ��زی خ��ود را، علي��رغم فقرعلم��ی، ھمچن��ان گ��سترش ميدھ��د و دامن��ه 

رد تاج�ائی ميرس�د تخي.ت وميدان افسانه سازی خود را آنقدر با= می ب

که چون کرم ابريشم،در درون پيلۀ افکار ومعتقداتی که خود تنيده بود، 

فرم�انروائی ذھ�ن  وافسانه ھای اختراعی اش، گرفتارميشود، وابداعات

  . او ميشوند

ارواح برحيات بازماندگان، موجب  اعتقاد به وجود روح و تاثير

 ای ک�ه م�دعی بودن�د طبق�ه .  مي�شودپيدايش طبقه جديدی دراجتماع قبيله

ميتوانن�د ب�ا ارواح ارتب�اط برقرارنماين�د وآن�ان را تح�ت اختي�ار خ��ود در 

بيماران وکسانی که از ناراحتی ھای روانی رنج می بردن�د، ب�ه . آورند

تصوراين که ارواح خبيثه در وجود آنان =نه ک�رده ان�د، ب�رای معالج�ه 

راعتمادی که اکثري�ت دراث. به اين طبقه از افراد قبيله مراجعه ميکردند

اف���راد قبيل���ه ب���ه ج���ادوگران، ش���من ھ���ا وس���احران،پيدا ک���رده بودن���د، 

ھم��ين دس��تورات . دس��تورات آن��ان را ب��دون چ��ون وچ��را اج��را ميکردن��د



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               127

واعمال ساحران وجادوگران پايه وريشه اعتق�ادات اولي�ه دين�ی ب�شر را 

  .تشکيل دادند

ھمن برمغ���ان،روح���انيون قباي���ل ک���ه بع���دھا ب���ه ن���ام ھ���ای ،کاھن،

وکشيش وموب�د وآخون�د والق�اب گون�اگون ديگ�ر در ادي�ان وم�ذاھب پي�دا 

شدند،مدعی بوده واس�تند ک�ه راه دسترس�ی ب�ه خ�دا واجاب�ت درخواس�ت 

بن�دگان دراختي��ار وانح��صارآنان م��ی باش��د وم��ی توانن��د ب��ا تق��ديم قرب��انی 

دعاھ���ای خ���اص، توج���ه خ���دايان را جل���ب  وھ���دايا وب���ا ذک���ر اوراد و

تقديم قرب�انی . ا مشمول عنايت والطاف خود قراردھندنمايند،تابندگان ر

ب�ه خ�دايان ب�رای پ��اک ک�ردن گناھ�ان ب�ا خ��ون قرب�انی، توس�ط س��احران 

وج��ادوگران ،يک��ی ازمراس��می ب��ود ک��ه درب��ين اق��وام ھن��دوھا، يونانيھ��ا، 

روميھ��ا ويھودھ��ا مرس��وم ب��وده، وحت��ی ام��روز يک��ی از واجب��ات دي��ن 

  .اس.م، را تشکيل ميدھد

داشت که آنچه اساس ھردينی را ت�شکيل ميدھ�د،اعتقاد وجه تبايد 

آنچه ھردين�ی را ازس�اير ادي�ان  يا خدايان است و به وجود نوعی خدا و

متم��ايز ميکن��د، ن��وع خ��دا وي��ا خ��دايان م��ورد پرس��تش ومي��زان ق��درت 

. وصفاتی است که مؤمنين ومعتقدين به آن خدا برای معبود خ�ود قايلن�د

قت�دار او ني�ز رابط�ه م�ستقيمی ب�ا نظ�ام به وج�ود آم�دن ھرخ�دا ومي�زان ا

ويژگی ھای محيط وشيوه زندگی انسان ھايی داشته ک�ه درآن  توليدی و

چنانچه خ�دايانی ک�ه ان�سان در دوره ش�بانی . محيط زندگی می کرده اند

  .آفريده وپرستش کرده، باخدايان دوره کشاورزی از ھرحيث  متفاوتند

 که خدای م�ورد پرس�تش  بطور کلی پيروان ھمه اديان معتقد اند

پرس�تش آن خ�دا، . آنان واجد قدرت مرم�وز م�افوق ق�درت ب�شری اس�ت

بالنتيج�ه س�عادت ف�رد خواھ�د  موجب خوشحالی ورضائيت خاطرخ�دا و
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ب��ود و ب��رعکس نافرم��انی از اوام��راو، غ��ضب وعت��اب الھ��ی وب��دبختی 

  ) ١. ( بشر  را به دنبال خواھد آورد

يش ب�شر توج�ه او را ب�ه يکی ازعناصر طبيع�ی ک�ه از آغ�از پي�دا

خ��ود جل���ب ک���رده اس��ت، آفت���اب ي���ا خورش��يد اس���ت وبن���ابرين پرس���تش 

ي��ا ميت�را ، درمي��ان اکثري�ت مل��ل آس�يائی  واروپ��ائی پي��روان و  خورش�يد

ور چون درکشورما نيز معابد خورش�يد پرس�تی ت�ا ظھ�. متعقدانی داشت

مورد قدری بيشترسخن خواھيم داش�ت اس.م وجود داشته است، دراين 

:  

  :پرستش ميترا، مھريا خورشيد 

يکی از اين عناصر طبيعی که درحيات انسان وحيوان ونبات 

خورشيد است عنی  لمس داشته ودارد، ميترا يا مھريھمواره  تاثير قابل

. که از ازمنه باستان مورد توجه وستايش بسياری ازجوامع بوده است

ان در جامعه آريائی نيز اين عنصر قبل از مھاجرت بسوی اير

وافغانستان وھند وپيش ازراوج اديان زرتشتی وبودائی، وھندوئی ، 

مورد پرستش بوده وحتی تاچند قرن پس از اس.م نيز درسيستان 

  .وکابل و لوگر ومولتان، عبادت ميشده است

قبل ازاينکه به سراغ اوستا برويم و يا نظريات دانشمندان را 

واھم تأملی داشته باشم درزمينه ميترا ياخورشيد پرستی بخوانيم، ميخ

بريکی دو مورد از تاريخ سيستان، که نشان ميدھد آئين خورشيد 

پرستی ھمانند آئين ھای نصارا و يھود و زرتشتی  در برخی ازنواحی 

  .رواج داشته است) قرن نھم مي.دی(سيستان تا عھد صفاريان 

ھنگامی که زرتشتيان سيستان عليه ) م۶٧١(ھجری۵١ درسال       

ً تخريب کارانه حکمران عربی عبيد هللا بن ابی بکره که اقدامات

گاھای گبرگان  ھمه ھيربدان را بکشد و آتش« فرمان داشت 
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صدای اعتراض شان را بلند کردند وحکمران مجبورشد ».برافکند

 جواب آمد که نبايدکه ايشان معاھدند، "دوباره از شام ھدايت بگيرد،

يند که ما خدای پرستيم و اين و آن معبد جای ايشانست و ايشان ميگو

را که داريم نه بدان داريم ) خورشيد(آتشخانه  را که داريم و خرشيد 
که گوييم اين را پرستيم، اما بجايگاه آن داريم که شما محراب داريد 

که جھودان ] برکندن[و خانه مکه، چون برين حال باشد واجب نکند 
ن را آتشگاه، چون را نيز کنشت است و ترسايان را کليسا وگبرگا

و نيز دوست ]... چه فرق کنيم[ھمه معاھدند، ميان معبد جای ايشان 
دراين عبارت ) ٢ (».چيزی و جای که ديرينه گردد] برکندن[ندارند 

  . به وضوح تمام از موجوديت معابد ميتراپرستی  ياد شده است

ودرجای ديگری ازتاريخ سيستان که ازاعتتقادات قديم مردم 

ث شده، بازھم پرده از سنت خورشيد پرستی برداشته سيستان بح

  :ميگويد

اکنون يادکنيم از طريقی که مردم سيستان داشتند اندرقديم تا "
 گرشاسپ ونبيرگان او تا فرامرزبن رستم ھمه برآن :اسJم آورده شد

بوقت زوال  بامداد و طريقت بودند که آدم عليه س.م آورده بود،

 نمازکردندی وپرستش ايزد) غروب آفتاب(شبانگاه). نيمروز( آفتاب

ديگربه ھمه اوقات که بشغل دنيائی اندک وبسيارخواستندی  تعالی و

پس از آن بدان شغل رفتندی وزنا ولواط  شد،پيشترنماز کردندی،

ودزدی وخون ناحق ميان شان حرام بود ومردار نخوردندی، تا 

 وصدقه ذبيحت نکردندی آنچه ح.لست اکنون خوردن آن نخوردندی،

اين  داشتندی و بسيار دادندی وھميشه ميزبان بودندی ومھمان را نيکو

ھمه از جمله فرايض داشتندی برخويشتن، دختر وخواھر ومادر را 

بزنی نکردندی، وپيکار که ميان رستم واسفنديار افتاد سبب آن بود که 



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               130

دين مزديسنان آورد، رستم آنرا منکرشد  چون زرتشت بيرون آمد و

ت وبدان سبب از پادشاه گشتاسپ سرکشيد وھرگز م.زمت ونپذيرف

  )٣(»....تخت او نکرد

با تاملی دراين روايت وگزاردن نماز در اوقات طلوع خورشيد 

وغروب که بيانگر اجرای مناسک آئين مھرو باورھای کھن  وظھر

قبل ازآن است، ميتوان به  مردم سيستان در دوران زرتشت و

چنانکه جنگ . پرستی را مشاھده کرد) آفتاب(وضاحت سنت خورشيد

نيز به دليل اخت.ف مذھب وعدم پذيرش آئين  رستم با اسفنديار

گرديزی نيز برآنست که چون . زرتشت صورت پذيرفته است

  : اسفنديار به سيستان رفت،رستم او رانماز برد، اسفتديار گفت

 مرا فرمان شاه چنانست که يا دين زرتشتی بپذيری ويا با «

رستم ....  کنی ويا دست دھی تا ترا بندکنم وپيش شاه برممن جنگ
دين زرتشتی نپذيرم که ازروزگار کيومرث تا بدين غايت اين : گفت 

اکنون دين ديگری نگيرم، اما دست به بند دادن ھم واجب . دين داشتم
نکند که دشمنان ايران زمين را من و پدرمن و جدمن به بند آورده 

وحرب کردن ھم با تو . مردی دست ببنددزشت باشد چون من . ايم
  )۴(»...توپسرشاه گشتاسپی و از دودۀ کيانی] چون[روا نباشد، 

فردوسی در داستان حمله ارجاسپ تورانی بربلخ دليلی می آورد مبنی 

براينکه کی گشتاسپ برای پخش کيش زرتشتی به سيستان رفته بود 

استفاده از غيابت ارجاسپ تورانی با . ومدت دوسال درآنجا ماندگارشد

طو=نی کی گشتاسپ بربلخ حمله کرد و روحانيون و آتشکده ھا 

ومعابد زرتشتی را از ميان برد وکی گشتاسپ از اين واقعه توسط 

زنش کتايون که خود را از بلخ بسواری اسپ به سيستان رسانده بود، 

  :آگاه شد، زيرا
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  برآمـد بسی روزگـــاران بـــروی         

  وی سيستان کردرویکه خسرو سـ

  ُکه آنجا کــند زنــد واســــتـا روا          

  کــنـــد مــوبـــدان را بـــدان بر گـوا

  چــو آنجا رسيد آن گرانمايه شاه         

  پـــذيــره شــــدش پـھــلوان ســـپاه

  شه نيمروز آنکــه رستمــش نام          

  ســـوار جـھــانـديـده ھمـتــای نـام

  بـاپــيـردســتان کــه بـودش پـدر         ا

  ابـــا مــھــتــــران وگـــزيـــنــان در

  بــزابلـــش بردند مھمـان خويش         

  ھــمــه بــنـده وار ايـــستـادند پيش

  ُاز او زنـد واســتا بــيــامـوختـنـد         

  )۵(نشــستـند وآتــش بر افـروختند

  

امه معلوم ميشود که، رستم وپدرش زال، ار اين روايت شاھن

. ازکی گشتاسپ پذيرائی کرده اند و آئين زرتشتی رانيز فراگرفته اند

مگر از داستان جنگ رستم با اسفنديار برمی آيد که رستم آئين 

ًزرتشتی را نپذيرفته بود و اگر پذيرفته می بود،حتما شاه گشتاسپ را 

 ھمراھی ميکرد، وچون درحمله انتقام جويانه برارجاسپ تورانی

درآن جنگ شرکت نکرد، اين امر سبب خشم کی گشتاسپ نسبت به 

رستم شد که پس ازگرفتن انتقام از ارجاسپ تورانی و رھائی 

دخترانش از اسارت وی ، پسرخود اسفنديار رابه جنگ  رستم 

ميفرستد که يا دين زرتشی را بپذيرد ويا او را دست بسته به 
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 اسفندياردر نتيجه جنگ به دست رستم حضورش حاضرنمايد،ولی

کشته ميشود، وپسرش بھمن که دست پرورده رستم بود، به کين 

پدرخود، خاندان زال را از سيستان برمی افگند واو=ده رستم را 

با رويکار آمدن بھمن برسريرسلطنت در بلخ .اسيرکرده به بلخ می برد

 تاريخی خود يا باختر، تاريخ ايران از مرحله حماسی وارد مرحله

  .ميگردد

به ھرروی، پس ازحمله اسکندرمقدونی برايران وبه آتش 

سپردن قصرسلطنتی که گفته ميشود کتاب اوستا که بروی ده 

ھزارپوست گاونوشته شده بود و درکتابخان سلطنتی نگھداری ميشد، 

با از ھم پاشيدگی امپراطوری . نيز دراين آتش سوزی سوخت

انيان نيز تغييراتی رونما گرديد و آنچه بنام ھخامنشی درمبانی دينی اير

دين زرتشتی تبليغ ميشد، شباھت مختصری با بخشی ازآئين زرتشتی 

خرافات ومعتقدات اديان ديگر، به ويژه معتقدات قديم آريائی . داشت

  . ھا، درقالب دين زرتشت به مردم عرضه ميشد

،درعھد اردشيربابکان موسس اوستادر ھنگام تدوين دوباره 

برخی از مغھا وکاھنان اديان ) ۶)(م٢۴١-٢٢۶( سلسله ساسانی

. پيشين، درلباس موبدان زرتشتی، به انتشار عقايد کھنه خود پرداختند

قوای طبيعت که درگاتاھای زرتشت پديده ھای طبيعی بودند، مورد 

تقديم قربانی ھای فراوان، پرستش . ستايش وپرستش قرارگرفتند

بدين سان آئين زرتشی و . ونق گرفتايزدھا ونوشيدن مسکرات، ر

الھه ھای .انديشه ھای يکتا پستی دچار انحرافات وتغييرات بسياری شد

 اھورامزدا متعددی با قدرت ونيروی ماوراء الطبيعة ، دراطراف
صفات عاليه ايکه زرتشت به نام معنويات الھی تعليم . پديدار شدند

ھورا مزدا در ميداد،پروبالی گرفتند وبصورت فرشتگان ھمکار ا
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. در دين جديد ظھور نمودند" ايزدان"فرشتگان ديگری بنام . آمدند

. ھرعنصر خوب وسود رسان و زيبائی، جزو ايزدان محسوب شد

خدايان باستانی آريائيان به آئين زرتشت وارد شدند و مورد ستايش 

ايزدان ، ھمانند خدايان ھندوھا،درانتظار تقديم قربانی از . قرارگرفتند

جلب رضائيت ايزدان، .  نيازمندان وتعظيم وتکريم آنان نشستندطرف

فقط با تقديم رشوه به د==ن و واسطه ھا يعنی موبدان وروحانيون 

نيايش بدون حضور مؤبد و کاھن مورد قبول خدايان . ميسر ميگردد

در کتب مقدس زرتشتی نام بسياری از ايزدان ذکر شده . قرار نميگيرد

خدای نور و ) خورشيد(  ايزدان، مھريا ميتراکه، يکی از مھمترين

اوستا از مھربه نام خدای مقتدر و جنگ آورنام می . روشنائی است

  ) ٧.(برد که به اورمزد، برای غلبه براھريمن، کمک ميکند

مغان وموبدان زرتشتی که ھنوزبا اديان باستانی آريائی روابط 

ز کيش زرتشت پنھانی داشتند، پرستش ميترا يا خورشيد را جزئی ا

ويکی از يشتھای اوستا را به د کردند و در اوستا داخل ساختند قلمدا

  .اختصاص دادند "مھريشت"نام ميترا يامھر 

 دارندۀ چراگاه ھای رب النوع پيمان،،مھر" مھريشت"بنابر

وحامی وياری دھنده درست کاران وراست پنداران وسيع، نگھبان 

زاران چشم دارد وھيچ رب النوعی است که ھزاران گوش وھ.است
چشم روز ومظھر خورشيد . چيزی از نظر تيزبينش پنھان نمی ماند

مھرنرم دل وصميمی نسبت به نيکان وبی رحم . بی زوال است
پرستندگان ونيايش گرانش . وسخت دل برای شريران وبدکاران است

کشت وزرع واحشام ومحصول . راغرقه در برکت ولطف خود مينمايد
ی بخشد و باران حيات بخش را بيدريغ برزمين ھای شانرا زيادگی م

  )٨.(شان فرومی ريزد
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، خداوند حقيقت وراستی است، زيراروشنائی )آفتاب( مھر

ع.مت ونشانه حقيقت است وبه ھمين جھت است که مھردر اوستا 

چشم اھورامزدا ناميده شده واو ھمه جا را بوسيله اين چشم ديده بانی 

مھر خدای . مايد ويادروغ باشد درک مينونظارت ميکند وآنچه راست

بانی حققت وعدالت در اوستا به عھده وی گذاشته روشنائی است ونگھ

  )٩.(شده است

پس ازتماس روميھا با ايرانيھا، افکارمذھبی زرتشتيان به روم 

پرستی مقام ارجمندی دربين روميھا ) خورشيد(ميترا . سرايت نمود

 برپاشد که تاقرن پنجم د ميترامعبدر روم . وتمام اروپا پيدا کرد

معابد ميترا، بسيار کوچک و به نحوی . ھمچنان پرشکوه باقی بود

ازسقف . ساخته ميشد که مشابه معابد اوليه بشر در درون غارھا باشد

مدور اين معابد، آسمان ديده ميشد و دراطراف معابد جای برای 

ودی، نقش مقابل راه ور. نشستن ميتراپرستان درنظرگرفته شده بود

  .ًبرجسته ميترا، معمو= بروی سنگ گردی قرارداده ميشد
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ً موضوع نقش، تقريبا درتمام معابد يکسان وميترا درحال 

گاو،وپای قربانی گاوبود، طوری که زانوی چپ ميترا، برپشت 

ميترا با دست چپ، با تمام . راست، برروی سم راست گاو قرارداشت

 کشيد و با دست راست دشنه را درگلویقدرت سرگاو را به با= مي

سگی درحال جھيدن به طرف خونی که از گلوی . گاو فرو می برد

جشن تولد ميترا،درتمام امپراطوری . گاوجاری بود، نقش ميشد

بعد از قبول مسيحيت  از .  ھرسال برپا ميشد دسامبر٢۵روم،در روز 

ی ،ميتراپرستی  روم به عنوان دين رسماطور امپرکنستانتينطرف 

 دسامبر، يعنی ٢۵ره ھا محوشد، ولی روزنيزبه تدريج از خاط

روزجشن تولد ميترا، به حيث روزتولد عيسی پذيرفته شد وھنوزھم 

 تشريفات درکليه کشورھای کاتوليک وپروتستان، اين مراسم با

  )١٠.(گردد می خاصی برگزار 

برعکس تصور روميھا که، ميترا را درسيمای يک ھيکل 

پرقدرت درحال قربانی کردن گاو تجسم ميکردند، در ھنرگندھارا، 

ميترا در سيمای يک زن زيبای سواربرگردونه ای که آن را چھار 

  .  اسپ بالدار بسوی آسمان ميکشد، تصوير کرده اند

 1936ستان شناسى فرانسه در قرن بيستم در سال دانشمندان با

درکابل ، موفق به کشف ) خورشيدخانه( در دامنه کوه خيرخانه

رب النوع سوريا . شدند) خورشيد(مجسمه مرمرين ربة النوع سوريا 

ًبشکل يک زن سوار برگردونه خورشيد درحالى که گردونه اورا 
ًردھه ھشتاد قرن  د) ١١ (.دواسپ بسوى آسمان ميکشند، ديده مي شد

بيستم نيزدر دامنۀ ھای جنوبی کوتل خيرخانه، افسران قطعات نظامی 

شوروی مستقر درآنجا به کشف مجسمه سنگی ديگری از ربة النوع 

خورشيد دست يافتند که آنرا به موزيم ملی کابل تسليم دادند وخبرآن 
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در ھمان زمان از راديو وتلويزيون کابل پخش شد، مگرمتاسفانه که 

اين مجسمه ھا با ساير آثار ھنری انتيک در دوره حکومت مجاھدين 

  .برکابل از موزيم ملی افغانستان بسرقت برده شدند 

شاپوردوم : محقق دانشمند دانمارکی کريستن سن مينويسد

قول داد که اورا نکشد بشرط " سيمون"به ) م٣٧٩ -٣٠٩(ساسانی

عبارت سوگند ويزدگرد دوم به اين  .آنکه آفتاب را ستايش کند

 قسم به آفتاب، خدای بزرگ که از پرتوخويش جھان را :"ميخورد

مستشرق ) ١٢(».منور واز حرارتش جميع کاينات راگرم کرده است

مذکور می افزايد که، در نقش اردشيردوم طاق بستان که اھورا 

) ميترا(مزداحلقه سلطنت به پادشاه اعطا ميکند، درپشت سرشاه مھر

 انوار اشعه ايکه برگردسرش ھاله بسته، شناخته ايستاده است و از

يک مھرساسانی ھم درموزه برلن محفوظ است که دريک . ميشود

قسمت روی آن اسم صاحب مھربخط پھلوی نقر شده است ونام او 

است ودرقسمت ديگر ھيکل نيم تنه ميترا را با تاجی " ھوم مھر"

ميکشند، طرح نورانی نقش کرده و ارابۀ  آفتاب را دو اسپ بالدار 

ًدرنقوش قديم يونانی ارابه آفتاب را معمو= چھاراسپ . ريخته است

ھر مزبورھست وھمچنين درپارچه ايکه ُميکشند، =کن درنقشی که برم

بروکسل ديده ميشود آن ارابه را دو اسپ " سنکان تنر"درموزه 

ميکشد ومعلوم ميشود که درعھد ساسانيان عوض چھاراسپ، دو اسپ 

   )١٣.(کرده بودندرا متداول 

  

  :معبد سوريا در خيرخانۀ کابل

قرن بيستم در دامنه  دانشمندان باستان شناسى در نيمه دوم 

درکابل ، موفق به کشف مجسمه مرمرين ربة )خورخانه(خيرخانه
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رب النوع سوريا بشکل يک زن سوار . شدند) خورشيد(النوع سوريا 

سپ بالدار بسوى ًبرگردونه خورشيد درحالى که گردونه اورا دو ا

ھيکل رب النوع خورشيد، که از معبد . آسمان ميکشند، ديده مي شد

 ١٩٩٢کشف شده و تا اوايل ) خانهشيدُخر(سوريا واقع کوتل خيرخانه

  .درموزه کابل نگھداری ميشد،نيز توسط دواسپ کشيده ميشود

طوريکه ديده ميشود، در دوطرف ھيکل رب النوع خورشيد، 

معاون سمت .  مصاحبين رب النوع ديده ميشونددوتن از معاونين يا

راست دارای موھای غلو وريش انبوه است وموھای سراو شبيه 

 ساک(موھای مردمان سيتی

درافغانستان      که  است)ھا

از حفريات ھده در 

ننگرھار شبيه آنھا فراوان 

ک.ه او . بدست آمده اند

  بشکل مخروطی وگوشه

حلقۀ ھای يخن ي.ن توسط 

نه بھم وصل کرده روی سي

در دست راستش . است

چوبی شبيه قلم نئی ودر 

دست چپش برگ يا ورقه 

  از معبد خيرخانه) سوريا( النوع خورشيدرب   .ميشود   ئی ديده

معاون دست چپش مردی است بی ريش ولباس او شبيه معاون 

دست او بر . ک.ه او يک نوع گوش پتک می باشد. دست راست است

  .ارد وبدست راستش نيزۀ کوتاھی ديده ميشودسپر مدوری تکيه د

  : سوريا گردونۀ
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در زيرتختی که رب النوع ومعاونين او قرار گرفته اند، 

گردونۀ رب النوع با اسپھا يی ديده ميشوند که اسپھا درسمت چپ 

زين ھای چوبی وچرمی با دوشکچه ھای .وراست  درحال حيزاند

 رانی که ک.ه دستار خامک دوزی برپشت آنھا گذاشته شده وگردونه

کھزاد شرح . مانندی برسرکرده با ش.ق دراز اسپھا را می راند

جزئيات معاونين رب النوع سوريا را از قول پروفيسور ھاکن بيان 

ميکند وميگويد که وجود معاونين سوريا منحصر به معابد کوتل 

خيرخانه نيست، بلکه نظير آن صحنه ئی از معبد خورشيد پرستی 

از حوالی آله آباد ھند کشف شده که مربوط قرن ششم » ابھيومار«

پروفيسرھاکن معتد است که چون آبدات قديم ھند فاقد . مي.دی است

معاونين ميباشند، ميتوان گفت که ايشان فقط در قرن پنج مي.دی در 

مبداء اين معاونين . کابل به حضور در دوطرف سوريا مجاز شده اند

پروفيسور ھاکن به اساس . رد نه در ھندرا در غرب بايد جست وجو ک

تحقيقات دانشمندان غربی وجود معاونين رب النوع سوريا را سمبول 

در و مميزۀ ستارگان صبح وشام تعبير ميکند که به نامھای مختلفی 

سرزمين ھای غربی آسيا در داستھانھای يونانو شرقی شھرت 

 – 560،صفحات کھزاد ، جلد دوم تاريخ افغانستان، چاپ دوم.(داشتند

564(  

 واما جالب ترين تصويری که دريکی ازنقاشی ھای ديواری 

 متری متعلق به عھدکوشان ويفتلی کشف ٣۵باميان در رواق بودای 

بدوطرف آن ربة النوع جلب (شده، رب النوع خورشيد يا آفتاب را 

ملبس به البسه ساسانی وسوار با=ی گاری ايکه ) توجه ميکند

در عقب رب . دار آنرا کش ميکنند، نشان ميدھدچھاراسپ سفيد بال

النوع خورشيد نقش يک تابه بزرگ دندانه دار که سمبول آفتاب است 
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ديده ميشود وآن از طرز نقاشی ساسانی که الھامات ھنر يونانی را 

تا کنون اين نوع نقاشی ساسانی به . منعکس ميسازد، حکايت ميکند

تابۀ . ری ديده نشده بوددرجای ديگ" دختر انوشيروان"جز درنقش 

ًزرين دندانه دارمنحيث سمبول خورشيد اصو= از موضوعات ھنری 

ًيونانی بوده که اکثرا درھنرھای پارتی ظاھرشده است واين موضوع 

ھنری نسبت به پخش ھنر پارتی آن در باميان بسيار طراحی شده 

  . است

طوريکه درھنرگندھارا )خورشيد(طرح نقش رب النوع سوريا

ورا، نمونه ھای آن ديده شده، با نقاشی حاليه،بعضی نقاط ومتھ

ا ارابه ايکه توئسط اسپھا دقت به نشان دادن روبروی ب: مانندمشترک 

تاثيرات ھنريونانی درعصر کوشانيھای . درحال پرش اند، دارد

کيداری درباميان نفوذ کرد وکوشانيان بزرگ عنعنه يونانی را به 

 دراواسط قرن سوم مي.دی باظھور ونفوذ .کيداريھا به ميراث گذاشتند

ساسانيان درغرب کشور که مقدمه يی بود برای سقوط کوشانيان 

دربين مردم ارج ورونقی پيدا کرد ) خورشيد(بزرگ، پرستش ميترا

 متری تحت تاثيرقوی ھنر ساسانی ٣۵ونقاشی ھای ھنری رواق بودای

  )١۴.( صورت گرفت

نظراند که در دوران بگفته مرحوم کھزاد، مدققين به اين 

کوشانيان بزرگ و يفتلی ھا که دين بودائی درنيمه شرقی درشمال 

وجنوب ھندوکش تسلط کامل داشت، سيستان بازھم يکی ازمراکز مھم 

آئين زرتشتی بشمار ميرفت ويکی از فروعات عمده کيش زرتشتی در 

بود که بيشتر درسيستان عبادت ) آفتاب( دوران عروج ساسانی ميترا

تايش ميشد واز آنجا آھسته آھسته بطرف شرق از طريق وادی و س
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رودبار، زمينداور وزابلستان ودرۀ رودکابل جانب ھند پيشرفته 

  .وراھش را تا اقصای شرق نيزبازنموده است

  

  ، در ھزارۀ بغله خيرخاندر) خورشيد(محل معبد سوريا

  کابلکيلومتری شمال 12

اکن درکتاب مرحوم کھزاد يادآورميشود که پروفسورھ

 درپاريس بطبع ١٩٣۶که در" تحقيقات باستان شناسی کوتل خيرخانه"

رب النوع آفتاب درکوتل " معبد سوريا"رسيده وموضوع مطالعه آن

ش که بقايای آئين د، متذکرشده که پرستش خورشيد و آتخيرخانه ميباش

زرتشت ميباشد، از مدتھا قبل در سيستان شيوع يافته وآھسته آھسته 

دراوايل قرن " ھيوان تسنگ"ند پيشرفته است و زاير چينائی بطرف ھ

از . ھفتم مي.دی معابد مجلل اين مذھب را درقنوج ومولتان ديده بود

معلوم ميشود که مذھب آفتاب پرستی " بھاويشاپورانه"روی 

بيشتررواج داشته وبعضی از موبدان آن بنام ) سيستان" (ساکادوپيا"در

  )١۵.(برده شده انداسم " ماگه"و" بھوجگه"ھای

کھزاد می افزايد که از قرن چھارم مي.دی به بعد اين مذھب در 

 معابد وپيروانی برای خود داشته ،سيستان وزابلستان وزمينداور وکابل
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اين ادعا را . است که آنھا را برھمن ھای آفتاب پرست ميتوان ناميد

اين . مي.دی تائيد ميکند٧ - ۶مسکوکاتی از عھدکوشان ويفتلی قرن 

مسکوکات را داکترھانريش جونکرآلمانی مطالعه کرده ودر روی آنھا 

پيکره نيم تنه رب النوع خورشيد رادر حالی که شعله آتش از پشت 

: سرآن زبانه ميکشد نقش شده ودر بعضی ديگرنام مح.تی مثل

 سگاوند ، زابلستان،)ھيرمندسفلی(، رودبار )زمين داور(داور

ن صريح ترين وواثق ترين شھادتی ميتواندبه خوانده ميشود واي)لوگر(

حساب آيد که پرستش آفتاب را درافغانستان جنوب غربی يعنی 

  )١۶. (سيستان وزابلستان تا کابل حکم ميکند

ع.وه برشھادت مسکوکات، تذکرات منابع عربی وفارسی ھم 

معلوماتی در دست ميگذارد که در نيمروز وزمينداور برای نيايش اين 

: ب.ذری ميگويد. بد وبتکده ھايی وجود داشته استآئين معا

) م۶۵٣( ھجری٣٣رحمن بن سمره سرلشکر سپاه عرب،درسال لعبدا

  مجسمه ای ط.ئی با چشمانی ازمعبد جبل الزوردر زمينداوراز 

که بدون شک اين ) ١٧.(ياقوت سرخ  بدست آورد وآنرا خورد ساخت

  .رستی بوده استمجسمه رب النوع آفتاب ومنسوب به کيش خورشيدپ

در زمينداورامروز ھم يکی از روستاھای موسی قلعه به نام 

معروف است ومعلوم ميشود که اين ده به سبب نزديکی با " ده زور"

  . به اين نام مسمی شده است" بتکده زور"

ھج�ری ٢٨٣درسال : پوھاند حبيبی از قول مسعودی مينويسد که

. بدس�ت آورد) صفر(روی  بتی از بست و زمينداورعمروليث در ب.د 

ًاين بت مجسمه زنی بود دارای چھار دس�ت ک�ه دو دس�ت آن از برون�ز 
عمرو آن�را . ط.ئی وگردن بندی مرصح با جواھر سرخ و سپيد داشت

ھای کوچ�ک ديگ�ری ک�ه ب�ر روی آنھ�ا زي�ور وجواھرک�ار  درجمله بت 
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ب���دون ش���ک اي���ن مج���سمه ھ���ا )  ١٨.(ش���ده بودب���ه دارالخ.ف���ه فرس���تاد

ب}وده ) خورش}يد(ربة الن}وع زور، زون، سون،س}ول،ميتراق به نيزمتعل
وبه نظرميرسد که تا پايان قرن سوم ھجری، آئ�ين خورش�يد پرس�تی .اند

  . پيروانی دربخش شرق سيستان تا کابل برای خود داشته است

 است که ،محقق صاحب نظرانگليسی، مدعیبوسورت

، )فتم مي.دیدراوايل قرن ھ(انگست -وانبنابرگزارش زايربودايی ھي

"  تا-شون"مارکوارت تلفظ باستانی .بوده است" تا -شون"لقب زنبيل 

 وی اين کلمه را واژۀ .توضيح کرده است" زون داذ"را بصورت 

ريشه آن  و آمده است ) زون(مرکبی ميداند که دربخش اول آن نام خدا

 درفارسی ميانه )ُزون داده(»ُزن داذ«يا)ُزون داددھنده(»ُزن داتبر«به

ً احتما= درنام جغرافيايی -داتبر بخش - درموردنخست.ميرسد

به باور . بازتاب يافته است) زمين داددھنده(داتبر -زمينزمينداور، 

قش.ق ) قندھار( بوسورت،زنبيلھا زمستان را در گرمسيرالرخج

ميکردند و يي.ق تابستانی آنھا بلنديھای سردسير زابلستان بود، اما 

پرستش ايزد .  قرارداشت دشاھی در زمينداورمرکز دينی وفرھنگی پا

که ھيوان تسنگ با شيفتگی وتفصيل ) خورشيد(سون يا زور= زون

ازآن توصيف کرده است، بريکی از تپه ھای اين ناحيه صورت 

درگزارشی دربارۀ فتوح يعقوب ليث :بوسورت ع.وه ميکند. ميگرفت

وی داد از که دوقرن پس از حمله عبدالرحمن بن سمره برزمينداور ر

دراينجا شاه .  ياد ميشود که برسرکوھی نھاده بود زونپرستشگاه

ميخواندند و برتخت زرينی که دوازده نفرآن راحمل " خدا"را

ھيوان : بوسورت ميگويد. ميکردند، ازيکجا به جای ديگری ميرفت
جانشين ايزدی کھن ه مقدسی  درجايگازونتوضيح ميدھدکه تسانگ 
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 احتما= به پرستشگاه زونه داشت که پرستش ومارکوارت عقيد. گرديد

  ) ١٩. (درملتان پيوند داشت"  خدای آديتا-خور"کھن بنياد

 خود ازقول پروفسور" سيستان"بوسورت در پيوست کتاب 

امکان پيوند ميان ايزد :  باستان شناس معروف ايتاليائی ميگويدتوچی

ان  قابل بحث است، بنابگفته جھان گردشيوا، و ايزدھندی زون

 پاره ای ھمانندی ھای مھم بچشم سونا وشيواچينائی، ميان پرستش 

ھيچ چيزی پای اين « :پروفيسر توچی نتيجه ميگيرد که . ميخورد

برگرفته از ) ياسونا(سون)= يا زونا(باورما را سست نميکند که زون
شکل شيوا يا انطباق دادن شيوا با ايزدی محلی است که ازھند به 

جاغوری، در (=آورده شده و سپس به جاگوند)شمال کابل(کاپيسی 
  )٢٠(» .انتقال يافته است)غرب غزنی

ًبگفته غبار،ھيوان تسانگ زايرچينايی که درسال ششم   
 از افغانستان عبور کرده، درکاپيسا) اوايل قرن ھفتم مي.دی(ھجری

سخن ) آفتاب= سون، سور، زور"(= سونا"ازمعبد ) شمال کابل(

 با بدنھای نيمه برھنه وخاکستر سوناپيرو آئين ميگويد که روحانيون 

اين  )٢١(.از استخوان جمجمه در دست داشتندماليده ، زنار ھای 

روحانيون خاکستر ماليده ھمان برھمن ھای ميتراپرستی بودند که 

 مرحوم کھزاد از قرن چھارم مي.دی به بعد اين آئين در سيستان  بقول

  . ی خود  معابد وپيروانی داشتوکابل برا زابلستان  وو زمينداور 

به خورشيد  بايد توجه داشت که در زبان ھاى ھند واروپائى، 

بنابرين . ناميده ميشود» ، زور، سور و سول زونسون، « نامھاى 

واين . ربة النوع خورشيد بوده است يا ًمجسمه ميترا)يا سور (بت زور

ھا امر بيانگر اين واقعيت است که دين ميترايی  دراين مرز
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برای خود معابد ) بودايی ، شيوايی و زرتشتی(درکنارساير اديان

  . وپيروانی داشته است

  ٢٠٠٨/ ٧/ ١١پايان

  :مآخذ ورويکردھا

  ١٢ -٢وانسان خدا را آفريد، صفحات : الف،ب -١

                      ٩٣ تاريخ سيستان، ص -٢

  ٣٣تاريخ سيستان، ص - ٣ 

  ١٢ -٩ حبيبی، ص  زين ا=خبارگرديزی، تحشيه وتصحيح-۴

  ٣٠۵ - ٣٠۴ شاھنامه فردوسی،چاپ اميرکبير، ص -۵

شاه اشکانی،  )م٧٨ -۵١( در روزگارپادشاھی  ب.ش اول-۶

ت.شی برای جمع آوری  وتدوين اوستا صورت گرفت، مگر در 

دوران ساسانيان کار جمع آوری اوستا سامان گرفت و دراين راه  

" تنسر"به ) م٢۴١- ٢٢۶(اردشيربايکان، موسس سلسله ساسانی

 روزگار خويش فرمان داد که اوستا را از روی حافظه موبدان موبد

گرد آوری کند واو اين کار را باکمک گروھی از روحانيان وخبره 

گزارشی ) م٣٧٩ - ٣١٠(ودر روزگارشاپوردوم. گان سامان بخشيد

. نوشته شد)  گفته ميشودزندکه ( بربخش ھای نا مفھوم  اوستا

سانی، يعنی دراواخر سده ششم يا ھفتم مي.دی خط دراواخرعصر سا

برای نگارش اوستا اختراع  وتمام بخش ھای اين ) دين دبيره(اوستائی

  )جليل دوستا خواه، اوستا،،ص پانزده پيشگفتار.( کتاب نوشته شد

                          ٧٢ب، ص / الف-٧

   وغيره١٠٧ ،١٠٣ تا ٩۵مھريشت، فقرات: رک -٨

  ۴۴٨ی جوان،تاريخ اجتماعی ايران باستان، ص دکترموس-٩

                       ۵۵وانسان خدا را آفريد، ص ... الف، ب،- ١٠
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  ۵٧۵ ص٢ کھزاد،تاريخ افغانستان ج -١١ 

 کريستن سن،ايران در زمان ساسانيان،ترجمه رشيد ياسمی، ص - ١٢

٩١ - ٩٠  

  ١٠۵ -٩١ ھمان اثر،ص - ١٣

 متری باميان را ٣۵ودای  مطالب مربوط به نقاشی رواق ب- ١۴

مرحوم احمدعلی معتمدی باستان شناس کشور دراختيارم گذاشتند که 

  .از ايشان متشکرويادشان را گرامی ميخواھم

  ۵٧۶، ص ٢ تاريخ افغانستان، ج- ١۵

  ۴٠٠ آريانادايره المعارف، افغانستان،ص - ١۶

، ترجمه فارسی ۴٠١فتوح البلدان ب.ذری،متن عربی، ص - ١٧

   ٢۶٧ان، طبع تھران، ص فتوح البلد

، ۵۴ پوھاندعبدالحی حبيبی،افغانستان بعد از اس.م ص،- ١٨

  ۶٣٢، ص ٢ ، مسعودی، مروج الذھب، فارسی ج ٢٧١

ً،فتوح البلدان،ترجمه ٨١ ، ٨٠ بوسورت، سيستان، ص - ١٩ 
       ٢٧١فارسی، ص

                           ٢۵٧بوسورت، سيستان، ص  - ٢٠

    ۶۶، ص١ن درمسيرتاريخ، ج غبار، افغانستا-٢١ 
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  چھارممقاله 

  

  آئين زرتشتى وخاستگاه آن

 

  :مدخل 

در افغانستان نود ونه در صد مردم مسلمان اند وصرف يک 

درصد غيرمسلمان يعنی ھندو وسيک در کنار مسلمانان زندگی 

از پيروان اديان  عيسوی وموسوی و زرتشتی وبودائی  کسی .ميکنند

دادن آگاھی عمومی  به جوانان از تاريخ اديان سابقۀ . سراغ نميشوند

دين ھندوئی، دين بودائی، دين زرتشتی، دين عيسوی و : کشور ، چون

که درگذشته ھريک پيروانی از خود درکشورما )يھودی(دين موسوی

دادن چنين . داشتند، ازملزومات و جزء جدائی ناپذيرتاريخ کشور است

مجدد آن اديان شمرده نمی شود، بلکه آگاھی ھرگز به معنای ترويج  

فھميدن خطوط کلی سيرانديشه وتفکر دراين سرزمين برای جوانان از 

ضروريات زندگی بشمار ميرود و با فھم آن خطوط کلی است که آنھا 

 .قادرميشوند تا مزيتھا وخوبيھای يک دين را از دين ديگر تميز بدھند

ز پيروان بسيارى زرتشت ، بنياد گذار دين مزديسنا، که ھنو 

 "اوستا "در ھند و ايران و ساير کشورھاى جھان دارد، صاحب کتاب

 که عالی ترين انديشه ھای انسانی يک متفکر ويک فيلسوف است
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ويک رھبرمذھبی وطن مارا در ازمنه پيش از اس.م به ماعرضه 

 قديم ترين سند تاريخی، جغرافيائی ودينی اقوام اين کتاب . ميکند

 که برای شناخت ھويت قومی ما از ارزش واھميت آريائی است

  .فراوان برخوردار است

نقطۀ عطف تمام و يا اکثر سرودھاى زرتشت ، درحالی که 

اندرز و ترغيب در راه راستى و مبارزه با دروغ و اھريمن و زشتى 

ھاست ، آباد کردن زمين ، محبت ورزيدن نسبت به حيوانات و 

 خانواده ، حادترين آرزوى او نيز پرورش گله و گرم داشتن کانون

گاتھا و يشتھا ، حماسه ھاى کشاورزى و راه گشاى جلب . ھست

طبيعى است که چنين آئينى با . رضائيت و عنايت اھورامزدائى ھستند 

اين فلفسه اجتماعى پرتحرک ، ھرگز نميتوانست در دايره تنگ محدود 

داشت و بزودى در بماند، بلکه قابليت و استعداد پيشرفت و توسغه را 

افکار و انديشه ھاى مردمان آرين زمين نفوذ ورسوخ کرد و جاگزين 

معتقدات چندتائى پرستى نيروھاى طبيعت گرديد و در حقيقت انق.بى 

در طرز تفکر و انديشه اجتماع و مردم 

 در زير به  . عصر خويش پديد آورد

بازتاب  اين انديشه ھا توجه خواھيم 

  .داشت

 

  : زرتشت 

تشت ، يکی از متفکران زر

بزرگ عھدباستان کشورما است که با 

عالى ترين مفکوره و انديشه و اصول 

  تصويرزرتشت                               اخ.قى براى بشريت 
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در واقع بر ضد تمام اوھام ) انديشه نيک و گفتار نيک و کردار نيک (

رتى نبوغ آميز و خرافات و بيھودگى زمان خويش قيام نمود و با جسا

با خدايان چند گانه طبيعون به جنگ برخاست و پرستش آنان و پيروى 

و  و نوشيدن شراب را مضموم  قربانى گاوگوناگون و  از مراسم

ناپسند اع.ن نمود و ھمه را به پرستش خداى يگانه و علم حقيقت 

جوئى و راستى شناسى دعوت کرد و در اين راه نوين وعالى اخ.قى 

 محروميت ھاى پى در پى تا آنجا مقاومت نمود که برسر اين با وجود

  .عقيده جان خويش را فدا کرد

ُزرتشت نه تنھا در دين قديم باشندگان آريانا، اص.حاتى پديد 

حدود و وسعت (آورد، بلکه به تاريخ و فرھنگ و تماميت ارضى 

، " ُزرتشت"نام . آريانا خدمات گرانبھايى انجام داده است) قلمرو

معنى ستاره (به ) ستاره(» ُتشتر«و ) ط.(» زر«رکب از دو جزء م

ُدوره حيات زرتشت را برخى از پژوھشگران در . است ) ط.ئى 

بين (نيمه دوم ھزاره دوم پيش از مي.د و برخی در دوران ھزاره اول 

  )  ١. (، تصور کرده اند) ق م ٨٠٠- ٦٠٠

 کيخسرو، با مرگ:کريستن سن،دانشمند دنمارکی مينويسد که

عظمت کيانی به پايان ميرسد ودر دوره ھای بعد  و دوره مجد

ًمسلما تحت اطاعت شاھان ) افغانستان(سرزمين ھای شرق ايران

داشتند ويکی از آنان " کوی يا کی "کوچکی درآمدند که ھمگی عنوان 

است که حامی زرتشت وپذيرنده " کوی ويشتاسپ يا کی گشتاسپ"

آنطوريکه زرتشت از او ووزيرش :نداوع.وه ميک. دين او بود

ًجاماسپ درگاتھا نام می برد، ابدا جايی برای ترديد نيست که او يک 

) ٢.(شھريار يا امير واقعی تاريخی در سيستان يا بلخ بوده است
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مشکلی که در سر تعيين زمان زرتشت موجود است، برسرتعيين عھد 

  .شھريار معاصر او نيزوجود دارد

ا اواسط قرن ششم قبل از مي.د معين  برخی عھد زرتشت ر

کرده اند، ولی ظھور زرتشت دراين عھد ما را به اشکا=ت پيچيده 

گروھی از دانشمندان . تاريخی عصر ھخامنشی روبرو ميسازد

ومورخين ومستشرقين عقيده دارند که زرتشت پيش از سلطنت مادھا 

سته تشکيل يافته، ميزي) م. ق٧١٣(که درمغرب ايران درحدود سال

 .تعيين ميکنند)قم١٢٠٠٠ -٨٠٠(است وزمان زرتشت را ميان سالھای

ميزيسته )  ق م١٢٠٠ – ٨٠٠( بنابرين کی گشتاسپ نيز ميان).٣(

  .است

» پيام زرتشت « آقاى دکتر على اکبر جعفرى در کتاب 

بھروز از روى گاھشمارى ، زمان زرتشت را هللا ذبيح ا: مينويسد 

تخراج کرده، ولى آقايان پور داؤود  سال قبل از مي.د مسيح اس١٧٠٠

و دا= ، زمان زرتشت را کما بيش ھزار سال تا ھزار و پانصد سال 

 سال ١٧٠٠آقاى جعفرى ھمين تاريخ . پيش از مسيح بر آورد کرده اند

قبل از مسيح را براى دوران حيات زرتشت معتبر مى شمارد و در 

  )۴.(سخنرانى ھايش برآن استناد و تکيه مى کند

سش من از آقای ذبيح هللا بھروزو آنانی که تاريخ او را برای پر

دوران زرتشت معتبر ميدانند،اين است که چون زرتشت در عھد کى 

گشتاسپ ميزيست و کى گشتاسپ آخرين فرد از دودمان سلطنتى 

کيانى است که وجودش بنابراوستا محقق است، اگر بپذيريم که کى 

 برف.ت آريانا حکمروائى  سال پيش از مي.د١٧٠٠گشتاسپ در 

 سال بين دو سلسله ١١٠٠داشته است ، يک خ.ى تاريخى به طول

پادشاھى کيانيان و سلسله پادشاھى ھخامنشيان در قرن ششم قبل از 



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               150

بھروز و ديگران هللا مي.د بوجود مى آيد که معلوم نيست آقايان ذبيح ا

شت را چگونه اين خ.ء تاريخى را پرمى نمايند ؟ اما اگرحيات زرت

 تا ٨٠٠يعنی بين )قم٧١٣در(پيش از تاسيس دولت ماد درغرب ايران 

  .ًم تصورکنيم،اين خ.ی تاريخی تقريبا ازميان ميرود. ق١٢٠٠

تاليف نيچه، فيلسوف " (وچنين گفت زرتشت"در مقدمه کتاب 

زيرا در . اين دوران داراى اھميت زياد است« آمده است که ) آلمانی

. ستانه تحو=ت عظيم اجتماعى قرار داشت اين سده ھا انسان در آ

اضطرابات ناشى از دگرگونى ھاى اجتماعى به يک توجيه مرامى و 

ھمانطور که از تغييرات و تبد=ت =يه ھاى . يک قانون نياز داشت 

 - زمين کوه زاده مى شود، تحو=ت اجتماعى نيز به شارحين مرامى 

در اين دوره از . شد حيات مى بخ-يعنى پيامبران و قانون گذاران 

تاريخ بشر بقدرى پيامبر پيداشده است که به حق مى توان آن را عصر 

در ايا=ت چين به » کنفسيوس«در اين زمان بود که . پيامبران ناميد

را تبليغ ) روشنگرى و خدمت بمردم : (سياحت پرداخت و اصول خود

تاب  ک- )  ق م٦٠٠( » گوتامابودا«باز در اين زمان بود که . کرد

 در ھندوستان به تبعيد گردن نھاد -نام دارد" سه سبد دانش"مقدس او 

 را Jainismآئين جين » ماھاويرا«و . و بودائيسم را بنياد گذاشت 

 قبل از مسيح ، آئين احترام و ستايش زندگى ٦٠٠او درسال . بنياد نھاد

را پيش کرد و گياه خورى ، ضديت با جنگ ، رياضت ، آرامش و 

-  ٥٣٨(شاه اص.ح طلب » نبونيد«. از اصول آن استدير خشمى

» يوشع«. به يک سياست تمرکز مذھبى در بابل پرداخت ) ق م٥٥٥

و ) يکى از پيامبران بنى اسرائيل(» ارمياء«و) جانشين موسى(

در ميدان ھاى ) يکى از نخستين پيامبران عھد عتيق( »عاموس«

وتاه زمانى بعد در ريختند و ک اورشليم موجى از نفرين و تھديد فرو
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اواسط قرن پنجم پيش از مسيح ، عزراء بنام موساى نبى ، به تدوين 

زندگينامه اکثر . اقدام کرد» تورات «نخستين بخش اسفار پنجگانه 

ًپيامبران که غالبا اسطوره آميز ھستند، با وجود تنوع بر تم واحدى 

 بسط دور مى زنند ، يعنى نخست راندن مرد حقيقت از معرکه جھل و

يافتن نفرت عمومى نسبت به او وسپس استقبال از وى به عنوان 

  ) ۵(» .مرجع الھامات آسمانى 

تفاوت زرتشت از متفکران ديگر زمانش در بقول گيگرالمانی،

اين بود که وى راجع  به علل آفرينش حوادث و اتفاقات طبيعى در 

ى در جھان به تحقيق برخاست و درصدد بر آمد تا براى رفتار انسان

رابطه با ھمنوع خويش قواعد و دستورھا و شعارھايى وضع کند که 

در آن انسان بتواند از بى نظمى و نا امنى و دروغ و فريب و دغل 

  . بازى در اجتماع جلو گيرى کند و به خوشبختى و سعادت برسد

  :آئين زرتشتی 

آئين زرتشتی ، آئين يکتا پرستی وحمايت از راستی ونيک 

زرتشت .و کاری ومبارزه با دروغ واھريمن وفساد استونيک انديشی 

با اين ھدف برضدخدايان طبيعيون برخاست ودراين راه تا آنجا 

  .مبارزه نمود که سرانجام جانش را دراين راه فدا کرد

انديشه : سيستم بکر اخ.قيات زرتشت که بر روى سه اصل 

ه ھومت: وبه تلفظ اوستائى ( نيک،گفتار نيک، و کردار نيک 

Humtah ھوخته ،Hukhtah ھورشته ،Hurshtah پايه گذارى شده  

، در حقيقت يک معيار مشخص و روشن از عظمت و ارج اخ.قيات 

کيش زرتشتی است که انديشه در باره گناه را با انجام آن در يک 

ترازو دانسته و معتقد است که ريشه تمام عمليات ، اعم از نيک و 

شه نيک يا بد است که مقدمه گفتار و زشت در فکر است و اين اندي
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کردار نيک و بد ميگردد و بنابرين بايد قبل از ھمه به تھذيب فکر و 

ھمين « :به عقيده اوستا شناس ژرف نگر آلمانى گيگر. پندار پرداخت 

تابلوى سه کلمه ئى که اساس اخ.قيات و اص.حات زرتشت را 

مت ھاى کتاب عھد تشکيل ميدھد ، با وا= ترين و پر ارج ترين قس

قديم و عميق ترين موارد اخ.قى قابل درک مسيح قابل مقايسه و بلکه 

  ) ٦(»  . برتر و سنجيده تراست 

ُدرگاتاھا، که بخشی از سروده ھای شخص زرتشت است، 

زرتشت ھمه جا ازخداى يگانه ، از صفات او و از فلسفه نيکى و 

کارھاى آبادانى ، از بدى، از جھان مينوئى و مادى ، از درستکارى و 

  . پارسائى و نيکوئى ، از رسائى و جاودانى  سخن مي راند

بنابر گاتاھا، اھورا مزدا، ھستی بخش بزرگ ودانائی است که 

ابدی وازلی است وسرآغاز وسرانجام ھمه، ازھمه بزرگتر و برتر 

تغيير نمی پذيرد وھميشه يکسان است، داننده کل است وھيچ .است

آفريننده کل است وبخصوص پدراشا و . يده نيسترازی از او پوش

وھمن يعنی راستی ومنش نيک است، جھان وھرچه دراوست با 

اعمال وحرکات شان مانند زمين واسمان وآفتاب  وماھتاب  وستارگان 

  .ونورافشانی وسيروحرکت آنان ھمه بفرمان اواست

بنابر گاتھا، اوست نخستين انديشه گری که با نورخوداق.ک را 

رخشان ساخت وبانيروی خرد خويش راستی بيافريد تا نيک انديشان د

ای خداوندجان وخرد، وای کسی که ھميشه ودر . رايارو پشتيبان باشد

ھرحال يکسانی با روح مقدست فروغ ايمان را درقلب ما 

  ) ٧/ ٣١يسنا!(برافروز

ای مزداھنگامی که که تورا با ديده دل نگريستم، درانديشه 

 توئی سرآغاز، که توئی سرانجام، که توئی پدرمنش خوددريافتم که
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پاک، که توئی آفريننده راستی، که توئی داور ودادگرکارھای 

  ) ٨/ ٣١يسنای .(جانی

از ھرانديشه وکردار اشکار ونھان واز ھرکار زشت، ھرچند 

بسيار کوچک، که شايسته بزرگترين توبه است، ای مزدا تو با ديدگان 

 وبرابرقانون اشا بدقت مراقبت .روشن بين خود می بينی

 ٥٨ودر يسناى يکم بند يکم و ھمچنان يسناى ) ١٣/ ١٣يسنای .(ميکنی

 و غيره موارد گاتھا ، اھورا مزدا چنين ٦ بند ٣١ و يسناى ٨بند 

من معرفى ميکنم ، نيايش ميکنم آفريده گار را ، « : تعريف شده 

اترين ، توانا ترين اھورا مزدا را ، برجسته و تابان ، بزرگترين ، زيب

، دانا ترين و برترين وجود پاک را ، اعطا کننده فراوانى ، بخشاينده 

فرخندگى بى پايان که ما را آفريده ، که براى ما آماده ميکند ، که 

  » . براى ما پرورش ميدھد، خجسته ترين روان ما

آنچه که درفوق اشاره شد، صفات اصلی است که طبيعت 

 داده است وبنابرين او يک روح است که غير اھورامزدا را تشکيل

گويائی وشنوائی وبينائی : اگرچه او به صفاتی مثل. قابل رويت ميباشد

  .متصف است ولی جسم نيست که قابل رويت باشد يا لمس شود

 زرتشت با زبان شاعرانه ، در توجيه قدرت خداى يکتا و يگانه 

  : اينطور مى پرسد ) ن آفريدگار جھا" ( اھورا مزدا " سخن گفته و از 

  ! بگو بمن اى اھورا مزدا 

  بھشت چيست و براى چه آفريده شده است ؟ 

  کيست که آفتاب و ستاره ھا را در راه سير شان قرار داده ؟ 

  از چيست که ماه گھى مى افزايد و گاھى ميکاھد ؟ 

  کيست که گياھان و آبھا را آفريد ؟ 
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ان را در باy نگاه کيست که زمين خجسته را درپائين و آسم

  ميدارد ؟ 

  کيست که به باد و ابر تند روى آموخت ؟

  کيست آفريننده روشنائى و تاريکى ؟ 

  چه کس سپيده دم ، نيم روز ، و غروب را آفريده است ؟ 

  چه کسى خواب و بيدارى آورد ؟ 

کيست که عقل و دانائى آفريد و محبت پسر را دردل پدر نھاد ؟ 

  )٤٤در يسناى ...( 

ر پاسخ به اين پرسشھا است که زرتشت در دين آريائى د

اص.حات نوينى بميان آورد و افکار و فلسفه تازه اى بيان کرد و به 

من ميخواھم ترا خرد کل بنامم اى مزدا ، : "نتيجه رسيد که بگويد 

  ) ٧ /٤٤يسناى ." (ھمچون خالق وجود و بخشنده ترين روان

عالى ترين اصول اخ.قى با توجه بمطالب فوق زرتشت شالوده 

را به ساده ترين وجھى بنيان گذاشت که ارزش جاويدانگى خود را با 

وجود گذشت سه ھزار سال تا ھنوز از دست نداده و در کليه اديان 

در ديانت باستانى شرق . بزرگ و کوچک از آن تکريم مى شود

ًمخصوصا آريائيان ، مردم درمقابل دو راه مشخص خوبى و بدى ، 

چنانکه . ى وکژى ، روشنائى و تاريکى قرار ميگرفته اندراست

زرتشت نيز مردم را در برابر چنين راھى قرار ميدھد، آنجا که 

  :ميگويد 

به سخنان مھين گوش فرا دھيد ، با انديشه روشن به آن بنگريد «

خود تميز دھيد پيش از آنکه روز ) دروغ و راستى (  ميان دوآئين ٠

 به شخصه دين خود اختيار کند ، بشود که واپسين فرارسد ،ھرکسى

  )٢ /٣٠يسنا ( ».در سرانجام کامرواگرديم
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و درجاى ديگرى از گاتاھا ، انتخاب راه درست و تشخيص 

آن دوگوھر ھمزادى «: نيکى از بدى دليل فھم مرد محسوب شده است 

که در آغاز در عالم تصور ظھور نمودند يکى از آن نيکٮاست در 

در انديشه (  و کردار و ديگر ى از آن بدى است انديشه و گفتار

از ميان اين دو ، مرد دانا بايد خوب را برگزيند نه ) . وگفتارو کردار 

  )٣ /٣٠يسناى (» . زشت را

بدين ترتيب فردى که به پيام اھورا مزدا از زبان زرتشت گوش 

فرا داده و قلب خود را بدان مى گشايد ، در آستانه تصميم و انتخابى 

اين انتخاب بين نيک وبد ، بين نيروى ايزدى و قواى . رار ميگيردق

  .اھريمنى ، بين رستگارى ابدى و قھر و محکوميت دايمى است 

آنچنان در اصول مذھب زرتشتى ) يا اختيار(مساله انتخاب 

" مذھب زرتشت ، : داراى اھميت ميباشدکه به جرئت ميتوان گفت 

مينيو ( ز دو روان وى بطور صريح ا. است "مذھب انتخاب

Mainyu ( يکى خوب ومقدس) سپنتاSpenta (  و ديگرى بد و خبيث

صحبت ميدارد که در آغاز زندگى ھريک جھت و  ) Angraانگره (

  ) ٢ ، بند ٤٥، و يسناى ٣ بند ٣٠گاتاھا ، يسناى . (طرقى را گزيدند 

زرتشت در عين حال تعليم ميدھد که اھورا مزدا ، خالق ھمه 

ست و انگره مينيو به وجود آورنده بدى و پليدى است، چيز خوب ا

زيرا او بود که باختيار و انتخاب خود در آغاز جھت بدى و پليدى را 

  .برگزيد 

ھدف زرتشت از اين تصوير و تمثيل يعنى از بيان وجود دو 

روح نيک و بد و طريق و جھتى که ھريک انتخاب نموده اند، آن بوده 

 در جھان توجيه نمايد و نشان دھدکه تاچه که وجود بدى و پليدى را

حد ، براى او مسئاله انتخاب و اينکه تمام موجودات به انتخاب 
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بپردازند ، حايز اھميت بوده است ، نه اينکه ھدف زرتشت از بيان دو 

نه . روان نيک و بد ، اعتقاد او به دوگانه پرستى يا ثنويت بوده است 

دھاى خود زرتشت است سراغ ھرگز چنين چيزى در گاتاھا که سرو

نمى شود و اگرغير از اين بود لزومى نداشت آنقدر روى وحدانيت و 

  ) ٨. (=شريکى اھورا مزدا در گاتاھا پا فشارى و تاکيد شود

با در نظر داشت اھميت آزادى اراده و انتخاب در آئين زرتشتى 

آن  « :است که دانشمند پر توان آلمانى داکتر گيگر ابراز عقيده ميکند

چنان مذھبى که مقصودو منظور خود را از راه ايجاد استق.ل فکرى 

در مغز پيروان خود بسوى آزادى عملى که قوه دراکه او ھادى آنست 

به پيش ببرد ، اساسى ترين و مھمترين قدم ممکن را در طول زندگى 

  ) ٩(» . مذھبى خود برداشته است 

 بند ٣٠يسنا" فسيردانشمند ايرانى دکتر على اکبر جعفرى در ت

« نيکى و بدى مينوئى اند و وابسته به « : مى نويسد که " ٣

يعنى نيک و بد را انديشه روشن . يا نيروى انديشه ميباشند» Manمن

انسانى است که مى سنجد و اين دو وجود خارجى ندارند، بلکه بسته 

به انديشه يى ھستند که يک کس ميکند و بسا که آنرا روى زبان مى 

او ميگويد که از اين دو . د و يا در نتيجه کارى را انجام ميدھد آور

باز مى افزايد از اين دو ، آن کس که . يکى نيک و ديگرى بد است 

دانا ست ، درست را بر مى گزيند و آن کس که بد انديش است ، 

 ٣٥زرتشت در يک بند ديگر که داراى شش مصرع و . نادرست را

  : شن مى سازد واژه است چندين نکته را رو

  .  نيکى و بدى ، جز سنجش فکرى ، چيز ديگرى نيست -  ١

  .  ھردو در کار ونتيجه کار خود آزاد اند-٢
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 اگر از انديشه بگذرند، در صورت گفتار و يا از آنھم بيشتر -٣

  . در کردار آشکار مى شوند

  . گزينش درست کار دانايان است -٤

يکى . نيو را نشان ميدھددر بند دوم نتيجه بھم رسيدن اين دو مي

براى بشر مايه پيشرفت شده ، او را از خوبيھاى گوناگون بھره مند 

ساخته ، زندگى مى بخشد و ديگرى باعث خمودگى او گرديده ، تباھى 

زرتشت مى گويد . او را فراھم ميسازد و زندگى را از او بر ميگيرد

تيجه بد نيکى کن و نتيجه نيک بدست آر و بدى کن و ن« که قانون 

. تا روزى که بشر در جھان ھست ، استوار خواھد بود» بدست آر

)١٠ (  

در گاتھا ھيچ ھياھوئى در باره نيروى : جعفرى مى افزايد 

زبردستى که در برابر اھورا مزدا قد برافرازد و ھر کار اھورا مزدا 

گفتيم زرتشت . را خراب گرداند، به ھيچ صورتى ديده نمى شود

نيکى و بدى . ى وبدى را انديشه مردم قرار ميدھدجايگاه سنجش نيک

ھرچه ھست در انديشه مردم است و نتيجه کار . وجود خارجى ندارند

  ) ١١(»... ھم بسته به خود مردم دارد 

يکى ازعالى ترين پيام ھاى زرتشت به دانشمندان و خبره گان 

ھر دانايى بايد ديگران را از دانش خود بھره مند « : اين است که

زيرا بدترين ) ١٢(» چه بيش از اين نشايد نادان سرگشته بماند . ازدس

رنج براى دانايان اين است که در ميان مشتى نادان بسر برند و 

بزرگترين خوشبختى براى آنان ھنگامى فراھم ميشود که اطرافيانش 

  .آنھارا درک کنند و گفتار شان را به جان ودل بپذيرند

  

   :ُآتش درکيش زرتشتى مقام 
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: ُدر کيش زرتشتى از ھمه آفريده ھای اھورا مزدا، سه چيز

از اين رو پيروان کيش زرتشتى  . آتش وآب وخاک مقدس است

به ھمين جھت، . معتقدند که اين سه چيز نبايد با پليدی ھا ملوث شوند

مرده خود را به خاک نمی سپارند ومعتقدند که گناھی که ھيچگاه توبه 

بنابرين مرده را .ن مرده درخاک استدرآن قبول نميشود، سپرد

درپارچه يی پيچانده در جای بلندی که به آن دخمه ميگويند ميگذارند 

تا گوشت مرده طعمه مرغان وپرندگان گردد وخاک از لوث آن 

زرتشتيان به آتش احترام خاصی دارند و آنرا جلوه و . درامان ماند

غ ايزدى می شعله اش را ياد آور فرو. موھبت خداوندى ميدانند 

در موقع افروختن آتش مقدس، موبدان دھان وبينی خود را با . پندارند

گفته ميشود، می پوشانند تا آتش مقدس با نفس " پنام"پارچه يی که 

در ديانت زرتشتی به طھارت وپاکی بسيار تاکيد . شان ملوث نشود

ميشود وافراد زرتشتی ھروقتی که بخواھند به آتشکده واردشوند، قبل 

. ز ورود به معبد بايد دست ودھان و روی خود را با آب بشويندا

کفشھا را از پا بيرون کنند، وبخشی از اوستا را بخوانند ودر برابر 

آنھاھديه خود را با مقداری چوب صندل به . آتش مقدس نماز بگزارند

موبد تقديم ميکنند، ودر مقابل ، مقداری خاکستر از او ميگيرند وآن را 

ب فيض، به چشم و يا صورت خود ميمالند وپس از دعا به نيت کس

آھسته  آھسته به عقب تا کفشکن  به قھقرا ميروند و بعد از آتشکده 

  .خارج ميشوند

با احترام به آتش است که زرتشتيان آتشدان فروزان را در 

. پرستشگاه ھا به منزله محراب دعا وعبادت خود قرار داده اند

بامداد، ظھر،عصر،شام، سپيده ( پنج بار زرتشتيان در يک شبانه روز

نماز ميخوانندومضمون نمازھای شان،در ستايش از اھورامزدا، ) دم
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وتشکر وسپاس از نعمت ھای او، وراھنمايانی است که مردم را به 

نماز بطور . راستی ودرستی ھدايت ميکنند وبه مردم سود ميرسانند

  )١٣.(اب ادا ميشودايستاده، دست به سينه وبطرف نورآفتاب ويا مھت

مطلبى است که از لحاظ چگونگى ) ٤٣يسناى (در اشتوت گات 

  : ُآنجا که زرتشت گويد . پرستش آتش بسيار مھم است 

در ھوا زبانه کشد و من ] اى اھورا مزدا [تا مدتى که آتش تو «

يسناى (» .درمقابل آن ستايش کنان فديه آورم، پيرو راستى خواھم بود

٩/ ٤٣(  

آيه يى است که در ضمن بيان ) سوره ياسين (جيد در قرآن م

الذى « : قدرت خداوندى به فضيلت و اھميت آتش اشاره شده است 

ھمان که از (» جعل لکم من الشجر ا=خضر نارافا ذانتم منه توقدون 

.) براى شما از درخت سبز آتشى پديد کرد که از آن مى افروزد 

   ) ٨٠ ، آيه ٣٦سوره ياسين ، (

نيز از ) عھد جديد( و انجيل ) عھد عتيق (در تورات ھمچنان 

خداى تعالى آتش را ) ٢٤سفر ا=ويان، آيه ( آتش بخوبى ياد شده و در

ھمچنان حضرت . نشان رضامندى خود و تشويق خداترسان قرار داد 

موسى در وادى طور از دور شعله آتش را ديد و از ميان شعله بدو ندا 

باب سوم ، سفر خروج و باب . ( ث گشتدر رسيد و به پيغمبرى مبعو

١ ) (١٩۴ (  

ما ھيچکس ... « : دکتر على اکبر جعفرى در اين مورد مينويسد

را سراغ نداريم که بجاى روشنى ، تاريکى و يا بجاى نور ، ظلمت را 

پس آتش ھمواره نمودار و مظھر . بھترين نمودار خداى خود گويد

ت که نمودار جز انگار يا خداى بوده و اينجا بايد خاطر نشان ساخ

ھرکس دوست دارد . نگارى از آن چيزى که ما ميخواھيم نيست 
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نگاره ياپيکره يا عکس و تصويرى از خود، ازخويشاوندان خود، از 

دوستان خود و از گرامى داشتگان خود نگھدارد و برديوارخانه خود 

شتن پيکره را نگھداشتن پيکره پرستى نيست ، بلکه بزرگ دا.  بياويزد

پس آتش را فروزان نگھداشتن و . آن کس است که پيکره از آن اوست 

به آن نگريستن و به ستايش اندر آمدن ، آتش پرستى نيست بلکه 

  : زرتشت گويد . گرامى داشتن خداى بزرگ است و نماز بردن به او 

ما، اى اھورا خواھان آتش تو مى باشيم که از پرتو راستى « 

ست و آشکارا به نيکان ، کمک ميکند وشادى آن نيرو مندا.تواناست

» . ولی اى اھورا مزدا ، آزار بدخواھان را ، يکدم برميدارد.مى بخشد

از گرماى آتش تو که از راستى نيرومند است ، « ) ٤/ ،٤٣يسناى (

  )٤ /٤٣يسناى (» . منش نيک روى بمن مى کند

داى از اينجا ملتفت مى شويم که آتش در نزد زرتشتيان بمنزله خ

مستقل ، نبوده و نيست ، بلکه ھمانگونه که کعبه مورد ستايش و 

تقديس مسلمانانست ، آتش مورد توجه و احترام مزد يسنا قرار گرفته 

و مقصود از آتش پرستى نيز پرستش آتش نيست ، بلکه سمبول 

فردوسى اين . عبوديت اھورا مزدا به منزله محراب مسلمانان است 

  :  بخوبى بيان کرده است معنى را در ابيات زير

  بيک ھفته بر پيش يزدان بدند          

  دندـــمپندار کاتش پرستان ب

  که آتش بدانگاه محــراب بود         

   پرستنده  را ديده پرآب بود

  : و در جاى ديگرى گويد 

              ُبـــدانگه بــدى آتش خوبرنگ   

  )١۵(چو مرتـازيان را محراب سنگ
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  : معزى گويد را قبله زرتشت خوانده اند ، امير، آتش  پارسىدر ادبيات

  اى روى تـــو رخــشنــده تر از قبلۀ زرتــشت

  )١۶(بى روى تو چون زلف تو کوژست مرا پشت 

زرتشت آتش « : در مجمل التواريخ والقصص نوشته شده است 

بنابر شاھنامه ، ) ١٧(» .را تعظيم نھاد به پرستيدن و قبله ساختن

ين کسى که آتش را مقدس شمرد ، ھوشنگ شھريار قديم آريانا نخست

  : بود

  بسنگ انــدر آتش از او شد پديد          

  )١٨(کـزو روشنى در جھان گستريد 

  : از آن پس ، کيخسرو آتشکده آذرگشسپ را بنياد نھاد 

  فرازندۀ جـوشن و زين و اسپ           

  )١٩(ُ فــروزنده فــــرخ آذرگشسپ 

شھر بلخ بود " آذرگشسب" نظامى گنجوى ، محل آتشکده بگفته

. که بعد ھابه فرمان اسکندر تمام دارائى و گنجينه ھايش تاراج گرديد

اما دانشمند فقيد ايران سعيد نفيسى ، محل اين آتشکده را در ) ٢٠(

در عھد ساسانيان ، سه ) ٢١. (سيستان سراغ داده اند» کرکوى «شھر 

. قۀ اجتماعى بيشتر معروف و مشھور بودآتشکده منسوب به سه طب

واقع در کوه ) يعنى آتش روحانيون " (آذرفرنبغ "يکى آن آتشکده 

واقع در جلگه ) ياريوند(رشن در سرزمين کابلستان يا کنارنگ 

متعلق به ) يا آتش سلطنتى"(آذرگشسپ "نيشاپورو ديگر آن آتشکده 

 که پادشاھان شاه و جنگجويان واقع در محل کرکوى سيستان يا بلخ

ًھنگام جلوس به تخت سلطنت غالبا پاى پياده به اين معبد ميرفتند و 

سوم . براى اقبال و پيروزى خود در پاى آن فديه و نذرھا ميکردند

بود که بنابرشاھنامه ) آتش کشاورزان" (آذربرزين مھر" آتشکده 
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فردوسی در شھر بلخ از ساخته ھاى حامى و پذيرنده کيش زرتشت 

  ) ٢٢. (بود) کى گشتاسپ(يعنى 

بايد گفت که ع.وه براين سه آتشکده مھم و مشھور ، در 

مح.ت کوچک و بزرگ معابد و آتشکده ھايى وجود داشت که 

« آتش خانه يا قريه را . ھمواره با آتش مقدس گرم و روشن بود

و آتش بلوک و ايالت را . ميگفتند» مانبذ«و محافظ آن را » آذران

» آذران «مى ناميدند که براى حراست آتش » ام ورھران يا ورھر«

ھيئتى از ھيربدان » ورھرام «و براى آتش ) ھيربد( دو نفر روحانى 

مقدس ترين اين . تحت نظرو سر پرستى يک نفرموبد، مامور بودند

آتش ھا ، آتش ورھرام بود که از ترکيب دوازده آتش شعله ور ميشد و 

کيب سه آتش شعله ور ميساختند و آتش قريه و خانه را کم از کم از تر

  ) ٢٣. (ًمعمو= آتشکده ھا را با انواع خوشبوئى ھا معطر مى نمودند

انديشمند ايرانى موبد پدرام سروش پور، ارزش فلسفى پيدايش 

نور، آتش وآفتاب «: آتش را بازکاوى کرده ودر مقالتى ممتع مينگارد

د، تاجائى که نور را از دير بازدر نزد ايرانيان مورد احترام بسيار بو

تجلى اھورامزدا بر روى زمين ميدانستد و ھنگامى که ميخواستند 

خداوند راستايش کنند و نماز بگزارند به سوى خورشيد مى ايستادند و 

دراوستا نيز آتش داراى مقام . درنياشگاه ھا بسوى آتش نيايش ميکردند

فلسفه . وا= است ، گوھر زندگى است، عشق است و تجليگاه خداوند

وجودى ايران باستان ھم برپايه چھار عنصرآتش، وخاک و آب و باد 

( نھاده شده که دراين بين خاک وآب وباد به عنوان سه عنصرمادى

ھمين امر .وآورنده حيات در دنياى مادى مى باشند) جامد، مايع و گاز

جايگاه آتش را درادبيات دينى ايرانيان قوت بيشتر داده و آن را وسيله 

  )٢۴(» .لى وارتباط دنياى مينوى وجھان مادى ميدانستندتج
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درود « : بگفته علی اکبرجعفری، آتش را چنين نيايش ميکنند 

به . اى برترين آفريده سزاوار ستايش اھورا مزدا! به تو اى آتش 

. خشنودى اھورا مزدا راستى ، بھترين نيکى است ، خرسندى است

سه . ( ھترين راستى بخواندخرسندى براى کسى که راستى را براى ب

برمى گزينم که مزدا پرست زرتشتى باشم و ) بارخوانده مى شود

به تو اى . خداوندان پندارى را زدوده، تنھا به اھورا باور داشته باشم

آتش، اى پرتو اھورامزدا، خشنودى و ستايش آفريدگار و آفريدگانش 

اش در اين خانه افروخته باش در اين خانه ، پيوسته افروخته ب. برساد

،فروزان باش در اين خانه ، تا دير زمان افزاينده باش در اين خانه ، 

بمن . افزاينده باش در اين خانه تا رستخيز، تا رستخيز بزرگ و نيک 

ارزانى ده اى آتش ، اى پرتو اھورا مزدا ، آسايش آسان ، پناه آسان ، 

ى فراوان ، زندگى آسان ، آسايش فراوان ، پناه فراوان ، زندگان

فرزانگى ، افزونى ، شيوائى زبان و ھوشيارى روان و پس از آن 

خرد وبزرگ نيک وبي زيان ، و پس از آن دليرى مردانه ، استوارى 

، ھوشيارى و بيدارى و فرزندان برومند و کاردان ، کشوردار و 

انجمن آرا، بالنده نيک کردار، آزادى بخش و جوانمرد، که خانه مرا و 

 شھر مرا و کشور مرا آباد سازند و انجمن برادرى کشورھا ده مرا و

راستى ، بھترين نيکى است ، . و ھمبستگى جھان را فروغ بخشند

خرسندى است ، خرسندى براى کسى که راستى براى بھترين راستى 

  ) ٢۵(» . بخواھد 

  

  : ُخاستگاه زرتشت 

در خود اوستا وروايات زرتشتيان اشاراتی ھست که نشان 

 زرتشت در سيستان بزرگ شده ودرآنجا برکوھی بنام ميدھد
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مدت ده سال را به رياضت وعبادت وکشف اسرار " اوشيدرن"

طبيعت پرداخته و برسالت ازجانب خدواند در ميان مردم برگشته وبه 

  .تبليغ دين خود پرداخته است

ُ          بنابرروايات زرتشتی، زرتشت درسن سی سالگی به 

 رفت و دور از ھياھوی مردم برآن Ushidarna با=ی کوه اوشيدرن

کوه گوشه گيری نمود و در اسرار طبيعت وراز ونيازبا خدای خود 

بنابگفته نويسنده دينکرد زرتشت درمدت اين گوشه . مغشول شد

ھفت بار به ھم پرسگی با اھورامزدا ) که ده سال را دربرگرفت(گيری

ده وغامض راه يافت وبه راز آفرينش وبسياری مسايل پيچي.نايل شد

ودرپايان ده سال که پا بسن چھل سالگی گذاشته بود، زرتشت از کوه 

به زيرآمد و به ميان مردم رفت وآنھا را به قبول آئين " اوشيدر"

ولی مردم به سخنان وی گوش ندادند واعتنائی . مزديسنا دعوت نمود

وی نخستين کسی که به او گرويد، مديوماه پورآراستی پسرعم.نکردند

وی بود وبعد افراد خانواده و نزديکان او بودند که به آئين جديد 

ولی پيروان خدايان قديمی و اشخاص متنفذ وثروتمندان با . گرويدند

اوسردشمنی گرفتند وبه آزارواذيت اوپرداختند تا آنجا که با=خره 

طاقتش طاق شد و از شھر وديار خودخارج شده راه مشرق در پيش 

  :اتھا ازاين وضع زبان به شکايت گشوده ميگويدزرتشت درگ.گرفت

بکدام خاک روی آورم بکجا رفته پناه جويم مھتران وپيشوايان "

نه ازدھقانان خشنودھستم ونه از بستگان دروغ که . از من کناره جويند

يسنا "( اندچگونه تورا خشنودتو=نم ساخت ای مزدا شھر فرمانروايان

۴۶ /٢) (١۶(  

مرکزفرمانروائی (ز زادگاه خود راه بلخزرتشت پس از خروج ا

را در پيش گرفت  وپس از تحمل مسافرت طو=نی به ) سلطنت کيانی
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سی سال از سلطنت کی گشتاسپ گذشته بود که زرتشت با . بلخ رسيد

شعارھای يکتاپرستی بدو ظاھرشد واو را به قبول يکتا پرستی  دعوت 

کی گشتاسپ  . را به پادشاه عرضه نمود) اوستا(کرد وکتاب خود

ودانشمندان وفض.ی پايتخت به پرسش وبحث پرداختند وپاسخھای 

 .قانع کننده دريافتند وسرانجام شاه ودرباريان به مذھب جديد گرويدند

) ٢٧.(بدستورشاه آتشکده ھابناگرديد وھيربدان  برآنھا گماشته شدند

  : دقيقی شاعر نامدار زرتشتی بدين موضع اشاره کرده ميگويد 

  ک چند گاھى بر آمد برين         درختى پــديد آمـــــد اندر زمينچو ي

  از ايــوان گشتاسپ تا پيش کاخ         درختی گشن بيخ وبسيار شاخ

  ُھمه برگ او، پند و بارش خرد        کسى کــزخـرد برخورد،کى مرد

  ُخجسته پى و نام او زرد ھـشت         که اھـريمـن بدکنش را بکـشت

  پيغـمبرم        تــرا سـوى يزدان ھمى رھبـرم:  جھـــان گفـت به شاه

  پس آزاده گشتاسپ برشد بگاه         نھــــاد ازبــــر آذران گـنــبـدان

  تخست آذرمھـــربـــرزين نھـاد         بکــشورنگــرتا چــه آئــين نھاد

  راگنده شدـه يــزدان پرستى پـ بـ      ت پرستى بـــر افگنده شد  ره ب 

)٢٨  

دقيقی ھمچنان از آتشکده نوش آذر ياد ميکند که دربلخ ساخته 

خ.صه در پرتو توجه کی . تن از ھيربدان در خدمت آن بودند٨٠شد و

گشتاسپ، شرايط برای تبليغ وترويج آئين زرتشتی فراھم آمد وبتدريج 

تمام مردمان سرزمين ھای افغانستان وايران وماوراء النھربه آئين 

شتی گرويدند وتا ظھور اس.م ،ميليونھا انسان درطول کما بيش زرت

  .ھزاروپنجصد سال آموزه ھای زرتشتی را بکار می بستند

بنابرروايات زرتشتی ،ھنگامی که گشتاسپ  به سيستان رفته 

بخاطر پيروزی برارجاسپ "اناھيتا"بود و در آنجا در پای معبد 
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کی گشتاسپ بلند ھمت :  "ت ابان يش١٠٨تورانی فديه داد و بنابرفقره 

نذر ) ايزدآب(از برای اناھيتا"  Frazdanvaفرزدانو "روبروی آب 

نمود وخواستار شد که برارجاسپ تورانی وديگر تورانيان چيره 

در فصل ) يکی از کتب دينی زرتشتی بزبان پھلوی( در بندھش." شود

  )٢٩.(در سيستان است" فرزدان"درياچه : فقره پنجم آمده که ١٢

رجاسپ تورانی با اط.ع از غيابت کی گشتاسپ با ا

لھراسپ .يکصدھزارمردجنگی بسرکردگی پسرش بربلخ ھجوم آورد

پير به دفاع برخاست، ولی کاری از پيش برده نتوانست وخود کشته 

شد وسپاه توران داخل آتشکده شده زند واوستا را با پرستشگاه 

ان را که به خدمت فردوسی تعدادھيربد.بسوختند وھيربدان را کشتند

زن گشتاسپ کتايون در .  تن ميشمارد٨٠آتشکده گماشته شده بودند 

لباس مرد خود را به سيستان رسانيد وخبر واقعه را به کی گشتاسپ 

  :چنين بيان کرد

  سـپاھى زتـوران بيـامد بـبــلخ         که شـد مـردم بلــخ را روز تلخ

  ند و شد روز ما تار وتلـخشھنشاه لھراسپ در شھر بلخ         بکشت

  اندر شدند        رد وھيــربد را ھــمه ســر زدند" بنوش آذر"وزانجا 

     زخونشان فـروزنده آتش بمـرد       

  )٣٠( چنين بدکنش خوارنتوان شمرد

دقيقی درشاھنامه بصراحت ازکشته شدن زرتشت يکجا با 

ين بيت منقول ھيربدان در آتشکده نوش آذر تذکر نداده، ولی از دوم

معلوم ميشود که مراد وی زرتشت "ھيربد"ھمراه با " رد"وبردن کلمه 

. اوستا است به معنی سردار وپيشوا" رتو"ًاص. ھمان " رد"چه . باشد

ًواکثريت کتب مذھبی پھلوی متفقا مرگ زردشت را درھمين جنگ 



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               167

 سالگی ٧٧تورانيان در آتشکده بلخ بدست يک تورانی در سن 

  ) ٣١.(ميدانند

يک ١٩٨٩در سال : واما در موردخاستگاه زرتشت بايدگفت

سيمناربين المللى در مورد فرھنگ عھد کوشانى در کابل ازطرف 

اکادمى علوم افغانستان برگزار شده بود که دانشمندان نامدارى از 

کشورھاى جاپان و فرانسه و اتحاد شوروى سابق ع.وه بر دانشمندان 

نکته جالبى که در آن سيمنار در . بودندافغانى درآن اشتراک ورزيده 

ضمن سخنرانى ھاى مختلف از طرف دانشمندان فرانسه و جاپان و 

اتحادشوروى سابق برآن تاکيد و تائيد بعمل آمد، اين بود که زرتشت 

از سيستان ظھور نموده و از آنجا دين او تا اقصاى قلمرو ايرانى 

 ، خود متون اوستائى است دليل عمده اين دانشمندان. انتشار يافته است

  .که بيشتر از ھر سند ديگرى در اين خصوص روشنى دارد

با مراجعه به نسک ھای باقيمانده اوستا، از کناب ونديدادگرفته 

تا بخش ھای مختلف يشتتھا ويسناھا م.حظه ميشود که بيش ازھرجا 

واينجا .وھرمکان ديگر در اوستا، راجع به سيستان سخن بيشتر است

کانون برای تقديس ونيايش سنت ھای زرتشتی تشخيص شده وبه يگانه 

ھمين دليل است که برخی از مستشرقين معتقد اند که زرتشت، 

نوشته وسيستان را بھترين ) سيستان(را به زبان مردم زرنگ" يشتھا"

  )٣٢.(محل برای تبليغ وتبشيرآئين خويش تشخيص کرده بود

 ، روسيه و ايتاليائى من ھم نظريات دانشمندان فرانسه ، جاپان

را که ھيچگونه تعصب محلى و منطقه ئى و زبانى و نژادى نسبت 

بمردم ماندارند و نتايج تحقيقات خود را در سيمنار بين المللى فرھنگ 

عھد کوشانى در کابل اظھار داشتند، تائيد مينمايم، بخصوص وقتی می 

اره بينم که در يشت ھا، بيش از ھرمکان و ھر محل ديگرى در ب



جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائی                               168

يشتھا را ميتوان حماسه سيستان و . سيستان سخن بيشتر است

اين ادعا که زرتشت از آذر . رودھيرمند ودرياچه ھامون بشمار آورد

بائيجان و ازکنار درياچه اروميه ظھور نموده و بعد به بلخ رفته ، 

  . حرف حسابى و درخور پذيرش نيست

ی در سطوربعدی سعی خواھم کرد تا تذکرات کتب زرتشت

واشارات متون اوستا درمورد زرتشت وپيوند آن باسيستان 

  .بيشترشکافته شود

  

  :کوه اوشيدر

بصورت ) ھيرمند( در کتاب اوستا،سيستان بنام رودمعروفش

) ١٣فقره( اين مطلب درفرگرداول ونديداد.ياد شده است" ھيتومنت"

يازدھمين کشوريکه من اھورامزدا بيافريدم، :" اينطورآمده

اھريمن پرگزند درآنجا، . باشکوه وفراست " Haetumantھيتومنت"

 نيز ٣٩ ونديداد فقره ١٩وباز در فرگرد)٣٣.(جادوی زشت پديد آورد

معنی لغوی ھيتومنت که اسم .ازمملکت ھيتومنت ياد شده است

  ) ٣۴.(است" سدمند" رودخانه معروف سيستان است

 وبه تلفظ امروزی ھيلمند، درکتب سنت) يا ھيرمند(ھيتومنت 

رودخانه مقدس وپرشکوھی است ) بندھش واوستا(پھلوی و زرتشتی 

  : که چنين ستايش ميشود

ِھيرمند رايومند فره مند خيزابھای سپيد برانگيزد وسرکشی " ِ

روان گردد وبدان )درياچه ھامون(کند ، بسوی درياچه کيانسی

  . فروريزد

  . ھيرمند، رودی است که نيروی اسپی از آن اوست

  . ی از آن اوستکه نيروی اشتر
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  . که نيروی مرد دليری از آن اوست

  . از آن اوست" فرکيانی"که 

در ھيرمند است که ميتواند سرزمين ھای " فرکيانی"چندان 

ميتواند دشمنان را . را برکند و در آب فرو برد) دشمن(انيران

ودچار گرسنگی وتشنگی وسرما وگرما . سرگشته وپريشان کند

  )٣۵) ( زامياديشت۶٩ – ۶۶فقرات ." (نمايد

فرکيانی، از آن کسی «:  زامياد يشت چنين آمده است۶۶درفقره 

است که شھرياری وی از آنجای که رودھيرمند درياچه 

آنجايی که کوه . را پديد ميآورد، برخاسته است)ھامون(کيانسی

جای دارد واز گرداگرد آن آب بسيار از کوه ھا سرازيرشده " اوشيدم"

ًه صريحا سلطنت سلسله کيانی اراده شده دراين فقر) ٣۶.(است

وسيستان يا پيرامون درياچه ھيرمندوطن اصلی خاندان کيانی معين 

(  زامياديشت١٠ -٩ وکرده ٨نظری به مندرجات کرده .شده است

  .اين مساله را خوبترثابت ميسازد)١٩يشت 

 زامياديشت، گذشته از رودھيرمند از ھشت رود ۶٧در فقره 

ه درياچه ھامون می ريزد، اينطور نام برده شده ديگر سيستان که ب

وآن " خوارننگھيتی زيبا"، "فرداتا"و" ھواسپا"، "خواسترا:"است 

" و" ارزی" دارنده چراگاه فروان، و" اورواذا" توانا، و" اوشتوئيتی"

حدس ..بسوی درياچه کيانسی روان شود وبدان فروريزد" زرنو مئيتی

 بايد رودارغنداب باشد که از برخی ازمحققين آنست که اين آخری

ولی رودارغنداب درسنگ نوشته . معاونين درجه اول ھيرمند است

ودر اوستا " Harauvatiھرا او واتی "ھای ھخامنشيان به اسم

ارخوت " ذکر شده که عبارت از ھمان Haraxuaitھراخوواتی 

پھلوی واراخوزيای منابع يونانی والرخج عربی ورخد فارسی است 
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ًظاھرا ھمين نام ) ٣٧.(و=يت کندھار ھم اط.ق شده استکه برنام 

ياد " Sarasauatiسراسواتی"است که در سانسکريت از آن بصورت 

شده و پژوھشگردقيق التظرجناب سياه سنگ در مقالتی ممتع 

از " نازنين گمشده درميان ھيماليا وھيرمند"(زيرعنوان

ی از اينھـــم برخ:"بحث رانده ومتذکرميشود که" سراسواتی"رودخانه

سـانسکــريتي اين /ريشـــهء فرا : گـامــي فــراتر گذاشـــته و گـفته اند

)" افغانســتان کنوني(ھيرمند "اوســتايي و ھـمانا رود " ھـره وتي"نام 

" ھـــره ھووتي"اســت، و افزوده شــده که در روزگار ھخامنشــيان 

. ن آبراه ھيرمندبود و ارغنداب پرتري" ارغنداب"نام کھن درياي 

ســرزمين ســرشـار "در نقش " ھرســوتي"شــگفت اينکه در اوســتا 

ھراھو "شــناخته شــده و بر بنياد نوشــته ھاي کھن ديگر " از آبھا

ويب سايت ." (اســت" ھيرمند"نيز نام کھن ) Haraxuaiti" (واتي

» سراسواتی«مگر مرحوم کھزاد رودخانه ) ۵٩کابل ناتھه، شماره 

 تاريخ افغانستان،.(را برجای رودارغنداب قرارميدھد» ھرااواتی«اي

  )٩٧، ص ١ج

باشد " ھامون"به ھرروی، اينک مصب يا دلتای اين رود ھاکه 

به معنی دشت وبيابان است، چنانکه اميرمعزی آنجا که شترش 

  : راوصف ميکندميگويد

  ھامون نوردی تيزرو وندک خور وبسيار دو

  گــرو درپــويـه ودرتاختناز آھــــوان  بــرده 

ھامون اسمی است که بنابراستعمال زيادبه جای کلمه درياچه 

نشسته واع.م گشته است، چنانکه امروزوقتی ھامون ساوری يا 

ھامون پوزک ويا ھامون ھيرمندگفته شود، مقصود از آن درياچه 

  .سابوری ودرياچه پوزک و ھامون ھيرمند است، نه چيز ديگری
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 "کاسوا"و" کان سويا:"ن سيستان بصورتدراوستا،ھامو

)Kansuya-Kasua (ذريه کيانسيه"وZraya-Kyansih" (٣٨ (

وھمواره با کوھی ) ٣٩(ياد شده) App-Kyansihآب کيانسيه (و 

توصيف شده " Ushidarnaيا اوشيدرن  Ushidomاوشيدم"بنام 

 زامياديشت ضمن دعائيه يی اين چنين ۶٩وھردوی آن را در فقره 

  :مميخواني

ما به عظمت پرھيبتی که نميتواند به زور تسخيرشود "

کسی وفاداراست به .آنرا ساخته است ، قربانی ميکنيم ] اھورامزدا[و

) درياچه ھامون"(کاسوا"جايی که درياچه .او که اينجا رشد کرده باشد

  برپا ايستاده " اوشيدرن"افتاده ، آنجا کوه )ھيلمند(ورود ھيتومنت

  
  کوه خواجه امروزی  سيستان)= شاھنامه(يا کوه سپند)تااوس(کوه  اوشيدر 

 

ودر ." کرده وآبھايی که از کوه ھا فرود می آيد اطراف آن را احاطه

 بازھم از کوه اوشيدم يا اوشيدرن در يشتھا ستايش به ٧ بند٢۵يسنای 

  )۴٠.(عمل آمده است
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از امثله فوق به روشنی پيداست که مقصود از کوه اوشيدم يا 

که محل آن )  زامياديشت۶٩ - ۶۶فقرات (  در يشتھااوشيدرن

  .درسيستان سراغ داده شده، ھمانا کوه خواجه است 

غيراز کوه خواجه ھيچ پشته )ھيرمند( زيرادر دلتای ھيلمند

سنگی ديگری وجود  ندارد تا ھيرمند پيرامون آن سينه بسايد ودرياچه 

  . کاسوا يا ھامون را تشکيل بدھد

مقام " کوه اوشيدر"وکتب سنت پھلوی، در ادبيات مزديسنا 

مقدسی است از برای پيدائی موعودھای زرتشی واز آن درفصل سی 

ياد ) Ahuranaاھورن (يا "کوه خدا"به اسم " صد در بندھش"وپنجم 

" کوه خدا"دختران بھدينانی که در با=ی :" شده وتذکررفته است که 

ارند، درھنگام منزل د)  درياچه ھامون- کيانسی(به نزديکی کانفسه

جشن نوروز درآن اب خود را بشويند وھريک به نوبت خود به يکی 

اکنون نيز بوميان سيستان که ) ۴١.(از موعودھا بارورگردند

شبی ( ن سکنی دارند، رسم دارند که در شب نوروز .دراطراف ھام

دختر جوان وزيبای پانزده ساله را لباس ) که فردای آن نوروز است

وبرشتر آذين شده سوار ميکنند وبرکنار آب ھيرمند ويا نو می پوشانند 

مردان . ھامون ميبرند ودر آنجا گروه مردان وزنان از ھم جدا ميشوند

دور از اجتماع زنان ودختران به نواختن دھل و شادی وسرور می 

آنطرف زنان دختر جوان باکره را که . پردازند وپای کوبی ميکنند

ه ولخت کرده داخل آب ميکنند وبعد با نام نھاده اند، برھن"ھوشيدر"

نزديک سپيده داغ . دف ودھل تا نيمه ھای شب به نشاط می پردازند

دختر را از آب بيرون می آورند ولباس پوشيده وباز برھمان شتر آذين 

بدينسان گويا سيستانيان ھنوز . شده سوار مينمايند وبه خانه برميگردند

تشت از آب ھای ھامون در ھم باور دارند که ممکن است نطفه زر
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ساله باکره نفوذ کند وسرانجام افتخار مادر شدن يکی از ١۵دختر 

اين رسم تاچھل سال قبل که . موعودھای زردشتی را کمائی کنند

ھامون ھای ھلمند وھامون پوزک وھامون سابوری پراب وجای 

تعليف احشام مردم بومی بود،ومن محصل پوھنتون کابل بودم، اجرا 

ی نميدانم امروزکه تغييرات مھمی در وضع زندگی مردم ميشد ول

  بومی سيستان رونما شده اين رسم  اجراميگردد ياخير؟

  

  :دريای ووروکش يا درياچه کيانسی 

" فرکيانی"زامياديشت که ) ۶٣ -۵۵فقرات (درکرده ھشتم

فروغ اھورامزدائی که بشکل قرص خورشيد تصورميشد وع.مت (

فرکيانی :"  ميگردد، گفته ميشودتقديس)مشروعيت سلطنت بود

بسيار ] آن فر. [نيرومند مزدا آفريده بدست نيامدنی را می ستائيم

ستوده زبردست پرھيزگار، کارگرچست را که برتر از سايرآفريدگان 

  .است

 ووروکش"که افراسياب تورانی تبھکار، در دريای ] فری[

Vourukasha )"ت به جس) تلفظ پھلوی اين کلمه فراخکرت است

افراسياب جامه از تن بيرون کرد وبه دريای . وجوی آن پرداخت

فروجست وشناکنان بسوی اين فر، فريکه به ايرانيان " ووروکش"

تاختن گرفت و از آنجا به " فر"اما .وزرتشت متعلق است،شتافت

  .برخاست"  ووروکش"از دريای " خسرو"درياچه 

بيرون " ووروکش"آنگاه افراسياب تورانی زورمند از دريای 

من نتوانستم اين فر را که بقوم :" جست وناسزاگويان با خود گفت

پس اينک تروخشک ." ايرانی وبه زرتشت پاک متعلق است ، بربايم

وبارديگر افراسياب ." وآنچه را که بزرگ ونيک وزيباست، تباه ميکنم
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تورانی زورمند جامه از تن برآورد و در جستوجوی اين فر، فريکه 

. فروجست" ووروکش" وزرتشت متعلق است، به دريای به ايرانيان

ازدريای " ونگھزدائو"تاختن گرفت و از انجا به درياچه " فر"اما 

آنگاه افراسياب تورانی نيرومند از دريای . برخاست" ووروکش"

اين [من نتوانستم : "ووروکش بيرون جست  وناسزاگويان با خود گفت

به زرتشت پاک متعلق است، اين فر را که بوقم ايرانی و] بار نيز

پس اينک تروخشک وآنچه را که بزرگ ونيک وزيباست، تباه .بربايم

  ."ميکنم

وبارسومين باز افراسياب تورانی زورمند، جامه ازتن برآورد 

ودر جست وجوی  اين فر، فريکه به ايرانيان وبه زرتشت متعلق 

جا تاختن گرفت واز آن" فر"اما . است، به دريای ووروکش فروجست

  .از دريای ووروکش برخاست) فرزدانو: ظ(|اوژدانو"به درياچه

آنگاه، ای زرتشت سپينتمان، افراسياب تورانی زورمند از 

من :" دريای ووروکش بيرون جست وناسزاگويان با خود چنين گفت

نتوانستم اين فر، فريکه به قوم ايرانی، آنانکه زاده اند وآنانکه خواھند 

  )۴٢."( لق است، بربايمزاد،وبه زرتشت پاک متع

در پھلوی بصورت " (ووروکش"اکنون بايد ديد دريای

که در يشتھا )فراخکرت امده وبه معنی فراخ کرانه ميباشد

وسايرقسمت ھای اوستا از آن فراوان نام برده ميشود، نام کدام درياچه 

  در ف.ت ايران است؟

درگزارش استاد پورداود، محل اين دريا مشخص نشده، ولی 

ھی آنرا دريای مازندران ، وزمانی دريای ھند حدس زده گا

با توجه دقيق )کريستنسن( اما مستشرق معروف دانمارکی) ۴٣.(است

« :به مطالب وفقرات مختلف يشتھای قديم دراين مورد ميگويد
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، اسم درياچه معروف )يعنی دارنده خليج ھای پھناور(»ووروکش

ان دوره يشتھای بسيار قديم آريائی است وبايد ديد درياچه ايکه آريائي

ميناميدند، کدام ودرکجا بوده است؟ يشت " ووروکش"آنرا 

درقسمتی . جواب اين سوال را به صراحت  ميدھد" زامياديشت"١٩

 آن يشت آمده ودر حقيقت دنباله منطقی ٨که ب. فاصله بعد از کرده 

 ھيتومنت رود) ۶٩ -۶۶(، دربندھای ٩آن است، يعنی کرده 

درياچه "(کاس اويا" ورودھای ديگری که به در ياچه)رودھلمند(

می ريزند، باصراحت وتحقيق جغرافيائی بی شماريکه جای )ھامون

 ۶۶منجمله در فقره .لی باقی نمی گذارد، وصف شده استترديد وتأم

  :است چنانکه گذشت، آمده 

از آن کسی است که شھرياری خود را از آنجائی " فرکيانی" 

." را تشکيل ميدھد، برانگيزد) ھامون(ه کيانسیکه رودھيرمند درياچ

بنابرآن ، با توجه به صراحت فقره فوق الذکربه جرئت ميتوان گفت 

 عبارت از درياچه کاس ١٩، يشت ٨کردۀ " ووروکش"درياچه :که 

زيراکه ازرود آموتا ) ۴۴.(درياچه ھامون ميباشد= کيانسی = اويا

بجز درياچه ھامون، تا خليج فارس ) کسپين( دجله وازدريای خزر

درياچه ديگری که اينقدرموردستايش وتوجه آريائيان عصراوستا واقع 

بنابرين ھمانگونه که در اوستا درياچه . شده باشد وجود نداشته است

کيانسی،آب کيانسی، زره کيانسی :" ھامون بنام ھای مختلفی چون

 "ووروکش"وبا=خره" پيشينگه" و" فرزدانو"وکانسويا وکاس اويا و

" درياچه ونگھزدائو"و" درياچه خسرو"ناميده شده، چنان مينمايد که 

نام ھای کھن وقديمی درياچه ھامون ميباشند که براثر " اوژدانو" و

تغييرات  رودخانه  ھيرمند درگذشته دلتا ھای مختلفی در سيستان به 

چنانکه امروزھم درياچه ھامون . وجود آورده وبازتغيير بستر داده اند
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ًرپاره ھامون ھای نسبتا بزرگ تقسيم شده که ھريک از ديگری به چھا

اين درياچه . ده ھا کيلومترفاصله وھزاران کيلومترمربع پھنائی دارند

ھامون پوزک، ھامون سابوری، ھامون :ھا درحال حاضر بنام ھای 

ھيلمند وگودزره ياد ميگردند که فقط درمواقع سي.ب ھای فوق العاده 

  . ھم متصل ودرياچه واحدی را تشکيل ميدھنداين ھرچھارھامون به

بنابر روايات مذھبی زرتشتيان، درياچه ھامون ورودھيرمند تا 

آخرالزمان با زرتشت وديانت زرتشتی پيوند ناگسستنی دارد،زيرا که 

ھامون محل پاکی است از برای حفاظت ونگھداشت نطفه ھای 

ديگر واين نطفه ھا ھريک به فاصله ھزارسال از يک . زرتشت

ازدخترپانزده ساله يی که از کوه اوشيدرن فرود می ايد ودر ابھای 

ھامون آبتنی ميکند نفوذ خواھد کرد وازآن نطفه يکی از نبيره ھای 

زرتشت ظھورميکند که عالم بشريت را ازدروغ وفساد وپليدی 

  .وپلشتی نجات می بخشد

  

  : موعودھای زرتشتی

ت روح تا پايان به بنابراعتقادات زرتشتی،عالم از بدو خلق

نخستين (دوازده ھزاره  تقسيم ميشود که دھمين ھزاره، ھزارۀ اوشيدر 

) دومين موعود زرتشتی(وسپس ھزارۀ ھوشيدرماه ) موعود زرتشتی

) آخرين موعود زرتشتی( Sushiyantو در آخر ھزارۀ سوشيانت 

. است که از پرتو اين آخری جھان راستی وجاودانگی برپا خواھد شد

فروھرھای ٩٩٩٩ نطفه ھا يا نبيره ھای زرتشت اند که بوسيله اينان

جوان در آب ھای ھامون نگھداری ميشوند و ھريک به فاصله ھزار 

" کيانسی"سال از ھمديگر ازمادر پانزده ساله ايکه در درياچه 
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آب تنی ميکند، ظھور خواھند کرد و جھان را از ) ھامون ھيرمند(

  )۴۵.(غ پاک خواھند نمودکژی وبدی ونادرستی وزشتی و درو

 فروردين يشت، اسامی موعودھای زرتشتی برده ١٢٨در فقره 

ًشده ودر کتب سنت پھلوی از کيفيت تولد موعودھای زرتشتی مفص. 

سخن رفته که چگونه  مادر ھای آنان در آب کيانسی تن شسته 

  .بارورخواھندشد

از سی سال قبل ( مطابق سنت مزديسنا، در اوايل ھزاره يازدھم

- از خاندان بھروچ(*) دختری پانزده ساله) سپری شدن دھمين ھزاره

 Sarutatموسوم به سروتت فذری" فريان"پسر ) بھروز

Fidhari)کوه "(اوشيدرن"از کوه )کسيکه از پدر مشھور است

فرودآمده در درياچه ھامون آب تنی خواھد نمود واز نطفه ) خواجه

پس از مدت . تن ميشودزرتشت که در آب ھامون نگھداری شده، آبس

نه ماه، ھوشيدر، نخستين موعود مزديسنا پا به عرصه وجود خواھد 

برانگيخته ميشود " اھورا مزدا"گذاشت ودر سن سی سالگی از جانب 

( ھمچنان در زندبھمن يشت. ودين از پرتو او جانی خواھد گرفت

در کنار ) نخستين موعود زرتشتی(ھوشيدر: آمده که) ٢فقره ٧فصل 

فصل ( در بندھش. متولد خواھد شد) کيانسی"(فرزدان"چه دريا

کيانسی درجايی است که آنجا منزل "مندرج است که ) ٧فقره ٢١

 فقره پنج بندھش تصريح شده که ١٣ودر فصل ." خاندان کيانی است

  )۴۶." (دريای کيانسی درسيستان است:"

سی سال پيش از سپری شدن  ( باز درآغاز ھزاره دوزادھم

ديگر دختری پانزده ساله از خاندان بھروز  بار)  ھزارهيازدھمين

کسيکه از پدر شريف (  "VenhuFidhhriونھوفذری "موسوم به 

فرود آمده در آب ھامون تن  )کوه خواجه(از کوه اوشيدرن) است
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شوئی ميکند وبارور ميشود وپس از نه ماه دومين موعودمزديسنا بنام 

. اله شود برسالت ميرسدھوشيدرماه متولدخواھد شد و چون سی س

سی سال قبل ازسپری شدن ھزاره ( با=خره درپايان ھزاره دوازدھم

ھمچنان دختری پانزده ساله از خاندان بھروز به ) ھوشيدرماه

از کوه ) کسی که آبروی پدر است"(Eredat Fidhriاردت فذری"اسم

خواجه فرود می آيد و درآب ھامون خود راشسته آبستن ميگردد و بعد 

اھورا "آخرين آفريده )   گذشت مدت نه ماه سوشيانت ياسوشيانساز

ظھورخواھد نمود وظھورش به واسطه غير متحرک ماندن " مزدا

آفتاب در وسط آسمان به عالميان بشارت داده ميشود و چون سی ساله 

ياران جاويدانی او .شود، امانت رسالت مزديسنا به وی واگذار ميگردد

ز وطوس وپشوتن وگرشاسپ نريمان باشند کيخسرو وگيو وگودر: که 

اھريمن نيست ودروغ نابود گردد، مردگان برخيزند ) ۴٧.(نيزقيام کنند

  )۴٨.(وجھان معنوی ومينوئی روی نمايد

خوانده شده " سوشيانت"دراوستا،ھامون سيستان محل ظھور

 استوت ارت" زامياديشت، آمده است که ٩۶ -٩٢ودر فقره ھای 

Astvatereta" )پيک مزدا اھورا بدان ھنگام که از آب )نتسوشيا ،

  .کيانسی بدر آيد، گرزی پيروزمند در دست دارد

  .داشت" اژدی دھاک"که فريدون دلير به ھنگام کشتن] گرزی[

دروغگو " زنگياب"که افراسياب تورانی ھنگام کشتن]گرزی[

  . وبا چنين گرزی خود بدست کيخسرو نابود شد. داشت

ن آموزگار راستی، برای سپاھش که کی گشتاسپ، آ] گرزی[

  .داشت

با اين گرز، دروغ را ازگيتی، خانه ) سوشيانت"(استوت ارت" 

سراسرجھان مادی را با ديدگان خرد . راستی بيرون خواھد راند
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ياران سوشيانت .خواھد نگريست وگيتی را نيستی ناپذيرخواھد نمود

ر، ونيک دين که باوی پيروزمندانه بدرآيند، ھمه نيک پندار، نيک گفتا

دربرابر آنان خشم روی بگريز . آنان ھرگزدروغ برزبان نياورند. اند

منش زشت از منش خوب شکست . نھد وراستی بردروغ چيره شود

گرسنگی وتشنگی را نابود سازند )۴٩(يابد، خرداد و وامرداد

  )۵٠.(واھريمن از گيتی سرنگون گردد

ستگاه از شرح مجموع نکات فوق برمی آيد که سيستان خا

اصلی زرتشت و پرورشگاه آئين زرتشتی بوده است ودر آخرالزمان 

نيزموعودھای زرتشتی از سيستان، از درياچه ھامون وآب ھای 

سينه می سايند، ) کوه خواجه(ھيرمند که برگرداگرد کوه اوشيدرن

وبرطبق اعتقاد زرتشتيان ھريک از آنھا جھان . ظھور خواھند نمود

. بسامانی ودروغ وظلمت نجات خواھند دادرا از فساد وپليدی ونا 

بدينسان نظريات دانشمندان جاپانی وفرانسه ئی وشوروی وايتالوی 

نيزاز ھمين اشارات وتذکرات متون اوستائی که در با= بدانھا اشاره 

  .شد، آب ميخورد

  

 :  زرتشتیآئين مقام زن در

آئين زرتشتی انسانھا را در نتيجۀ کارھاى نيک و بدشان مورد 

در اصول و پايه ھاى .ارزش يابى قرار ميدھد نه بنا بر جنسيت شان 

آئين زرتشتى تفاوتى ميان زن و مرد وجود ندارد وھردو دارای حقوق 

  . مساوی پنداشته ميشوند

دکتر جليل دوستخواه در پيشگفتار يک جلدى اوستا در بارۀ 

زن در سراسر زندگى ھمدوش « : جايگاه زنان يادآور مى شودکه 
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د است و ھمه جا نام و ستايش دوشيزه گان درکنار نام و ستايش مر

  در گاثا ھا مى بينيم که . مردان مى آيد

با چه مايه آزادگى وبزرگ منشى دختر » زرتشت«

را در برگزيدن شوھر آزاد مى گذارد و او را » پوروچيستا«خود

ای : می گويد] زرتشت. [مجبور به پذيرفتن پيشنھاد خود نميکند

  !ستا، ای جوانترين دختر زرتشتپوروچي

مزدا اھورا آن کس را که به انديشه نيک و به پاکی و راستی "

پرسی کن و  پايبند است،به ھمسری به تو می دھد،پس با خرد خود ھم

  ."با پارسايی و دانش نيک رفتار کن

  :پاسخ می دھد] پوروچيستا [

ی بی گمان من او را، که برای حانواده، پدر و خويشان گرام

باشد که روشنايی انديشه . باشد،برخواھم گزيد و دوست خواھم داشت

  )51(" .نيک به من برسد  و زنی پارسا و پاکدامن در ميان پاکان باشم

به نظرکتايون مزدا پور، در آئين زرتشتى، زن از دو ديدگاه 

يکى زن به عنوان گروندۀ آئين زرتشتى، و ديگرى : منظور ميگردد

وجنس بشر که نقش و جايگاھى ويژه در زندگى به عنوان يکى از د

در مورد اول، وجدان زن مورد خطاب است و وى به .اجتماعى دارد

پيامبر او را فراميخواند . مثابۀ نيمى از گروندگان دين شناخته مى شود

در دومين نظرگاه ، وى يکى از . تا بينديشد و خود دين خويش برگزيند

اص خود را چونان دختر و ھمسر افراد گروه اجتماعى است و نقش خ

در اينجا زن سھم طبيعى و زيستى . ومادر، در خانواده ايفا مى کند

زايمان و پرورش نوزاد را برعھده دارد که موجب دوام جامعه و 

  . بقاى نسل و نوع بشر است

    بشود که براى يارى ومھربانى مردان و زنان زرتشتى«
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  .ک است براى يارى و مھربانى که از آن منش ني

  ، سازمان دوستى ارزو شده پديد آيد

  ، تا وجدان ھرکس پاداش شايسته خود را دريابد 

و آن پاداش راستى است و اين آرزو است که خدای دانا مى 

  )52(» .پسندد

زن پارسائی درودفرستاده شده که در انديشه وگفتار ه در اوستاب

ی برای وکردار راست وپاک بوده واز راه علم ودانش ، احترام

ياد مردگان در فروردين يشت که از روان .خودبدست آورده باشد

ميکند، نام زنان  بسياری که از لحاظ ميھن دوستی، دين 

ر  پيوسته اند، ياد آوری  وبانانفرزانگی وپارسائی به جاويدپروری،

 ھمان يشت روان 31در کرد ه  . روان آنان درود فرستاده شده  است

شورھا وپس از آن روان زنان پاکدامن ھمه مردان پاکدامن  ھمه ک

  )53(.کشورھا ستوده شده اند

، دانشمند واوستا شناس  Dr.Geigerقول داکتر گيگره ب    

درصف ھمسری شوھر  زن" ،در ديانت زرتشتیآلمانی معروف

بلکه رفيق وھمسر در ،کنيزش نيست . قرارمی گيرد نه از تابعين او

 او در جميع اموربا مردان کليه حقوق باوی شريک وبرابر است

دمساز وھمراز ودر راه انداحتن امور خانوادگی وانتظامات آن موافق 

 تازمانی که مرد بويژه می بايست با کوشش پيگيرخود - وھم آواز است

 معاش وزندگانی برای خانواده خويش را فراھم آورد واز اين لوازم

دان وآماده جھت =زم بود بيشتر از خانه بيرون برود تربيت فرزن

کردن خوراک وديگرکارھای خانگی به عھده زن بود و درخانه داری 

  )54 (."تسلط واراده کامل بود
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 عھد ساسانيان  کريستن سن دانشمند دانمارکی درکتاب ايران

دوشيزه گان عھدساسانی نه تنھا به وظايف  خانوادگی : " مينويسد که 

ی اوستا را نيز  بلکه اصول اخ.قی وقوانين مذھب،آشنا ميشدند

فراميگرفتند وچه در اجتماع وچه در زندگی خصوصی از ازادی 

 درادامه  اين سخنان مؤبد اردشيرآذرگشسب، ."عمل برخوردار بودند

که اگر اين آزادی عمل به اندازه ای بودکه کريستن سن، می افزايد،

دوشيزه ئی ميخواست حتی برخ.ف ميل والدين خود با پسری ازدواج 

درست است .رومادر او نميتوانستند ازاين کار جلوگيری  نمايندکند، پد

که درايران باستان  دختران از منويات وخواست ھای  بزرگان خود 

پيروی ميکردند وبيشتر دراينگونه موارد يک رای سازش پيدا 

ميشد،ولی ھرگاه پدر ومادری نميخواستندبعلتی به ازدواج دخترشان 

 مؤبدان بدون رضائيت والدين  به باپسردلخواھش رضائيت بدھند،

تقاضای دخترترتيب اثر ميدادند ونارضائيتی پدرومادر نميتوانست 

  )55. ( مانع انجام زناشوئی  گردد

بنابرين در باورھای زرتشتی زن ومرد دارای حقوق مساوی  

استند و زن حق دارد برای خود شوھر انتخاب کند وگاه در رھبری 

 فردوسی وخمسۀ   داستانھای شاھنامه چنانکه از.جامعه قرارگيرد

زن به سوارکاری می پرداخت و در جنگھای ميھنی برمی ايد،نظامی 

 داستان ھای رودابه مادر رستم وسيندخت زن .شرکت می جست

، وفرانک مادر  زن ھجيرکابلشاه، وتھمينه،مادرسھراب، وگردآفريد

 کی رستم، کتايون زن   دختران وآذرگشسپو زربانو فريدون، 

 اين زنان نشان ميدھندکه فرھاد وشيرين وغيره  و شتاسپ شاه بلخ گ

  .خوردار بودندبراز حقوقی که بدان اشاره شد 
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  : در آئين زرتشتیزناشوئی آئين 

درمذھب زرتشتی،زناشوئی کاريست بسيارپسنديده وبه حالت 

در بسياری از تکه . استتجردزندگی کردن،ناپسند ودرخورنکوھش 

 که از بی عفتی وزنا وکارھای رتشتيان سفارش شده زھای اوستا،به 

ناشايست بپرھيزندوھمواره ودر ھرحال کوشش نمايند که گامی 

  .يزگاری برندارندوپرھبرخ.ف عفت وپاکدامنی 

وقتی بحد بلوغ برسد زرتشتی مکلف وموظف است که ھرفرد 

 خانوادگی را درتحت لوای انی برای خود ھمسری برگزيند وزندگ

آغاز نمايد ودر طول زندگانی با زن  ويگانگی ويکرنگی مھرومحبت

خود بکوشد که با توليد وپرورش فرزندانی نامور و=يق موجبات 

خوشبختی وپيشرفت مردم وکشور خويش را فراھم آورد ودرعين حال 

برطرفداران دين راستی وقوای سپنتامينو بيفزايد تا بوسيله گشترش 

  لشکريان انگره مينو،رستیفروزه ھای اشوئی وپاکی وراستی ود

ن مزديسنا را که ريشه کن کردن واز  وھدف آخريرا منکوب ) دروغ(

  )56.(بين بردن ناپاکی وپليدی وبدی از دنيا است، عملی سازد

گان اوستائی سه گونه  ھمين بس که نويسنددراھميت زناشوئی

داد ودھش را که موضوع زناشوئی يکی از آنھا است بشرح 

  .تھا برتری داده وستوده  اندزيربرسايرسخاو

  . دستگيری بينوايان و مستمندان- 1

   آموزش وپرورش نوباوه گان ھم کيش وھم ميھن،- 2

  . فراھم نمودن وسايل زناشوئی دوبينوا به آئين زرتشتی- 3

در آئين زرتشتی ، مردزندار برمرد بی زن ومردی که دارای 

رگردچھار م بند ادفونديد(بدون فرزند برتری  دارد او=د باشد برمرد 

37(  
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  ودختران پس از است سن بلوغ در آئين مزديسنا پانزده سالگی

در . بخانه شوھربروندميتوانستند ازدواج کرده  رسيدن به اين سن 

آن مرد بايدخواھر يا دخترخودرا پس :" ونديداد آمده است که 

ازرسيدن به سن پانزده سالگی باگوشواره ھا بيک مردپارسا بزنی 

  )24رگردسوم، بندونديداد، ف(."بدھد

 تاکيددر آئين زرتشتی تعدد زوجات روانيست وبگرفتن يک زن 

  . شده است

ھمانگونه که يک زن نميتواند در آن واحد چندشوھر داشته 

 مرگ يا علتی مگراينکه،زن روانيست ، برای مرد ھم گرفتن چندباشد

يک زن، ا داشتن  بيک نفر در صورتی ميتواند.ديگر  درميان باشد

برای ونتواندداشبنازا ن دومی بکند که زن اولی اقدام به گرفتن ز

ی مرد با موافقت زن اولی در چنين شرايط.شوھر فرزند بدينا آورد

  .  بگرفتن زن دومی اقدام کندميتواند

با اين ھمه  احترام بر اھميت مقام  زن وتشکيل خانواده  در 

تھامات به زرتشتيان ، ديانت زرتشتی ،يکی از بدترين وتلخ ترين ا

با تحقيق در ديانت زرتشتی ثابت ميشود . اتھام ازدواج با محارم است 

که اين اتھامات فقط از روی تعصب مذھبی ودينی  بر زرتشتيان زده 

شده وھنوز ھم از جانب بعضی ازنويسندگان متعصب بر زرتشتيان 

نيک، پندار نيک،گفتار (مظلوم ، اين حاملين پيام انسانی واخ.قی

  .   زده ميشود) کردارنيک

آنھايی که چنين اتھامھات تلخ  ودور از واقعيت را  به 

زرتشتيان نسبت ميدھند، بايد وجدان خود را شاھد بگيرند و ازروی 

) اوستا(سند و مدرک سخن بزنند  واز روی  کتب مقدسه زرتشتی 

 حکم و يا احکامی را که دراين موردصراحت داشته باشد نشان بدھند،
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نه اينکه چنين تھمت تلخ وجانکاه را از زبان افراد متعصب طوطی 

در حال حاضر تعدادی از زرتشتيان مھاجر چه . وار تکرارکنند

ازايران وچه از ھندوستان درھرشھر وکشوری يافت ميشوند، ميتوان 

  . دراين مورد واقعيت امر را از زبان خود آنھا پرسيد و شنيد

 شدن بيتشر با زندگی زرتشتيان، من درکشور سوئد، برای آشنا

باری دراين مورد با يک . گاه گاھی در جشنھای شان اشتراک ميکنم

برگزارکننده جشن که مرد زرتشتی آگاه و بادانشی بود، سرصحبت را 

اين اتھام ازھزار و : بازکردم وپرسيدم، او با لبخنده تلخی پاسخ داد 

، وميخواھند ما را چھار صد سال بدينسو ب. وقفه برما زده ميشود

مردمان  بی فرھنگ وبيشعور ونادانی معرفی کنند که فرق خواھر 

درحالی که درميان ومادر ودختر ومحارم خود راکرده نميتوانيم ، 

ومروج ای روی زمين ، ازدواج با محارم پسنديده بدوی ترين انسانھ

ی ريائست، تا چه رسد به مردم زرتشتی که  ازمتمدن ترين اقوام  اني

 دختران خود را زنده به حساب ميروند ودر آن روزگاری که ديگران

را  وگل سنگ وچوب بر ساخته از زارويک بت بگور ميکردند،وھ

شناخته بوديم وصاحب   خدارا به  يگانه گیدند، ما پرستش مينمو

در دين ما زن . بوديم" اوستا" وکتابی بنام" زرتشت"ی بنام پيامبر

، دردين ما ارا بود که يک مرد د و داردتداشھمان مقام وحيثيتی را 

نيست، دردين ما دختر خودش حق انتخاب نبودوتعدد زوجات روا 

 که دين ما کسی قبول ميکندعقل ،پس چگونه  وداردھمسرش را داشت

ھيچ يک ازمتون دينی کرده است؟در ازدواج با محارم را مجاز

يک دروغ  اتھام پس اين .داردنجود وکمی وحومذھبی ما چنين دستور

 ودروغ گفتن دردين ما ودين شما بدترين  گناه شمرده محض است 

  ..ميشود
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ريخ اس.م، سرکوب شده در طول تا شما ميدانيد که زرتشتيان 

ھا يوجزيه پرداز با انواع  شکنجه ھا،قتل عامھا وتوھين وتحقيرھا واند

 ازسوی مسلمانان  روبرو بوده اند تا از دين ی ديگرھاوبسا فشار

آنھايی که کارد به بسياری از. اس.م در آيندان خود برگردند وبهنياک

 برای رھائی از ،وطاقت شان طاقاستخوان شان رسيده بود

  مجبور به ترک دين خودشدند  ازسوی مسلمانانزجروشکنجه وتوھين

 متعصبين  از دست ظلم وتعدی ويک نعداد ديگر واس.م را پذيرفتند

واز مرگ نجات   بحر درپيش گرفتند از طريق ھندوستان راه ،مذھبی

حسرت   دورافتاده کشور بادر گوشه وکناربرخی ھم ويافتند 

ولی آئين  زندگی را تحمل کردندشھروندی محروميت از ھمه حقوق و

در آن حدی نيستند که   به ھيچوجه امروز ونياکان خود را ترک نگفتند

 اس.می نيز  دولت ھای. دشمنان خود را بگيرندوتھمتھای تبليغات جلو

مطابق دستور رھبران روحانی خود عمل ميکنند واز حقوق اقليت 

دفاع نميکنند،  بنابرين ما  در   منشورحقوق بشر مطابقھای مذھبی

برابر دشمنان قوی تر از خود جز خموشی ھيچ وسيله ديگری نداريم 

برويد  ًلطفا. ی بيش نيستندپوچ  و اتھامات وا= اين سخنان جز دروغ.

زناشوئی در ايران "ميتوانيد يکبارکتاب  حقيق کنيد واگرخود ت

  انبرای  درک حقيقت  زناشوئی زرتشتي کنيد وبخوانيدپيدارا"باستان

  . بشما کمک ميکند

نوشته " مراسم مذھبی وآدب زرتشتيان « کتاب مدتی بعد من  

، را از خانم زويا ،گرداننده راديو ايران  بآذرگشس موبد اردشير

 خوشبختانه وآنرا مطالعه کردم ،فتم درياوتنبرگ سوئدزمين درشھرگ

 فصلی درمورد آداب  زناشوئی ميان زرتشتيان  ھست که دراين کتاب 

  .يگرددبرمبنای آن مطالب ذيل تقديم م
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  :انواع پيوندھای زناشوئی

 مراسم خواستگاری ونامزدی وعروسی با درميان زرتشتيان

 تشيع  ايران رواج  اندک تفاوت ھمان گونه است که درميان اھل

که .زناشوئی  بنابر حالت زن وجود دارد پنج  نوع پيوندمعھذا.دارد

 ادي پادشاه زن، چاکرزن،سترزن، خودرای زنايوک زن،: بنامھای 

  ..ميشوند

    : ايوک زن

وقتی مردی صاحب فرزند پسرنباشدونسل او منحصر به 

دباشد،  زياانشد، ازدواج اين دختر ويا اگردخترمانفرزنددختری ب

ونخستين . ثبت ميگردد) ايوک زن( ازدواج کوچکترين دختر زيرنام

فرزندی که از اين پيوند بوجود می ايد، بنام جدمادری  خود ياد 

فرض کنيد پدری بنام رستم  .توضيح ميشود بھتربا يک مثال . ميگردد

تنھا دختری دارد بنام شيرين که بعد از بلوغ  باپسری بنام سھراب 

. بسته ميشود )ايوک زن (ند، اين ازدواج در تحت نام ازدواج ميک

نخستين پسرآنھا که جمشيد نام دارد به فرزندی جدش رستم  تعيين 

  .ميگردد واين پسر راجمشيد رستم  مينامندنه جمشيد بھرام 

نويسندگان نا آگاه غيرزرتشتی که می بينند جمشيد پسر شيرين 

م جدش  جمشيد رستم نام بجای اينکه جمشيد بھرام خوانده شود، بنا

گذاری شده ، چنين می پندارند که رستم با دختر خودشيرين عروسی 

  .کرده  است وزرتشتيان را به اشتباه به ازدواج با محارم متھم ميکنند

  : پادشاه زن

  وقتی دختری بسن بلوغ رسيدوبه موافقت مادروپدر تن به 

  .شودپادشاه زن بسته مي"ازدواج بدھد، پيوند شان بنام 

   :کرزنچا
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 اگرزنی  براثرمرگ شوھر بيوه شده باشد وبخواھدشوھردوم 

اين زن از .صورت ميگيرد" چاکرزن"بگيرد، اين پيوند دومی زيرنام 

ولی بعد از مرگ .تمام حقوق ومزايای پادشاه زن برخوردار است

 از آن اول از طرف شوھر دومی وپسدرسی روز وی مصارف 

زيرامعتقد .ر اولی پرداخته ميشودمصارف وی از سوی اقارب شوھ

  .اند که اين زن دردنيای ديگر از ان شوھراولی است

  : سترزن

وبستگان   وقتی جوانی بدون زن وفرزند فوت ميکرد، خويشان

متوفی زيرنام دوشيزه يی را بخرج خود بنام آن مرداو می بايستی 

 تنھا شرط اين -بعقد زناشوئی جوانی در آورند)زن نازا(سترزن

اشوئی آن بود که زوجين قبول می کردند که يکی از پسران خود را زن

  .بفرزندخواندگی شخص متوفی بدھند

   : خودرای زن

به زناشوئی اط.ق ميشود که دختربدون  رضائيت والدين با 

 ازدواجش زيرنام دختری که . رای خود با پسر دلخواھش ازدواج کند

  .می بردخودرای زن ثبت ميشد از پدرومادر خود ارث ن

   مھريه وطJق

 درميان زرتشتيان برای زن مھريه تعيين نميکنند، و ط.ق :

دادن اختياری نيست، مگر درحا=تی که زندگی مشترک ممکن 

زرتشتيان به اين باوراند که چون پيوند زناشوئی ازروی اختيار .نباشد

صورت ميگيرد، اين پيوند نه تنھا درجسم بلکه در روان زن وشوھر 

يشود وزن وشوھر نه تنھا درطول زندگی بستگی جدائی بسته م

ناپذيردارند،بلکه پس از مرگ نيز دردنيای آخرت بازھمان نسبت 
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زناشوئی ميان يک زن وشوھر بخصوص زوجی که عقد آنھا بپادشاه 

  )57(. زنی بسته شده باشد موجود است

در يک محفل عروسی زن ومرد 2008نگارنده درسال 

اک کردم و مؤبدکامران جمشيدی زرتشتی در سوئد اشتر

پارسی،ھنگام عقد شان از قول زرتشت اندرزھايی  را به عروس 

بعد از ختم مراسم .ودامادبيان ميکرد که معنی آن کلمات را نميدانستم 

عقد از وی خواستم آن اندرزھارا برای من از زبان اوستائی به 

ی  ان فارسی ترجمه کند، وی با کمال ميل قبول کرد وضمن ايميل

اندرزھا رابرايم فرستاد، اينست آن اندرزھا که ھنگام عقد يک زن 

  :ومرد پارسی گفته ميشود

اين سخنان را به شما می گويم  ای : "زرتشت 

  !نوعروسان و ای تازه دامادان

پندم را با انديشه بشنويد و به ياد بسپريد و با 

  .نيروی يابش خود دريابيد و به کار بنديد

  با انديشه نيک کنيد،پيوسته زندگی 

و ھر يک از شما در راستی از ديگری پيشی 

  گيريد ،

  .تا از زندگی و خانمان خوب برخوردار گرديد

اين بدرستی بدانيد که در !  ای مردان و ای زنان

  .اين جھان دروغ فريبنده است

  از آن بگسليد و آن را مگسترانيد،

ی آن خوشی که از تباھی و تيرگ:  و اين بدانيد که 

  راستی به دست آيد مايه اندوه است،
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و دروغ منشانی که راستی را تباه می 

  .سازند،زندگی مينوی خويش را نابود می کنند

 ھنگامی که به آيين آزادگی و برابری پايبند 

  باشيد،و در زندگی زناشويی خود، 

چه در تنگی و چه در فراخی با ھم بجوشيد و به 

اش برخوردار خواھيد ھم مھربان باشيد، از بھترين پاد

  .بود

اما اگر انديشه دروغ بر شما چيره گردد،و آيين 

  آزادگی و راستی را رھا کنيد،

  *."با پيامد آه و افسوس روبرو خواھيد گشت

  

  :نتيجه 

  : از آنچه  تاکنون گفته آمديم ميتوان به اين نتيجه رسيد که

 زرتشت،  يک شخصيت تاريخی و يک متفکرپرجاذبه بود که -

جسارتى نبوغ آميز برضد خدايان چندگانه طبيعون برخاست و مردم با 

زرتشت . را به پرستش خداى يگانه و راستى ودرستی دعوت کرد

انديشمند مبتکری بود که مردم را از صحراگردی وکوچ نشنی به 

اسکان در واحدھای روستائی و کشت وزراعت وآبادکردن زمين 

 يکتا  وودرست انديشی تشويق وترغيب  نمود و باورھای راستی 

  .به يادگارگذاشت" گاتا"پرستی خود را  درقالب سرودھای 

 زرتشت خواه از سيستان برخاسته باشد وخواه از بلخ، فرزند -

انديشه نيک (آينده نگرودلير کشورما بود که با انديشه ھای عالی 

خود انق.بی در در طرز تفکر و انديشه ) وگفتار نيک وکردار نيک

در نظر زرتشت، مقصودآفرينش .  خويش پديد آوردمردم عصر
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ونتيجه زندگی اين است که آدمی در آبادکردن جھان پيرامون 

" گفتار نيک"و" با انديشه نيک"وشادمانی خود وديگران بکوشد و

زرتشت، ھرگزپيروان . خود را به خوشبختی برساند" کردارنيک"و

 نکرده ونمی خويش را از دلبستگی به جھان وشادمانه زيستن، منع

آدمی بايد از خوشيھا ولذات زندگی روی بگرداند تا بخشوده و : گويد

  .رستگارشود

." رھائی ھرکس در نيستی اوست:"زرتشت مانند بودا نميگويد"

وآدمی بايد از تمام لذتھای اين جھانی دست بشويد ودر گوشه ای به 

آدمی برای کامروائی فردی : رياضت بپردازد، بلکه ميگويد

ماعی آفريده شده وزندگی ستيزه ومبارزه ديرپايی است ميان واجت

نيکی وبدی وبرماست که ھمواره پشتی بان راستی و راھرو راه نيکی 

  ) 58."(باشيم وبا زشتی ودروغ وظلم مبارزه کنيم

 دين زرتشی، ع.وه براينکه دين خدا پرستی است، دين -

: نشان ميدھدزرتشت دو راه را به انسان . ھست اختياروانتخاب ھم

است " دروغ  وبدی" است وديگری و راه  " راستی ونيکی"يکی راه 

پس دين .آدم دانا از اين دو، راه راستی ونيکی را برميگزيند: وميگويد

ورزی وخردگرائی است، نه دين خشونت ورزی  زرتشتی ، دين خرد

  .وشمشيرکشی 

 آئين زرتشتی، آئين آتش پرستی نيست، بلکه آتش در آئين -

  . رتشتی، به منزله محراب عبادت است ز

 با آنکه زرتشت از افغانستان است و بيش از ھزاروپنجصد -

اخ.قی ودينی او سرمشق زندگی مردم اين ديار بوده  سال آموزه ھای

 تاکنون است، ولی متاسفانه که درميان مردم افغانستان ناشناخته مانده و

ای مرحوم کھزاد که به استثن(از سوی مورخين ودانشمندان افغانی
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جلد اول   ش رساله يی درمورد مدنيت اوستائی نوشته ودر1318در

را به مدنيت اوستائی اختصاص  ، نيزفصل سوم تاريخ قديم افغانستان

 مرحوم حبيبی که در تاريخ مختصر خود بدين مسئله وداده است 

 صفحه کتابش را وقف مدنيت اوستائی نموده است 20وتوجه  نموده 
"  وحماسه ھا ھاه، سرزمين ماسسيستان"کتابدر جلد اول  م ھمنو 

چاپ اکادمی علوم افغانستان،فصلی درباره دين مزديسنا وپيوند آن با 

در مورد او  کدام اثر مستقل ودرخورشأن ، مگر)نوشته امسيستان  

اما درايران وھندوستان وسايرکشورھای دور  . نوشته نشده است

باره زرتشت وانديشه ھای او وتوضيح ونزديک ده ھا اثر مستقل در 

وتفسيرکتاب اوستا تاليف شده و به چاپ رسيده است، که دست مايه 

 .مھم و گرانبھا بخصوص برای پژوھشگران افغان دراين زمينه است

واينک کشورتاجيکستان با کمال افتخار خود را وارث ميراثھای 

بوغ فرھنگ عصر اوستا دانسته وزرتشت رابه عنوان فرزند پرن

ثبت ) يونسکو(تاجيکستان در سازمان فرھنگی واموزشی ملل متحد 

کرده واز اين مدرک مبالغی برای تدويرسيمنارھای فرھنگی آنکشور 

  .بدست می آورد

 آئين زرتشتی انسانھا را در نتيجۀ کارھاى نيک و بدشان -

در اصول و پايه .مورد ارزش يابى قرار ميدھد نه بنا بر جنسيت شان 

ن زرتشتى تفاوتى ميان زن و مرد وجود ندارد وھردو دارای ھاى آئي

دکتر جليل دوستخواه در پيشگفتار يک . حقوق مساوی پنداشته ميشوند

زن در « : جلدى اوستا در بارۀ جايگاه زنان يادآور مى شودکه 

سراسر زندگى ھمدوش مرد است و ھمه جا نام و ستايش دوشيزه گان 

  . آيددرکنار نام و ستايش مردان مى
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کتاب اوستا و بادريغ که درمکاتب ومدارس افغانستان نيز از  -

انديشه ھا واصول  آئين  او وآموزه ھای اخ.قی وی خبری  زرتشت و

. ًعلت آن ظاھرا تعصبات دينی روحانيت  مسلمان است. نيست

دين : حا=نکه دادن آگاھی عمومی از تاريخ اديان سابقه کشور، چون

دوئی، دين بودائی، دين زرتشتی، دين عيسوی و افتاب پرستی، دين ھن

که درگذشته ھريک پيروانی از خود درکشورما )يھودی(دين موسوی

دادن چنين . داشتند، ازملزومات و جزء جدائی ناپذيرتاريخ کشور است

آگاھی ھرگز به معنای ترويج  مجدد آن اديان شمرده نمی شود، بلکه 

ين سرزمين برای جوانان از درا فھميدن خطوط کلی سيرانديشه وتفکر

ميرود و با فھم آن خطوط کلی است که آنھا  ضروريات زندگی بشمار

 .قادرميشوند تا مزيتھا وخوبيھای يک دين را از دين ديگر تميز بدھند

 ھمانگونه که در اثر کاوش ھای باستان شناسی گاه گاھی ما -

 موفق به کشف گنجيبه ھای ھنری وفرھنگی از زيرخروارھا خاک

ميشويم واز ديدن آن برخود می باليم که در روزگار باستان پدران 

ونياکان ما چگونه موفق به آفرينش آثار حيرت انگيز دينی و ھنری 

شده اند و از روی آن آثار ميتوانيم به اعتقادات و طرز زندگی وسطح 

وحتی آنھا را درمعرض ديد ديگران . فرھنگ وبينش آنان پی ببريم

مردمان جھان با گذشته تاريخی ما آشنا شوند و بدانند قرارميدھيم تا 

که ما ھم در غنای تاريخ وفرھنگ جھان سھم داشته ايم، ھمان طورھم 

يادگارھای معنوی بازمانده از اجداد ونياکان ما قابل قدر وحرمت 

وارج بسياراند، بخصوص وقتی ديده ميشود که متفکران وانديشمندان 

ھمه دشواريھا در راه خيروص.ح  جامعه وفيلسوفان  اين سرزمين با 

و وارد کردن تغيير در بنيان فکری مردم کشور پيشگام شده و توانسته 

را از طريق  اند ميليونھا انسان اين سرزمين وسرزمين ھای ديگر
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گفت وگو وبحث وفحص ودعوت به راست انديشی وراست گوئی 

  .دودرستکاری به قبول انديشه ھای خود راضی  وقانع سازن

فرزندان ما وجوانان ما بايد بدانند که کشورشان در گذشته ھای 

وجود بزرگ مردان متفکر وانديشمند خالی نبوده  از خيلی دور 

وتوجه به آموزه ھای اخ.قی وانسانی آنھا اگرمايه افتخار نباشد، مايه 

ھمانقدر که کشف يک مجسمه بودايی . خجالت وسرافگندگی ھم نيست

وشواره ط.ئی ازعھد باستان برای ما افغانھا مايه يا يک دستبند ياگ

شادمانی وسرفرازی است، به ھمان اندازه ھم اندرزھای وا=ی 

. ندبا ارزش است) انديشه نيک ، گفتار نيک وکردارنيک(زرتشت 

براستی ھم ھر آنچه بربنياد راستی ودرستی استوار نباشد، نتيجه يی 

نيک انديشی واز . ھد داشتجز تباھی وبی عدالتيھا وظلم در برنخوا

راستی پيروی کردن وبا دروغ ودروغگو مبارزه نمودن بزرگترين 

واگر کسی  با اين گونه درس ھا سرنا . درس آئين زرتشتی است

:   پيمان بسته است کهيانًسازگاری دارد، حتما با دروغ  ودروغگو

  ٢٠٠٨/ ۶/ ٣٠پايان !سيه روی شود ھرکه دراوغش باشد

  

  :شتھا مآخذ و ياد دا

بمبئى ، ) سرودھاى زرتشت (  ابراھيم پورداود، گاتھا -١

ببعد، اوستا نگارش جليل دوستخواه، چاپ سوم، ٢٠ ، ص ١٣٠٥

  صفحه يازدھم پيشگفتار

  آرتورکريستنسن ،کيانيان،ترجمه دکترذبيح هللا صفا،-٢

  ۵١تھران، ص١٣٣۵

،مزديسنا وتاثير آن ٢٨٣، ص ٢ابراھيم پورداود،يشتھا، ج-٣

  ۴ب پارسی،دکتر معين، مقدمه صبراد
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طبع =ھور، » پيام زرتشت «  دکترعلی اکبرجعفری،-۴

  ١٨، در صفحه ١٣٥٣

 فريدريش نيچه ، و چنين گفت زرتشت ، ترجمه فارسى ، -۵

   ٣ص 

 دکتر موسى جوان ، تاريخ اجتماعى ايران باستان ، ص -۶

٤٤٣ - ٤٤٠    

، ١٣٤٣ پروفسورگيگرو ديگران ، عصر اوستا ، تھران ، -٧

   ببعد ٥٠ص 

   ٢١٠ دکتر وھمن ، ديانت زرتشتى ، ص -٨

   ٥٢ عصر اوستا ، ص -٩

 دکتر على اکبر جعفرى ، پيام زرتشت ، تھران فروھر ، - ١٠

   ٨٦ ، ص ١٣٥٣

   ٩٠- ٨٩ جعفرى ، ھمان اثر ، ص - ١١

آفرين باد بقلم رستم (دکتر جعفرى ، پيام زرتشت ، از-  ١٢

  ) شھزادى 

  ١٧٨ -١٧۶دا راآفريد، ص وانسان خ- ب/ الف- ١٣

   ١١٤ ھاشم رضى ، بيان ا=ديان ، تھران ، ص - ١۴

دکتر معين ، مزديسنا و تاثير آن بر ادب پارسى ، تھران ، - ١۵

   ١٦٧ص 

   ١٦٧ دکتر معين ، ھمان اثر ، ص - ١۶

 مجمل التواريخ والقصص ،تصحيح مرحوم بھارخراسانی، - ١٧

   ٩٢ص 

 ،ص ١٣٤٧بير ،تھران  شاھنامه فردوسى ، چاپ امير ک- ١٨

   داستان پديد آمدن آتش از سنگ توسط ھوشنگ ٢۶
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   ١٦١ شاھنامه فردوسى ، ص - ١٩

   ٢٣٩، ص ٢ يشتھا ، ج - ٢٠

    ٥٦ سعيد نفيسى ، ماه نخشب ، ص - ٢١

 آرتورکريستن سن ،ايران در زمان ساسانيان،ترجمه – ٢٢

   ٢٩٥ ، شاھنامه ، ص ١٠٥- ١٠٣رشيد ياسمی ص

  ١٠۶ ايران درزمان ساسانيان، ص کريستن سن،-  ٢٣

، مقاله موبد پدرام ١٣٨٣ بھمن ماه ٧ھفته نامه امرداد، - ٢۴

  .شروش پور

 على اکبر جعفرى ، خرده اوستا ، چاپ ، انجمن زرتشتيان - ٢۵

   ٥٤سوئد ، ص 

 موبد اردشيرآذرگشسب ،مراسم مذھبی وآداب زرتشتيان، - ٢۶

  ١١ - ٩ص 

  ١٧۶کريستن سن،کيانيان، ،ص - ٢٧

   ٢٩٥شاھنامه فردوسى ، امير کبير ، ص  - ٢٨

  ٢٩۴، ص ٢، تھران،ج١٣۴٧ ابراھيم پورداود، يشتھا،– ٢٩

 شاھنامه فردوسی،آگاه شدن گشتاسپ از کشته شدن - ٣٠

  لھراسپ

  ٢٧٩ -٢٧٨، ص ٢ يشتھا، ج- ٣١

  ۵ - ٣کريستن سن، کيانيان، ص - ٣٢

 رضا انصاف پور، تاريخ زندگانی اقتصادی روستائيان - ۴٣

  ١٢٧ص ... تماعی ايرانوطبقات اج

، طبع ٣۴٣ -٢٩٨، ص٢ ابراھيم پورداود، يشتھا، ج- ٣٣

  تھران١٣۴٢

  ٢٩٩ -٢٩٢ ھمان اثر، ص - ٣۴
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  ٣٠۴ اوستا، نگارش جليل دوستخواه، طبع تھران، ص - ٣۵

                       ٣۴٣، ص ٢پورداود، يشتھا، ج- ٣۶

  ٣۴۵ -٣۴٣، ص ٢ يشتھا،ج-٣٧ 

                             زامياديشت ۶۶ يشتھا،فقره - ٣٨

  ١٩ ونديداد، فرگرد-٣٩ 

 مقاله ھيرمند، بقلم پوھاند ميرحسين شاه، منتشره مجله - ۴٠

  .اريانا،شماره دوم، سال ھجدھم

 در فقره پنج ٣٠٢، ص ٢ پورداود،يشتھا،ج- ۴١

يادشده " Ahuranaاھورن "زامياديشت،درجزوکوه ھا از کوھی بنام

  .است" اھورا"ده وريشه آن درکلمهکه به معنی کوه خدا ترجمه ش

، مقايسه شود با حماسه سرائی ٣۴٣ -٣۴٢، ٢ يشتھا، ج- ۴٢

  ١١٩ -١١٨درايران،ص 

  ٣٠١و١٣۵ -١٣٣، ص ١ يشتھا،ج- ۴٣

  ٣٩ - ٣٠ کريستن سن، کيانيان، ،ص - ۴۴

فرودين ١٢٩ -١٢٨توضيح فقرات(،١٠١،ص٢ يشتھا،ج- ۴۵

   يشتھا٣٠٠نيزص )يشت

بھترين اوقات عمر آدمی شمرده  در اوستا سن پانزده سالگی - *

                                             ٣، ح١۶٨،ص ٢يشتھا، ج. شده است

  ٢٩۴، ص ٢ يشتھا، ،ج- ۴۶

، پانزده تن مرد وپانزده تن ١٧ فقره ٣٠ در بندھش، فصل - ۴٧

زن از ياران سوشيانت شمرده شده که اسامی برخی از آنان در 

 زامياد يشت ٨٩ وتوضيح فقره ٣۴٩ ص٢ج يشتھا،-.با=تذکرداده شد

  ديده شود
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 ١۴٢ -١٢٨ وتوضيح فقرات ١٠٨ -١٠١، ص ٢يشتھا،ج- ۴٨

  . فروردين يشت

 فرشته خرداد درجھان خاکی، نگھبان اب وفرشته امرداد، - ۴٩

تئوری رقيب خرداد "ديو تشنگی . پاسبان گياه است

، ١يشتھا، ج.(رقيب امرداد شمرده شده اند) زئيريج(وديوگرسنگی

  )٩۶ - ٩۵ص

،اوستا، نگارش جليل دوست ٣٠٠، ص ٢يشتھا، ج- ۵٠

  ۵٠٢ص. خواه،چاپ سوم

   جليل دوستخواه، اوستا،چاپ سوم، ص سی ونه پيشگفتار-۵١ 

 پژوھشى در شناخت اوستا و آئين زرتشتى  مازيار قويدل،- 52

   ٨٣، ص 

 مراسم مذھبی واداب زرتشتيان، موبد اردشيرآذرگشسپ، -۵3

  171، ص 1372چاپ، 

 داکترگيگر، تمدن ايران خاوری،ترجمه دستورشھريار، - 54

  170، منبع قبلی،ص131ص 

  170 - 169 مراسم مذھبی واداب زرتشتيان، ص - 55

   174 مراسم مذھبی زرتشتيان، ص - 56

  180 - 177 ھمان اثر، ص - 57

آدم، ) قبرغه(اسطوره خلقت حوا از دنده در فرھنگ سامی - *

 ،189/،انعام10/ نساء:(قرارگرفته است درپنج سوره قرآن مورد تائيد 

ودر ھربارتذکرداده شده است که نوع ) 11/،شوری6/زمر ،21/روم

بدين ترتيب  قرآن نيز آدميان را زاده .بشراز نسل آدم وحوا پديدآمده اند

وحاصل  ھمخوابگی پسران آدم با خواھران شان ويا با محارم نزديک 

که تمام اين نوع ميشمارد) الهبرادزاده يا عمه وخخواھرزاده، يا (شان
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 )221تولدی ديگر، ص (ھمخوابگی ھا درھردو کتاب منع شده اند

 که يک شدولين ازدواج پسر و دختر آدم و حوا موجب ايکی از نتايج 

مؤرخ عرب  يعقوبی در جلد اول . برادر بدست برادر ديگر کشته شود

ا بار دار وا در آميخت پس حوحآدم با ... « : تاريخ خويش می نويسد

" لوبذا" و دختر را" قابيل"آدم پسر را . شد و پسری و دختری زائيد

 رابارديگر حوا باردار شد و پسری و دختری آورد و آدم پسر. نام کرد

نام نھاد و چون فرزندان آدم بزرگ شدند " اقليما"و دختر را " ھابيل"

دواج کند و و به نکاح رسيدند آدم به حوا گفت قابيل را بگو با اقليما از

از اين رو قابيل بر ھابيل که .ھابيل را امر کن لوبذا را بگيرد

 ، در اثر اين حسادت، قابيل. وخواھرش را به زنی گرفت حسد ورزيد

  )5تاريخ بعقوبی، ترجمه فارسی، ص (".ھابيل را کشت
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