
                                   

 

 

  جشن نوروز و منزلت آن

  درميان ملل  آريائى

  
  

  

  

  

 ۀنوشت 

  ى اكادميسين اعظم سيستانىكانديدا    

 

  ٢٠٠٩ سوئد                                            



                                                                               جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائى                              2

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

  مشخصات كتاب

________________________ 

  ملل آريائى   جشن نوروز:نام كتاب 

 سيستانى كانديداى اكادميسين اعظم : نويسنده

 ٢٠١٠ -٢٠٠٠ :زمان  تاليف  

  :سال چاپ  

  :  نشرمحل

  حق چاپ وتكثير محفوظ براى مولف است



                                                                               جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائى                              3

  

 لفؤتذكرم

������  و   ،    �ری��� 	���� �ن در 	��ن 	��     و   ��
 	�روز  ��
 ه� : �ن��  ����

  ش� ی��ا و  	����
    وو �����ن   ��از"$�� 	%$�#ی� "! �   ،#��رش"!  ��ر

4!!3ت ای!!#ان، ی!!6   ( "4!!3ت ای!!#ان "در ن �0	!!/	�!!�    .!!� ان!!- دوازد, +�ن!!�ه!!�) 
 ت!� ت#.�!!�  	#ت?!< از �!�	�#   ;=�! ، ن!� ����!!� و  ا>!;3ح "9#ا4�!�) ت!�ری�7 ا�!�    

	�   ��ل �� ت #ی?�ت و�داب خ�>� �#+�ار  �ل  Dدر   ).و�ذر����@�ن را ا4�د, 	��0-   
از ه!K   ا.�!�ن  ، "! � ن!�روز  ) و J%�رش!��I �!�ر  از"$�!�   �#خ� از �ن%� وش-, ان-
   .	� �ن- �#+�ار �� ش�0, خ�>� در �#ا�# "%�ن4�ر�� ز��ن�ن  ��) 

  � "        -!%L �!�ن�روزت�ریM�D Nن� دارد و �� از	�� �/��ر �� �# از 	�3د 	!/�= ، 
               -!�#�	 N!��ن�ی!/�-, �!�    .  ا�;�ر, ه�)  �ری��� وز	!�ن 0O$#وا�!� "$! �- ��دش!�, 

��S!!7ص �!!�   4#ه�Q!!� .!! �ر  - ��ر+-اش!!� از روزه!!�) 	%!!K ت!!�ری�7   ارتI!!�ط 
�Wوه!  � 	V��، 3ًIU -�J !	����I%�) " � ن�روز ودیQ#���� ه�) .%�  وت�ری�7          �

   . در��ی�%�) ان�#ن�� +Xاش�� ا���ن%�راو �#ا) �+�ه� ه$��D�ن نQ�ش�� 

  ت� �Y-!%Lن�ی�ن و�!�@�U��ن از �!�)     ��
  	�روز و��
 ���  و��
 �����ن      
         �U�@�!ن!�) و��Yن� و�	�) �!�دو�� ه    	ز ش!�0, #!;��#+!�ار 	�! -, ان!- و       �!-)   

�!!D3�� وا	!!#اء �!!-ی� 	���!!�I ه!!� ، ه!!-ای� وتZ!!�ی?� از �!!�) وا��!!�ن و0O$#ان!!�ن    
�!���  ای!� "! � ه!�            . �U$#و خ�د دری��4 	� داش�� ان-     #��#+�ار) وای�م  �Qن�QJ

��زت!!�ب ی��4!!�   #S!!L �!!ر ش!![#ا) ای�) اش!![�ت و دی!!�ان ه!!�!!��در .�!!^ ت!!�ری�7 واد
� ��  .ن%� اش�ر, ش-, ا��ا��  .� در 	�� 	V�Mت 

	V��!!� �!!�م، �Wوه!! � ا�!!� در 	!!�رد ��!!��  	��!!#ا ی!!� خ�رش�-�#�!!�� در ��!!/��ن    
  . و.��� U-یK، .� از 4#وL�ت .�_ زرت �� � $�ر 	�#��4 ا��

��وره!�) 	!#دم     .!�  VL�ی!- و      ن!�م دارد  »وخ��!�Q�, �ن  ���� زرت! ��    « 	V��� J%�رم، 
 � 	�0!#د, ا�!�  3م ،�$� ده!  را  ��_ از b%�را�    و. �ره�) ه$@�ار ا94�ن/��ن    

 IU!!� ازا�!!3م  �!!�دا�� وه�!!-و�� و�#ه$�!!�  	c!!� دیQ#ادی!!�ن،، زی!!#ا ��!!�� زرت!! �� 
��د, و    dرای �	ا) خ�د  در. �ر#���#وان و	[��-) داش!�� ا�!�       .      �!�وای!� ��!#وان 

                     -!�� �!����� ���� ه�) .%�  و"! �%�) 	�!�  .!� از	%$�!#ی� �ن%!� ن!�م +#�4!� ش!-، #�
 �داب و��� �#+�ار) ای� " �%� در	��ن ��!#وان  .� داش�� ان-��د, و �ن#ا +#ا	� 	   

�#خ!!�ردار �!!�د, ا�!!�  ��M�!!�4#زن!!-ان   ا94!!�ن   .��!!��  زرت!! ��  از ارج و	���!!� 
               �!. -!�$%?���ی- در 	�رد VL�ی- و��وره�) 	#دم خ�د در از	�� �IU ازا�3م �-ان�!- و

 دن- و ��ور ش�ن �ن%� �QJن� 	#ا�K دی��  و" � ه�) 	�� خ�د را �@� 	� �ور
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  ن/�I  "%�ن  ��#ا	�ن و���� ن��.�ن �QJن� ��د,  ا�� ؟

 U!!#ن ��!!/�K، 	!!�ج 	%�"#ت%!!�) ا94�ن%!!� وای#ان�%!!� درU!!�ر, ه!!�)       ٨٠ ده!!� �Y!!�زاز
،����  ��ای!� 	%!�"#ی� �!#ا)      .  وه�!�زهK ادا	!� دارد     وا��#ا��� �Y!�ز ش!-,    ا	#ی0�  ارو

���� " � ن�روز ه#���� تI�رز ه�ی� 	�� خ�د،  #� �� J � !" ر)   %و�!� �I�!رش�
در .!! �ره�) 	���!!�ن 	!!� �#دازن!!- وای!!� �!!I^  "!! � 	%#+!!�ن و"!! � ش!!^ ی�!!-ا، .

 �!!�	 �Q�/!!I$دد–ه#!!Q�	 �!!%ن� �!!Qم  . 4#ه��!!��.!! �ره�) 	���!!�ن ن�!!� �!!� اه$�!!� و
�!#د, ان!- و                    �!�ت�ث�#+!Xار)   وه$�� درj  اث!# �#دو��� وش�د) �4#ی� ای!� "! �%� 

��! �%�د    ،	�!� 	�Z!-  �	� �!�ز	�ن   	@$!< L$!  " � ن�روز ا�!� .!�    #��!��  j#� !	
�!!!� ) ٢٠١٠ I4!!!#ور)٢٣ (درت!!!�ریN.!!! �ره�) ای!!!#ان وا94�ن!!!/��ن وت�"�0!!!/��ن،  

 �	��];U ان ی6 ی>-ور��L ���� ر�$�� ش��خ��"��!% ���	$� ن�روز را  .   

اه&����% '�!!!� ت!!!�Sی^ U;[��	!!!� ا) )   	!!!�رچ١m(	#ی0!!!�ن�� روز دوش!!!��I ا�Q!!!#ۀ .
4�ر�� ز��ن�ن  ا94�ن�ن وه$�   �����ن� ای#ان��ن و  	%K ت#ی� " �    ' *�ه"($ و )�ری'$  

را �!!� ر�!!$�� ش!!��خ�� و ن!!�روز را �!!� ه$!!� .!!/�ن� .!!� �ن را "!! � 	!!� +�#ن!!-،     
�!!�   .تI#ی!!6 +?�!!� ا�!!�    �!!	��;]U �!!٣٨ایp  #!!� را) 	!!7��q ٢ را) 	Ic!!� در �#ا

�!�_ از ی!6 	���!�ن ا	#ی0!�ی� ای#ان!�        : "در ای!� U;[��	!� ت�.�!- ش!-,        . ت�Sی^ ش- 
دی�� از "$�� �%�ی�، 	/��Z، ی%�د)، 	/�$�ن، زردش�� و .!/�ن� .!�        تI�ر از ه#    

��!! �#ی� ت[!!-اد ای#ان!!� ه!!� در  ."اV�L!!�د دی�!!� ن-ارن!!-، ن!!�روز را "!! � 	!!� +�#ن!!-   
  .ا	#ی0� در .���?#ن�� زن-+� 	� .��-

 ی�0 ، ��ل �IU از 	�3د 	/�= .�رش .I�#U" :m٣٩�ن�نXQاران �	#ی0�ی� +?�� ان-
�"��ر /  ب�د� دار را ل+� �VOق � # را ����ن +Xاش�، از او��� 	� �ره�) 


 ب���2	$ از ": ن$�ی�-, .���?#ن�� +?�"./�د و 0زاد دی"$ را ا��ز� داد�� 
ای
��دم ا�4ام . ��	� �4ن ه� اخ62*�ت دی"$ و ر�4ب% ه� ����$ ��3ن ��	�� ا�%

�	��� $� 
2�> ب� ا;2:�دات دی"$ ��92وت 	�روز را ��'�."  

;U -,در	ن�روز � �	�از ":[� _��در �	#ی0�، :  از "$�� 	����ن ن?# در "%�ن٣٠٠
. �ره�) ����) 	��ن�، "��ب ����، V?U�ز و 	��uD دری�) ���, و ���0�ن  وای#ان

. �ر از "$�� ن�روز 3Lو, �# ای#ان، در �J- ." ن�روز را " � 	� +�#ن-
 �UاU/��ن، ��./��ن و ا94�ن/��ن، ت�"�0/��ن، "$%�ر) �ذر��ی@�ن، از�0/��ن،

  )٢٠١٠/ ٣ /١٦  bbc(.ت#.�� ن�� " � +#��4 	� ش�د

�� ا	�- _" #� �� �J#ه ���ش4�0  �Q) 4#ه��ن-ه�ردر�#ا�#"%� . �Zری�ت .  

  ٢٠١٠/ ٣/ �B��١٦،،�@&�ا;?<  ��=�2	$       
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  مقاله  اول

  

  ومنزلت آن نزدملل آريائى نوروزجشن 

  

  :نوروز  اساسى پيام 
از قديمترين را احتوا ميكند،   "رانيفالت آ"ساكنان يى ازه بخش عمده كمردم ما 

نوروز . نوروز، پيام شادابى وشادمانى طبيعت است:  زمانه ها بدين باور بودندكه
نوروز پيك بهار ونخستين روز از فصل .  سرود رويش وبالندگى ونوشدن است

ودشت ودمن ازخواب باغ وراغ . در بهارطبيعت دوباره زنده ميگردد. بهاراست
درختان شكوفه باران ميشوند وچون . گران وكرخت زمستان بيدار ميشود
بوى خوش شكوفه ها وگلهاى بهارى نفس . عروسان طبيعت به نظرجلوه مينمايند

وزش باد بهارى دل و دماغ . باد را مشك بيز و هوا را معطر ودالنگيز ميكند
دربهار در همه جاو همه .ن مينمايدانسان و حيوان را تازه گى مى بخشد و شادما

پرستوها به النه . چيز طبيعت طراوت وتازگى، رويش وبالندگى بچشم ميخورد
. هاى شان برميگردند، پرندگان به هرسو در پروازاند وشادمانه چهچه ميزنند
بلبالن ازشاخى بشاخى مى پرندو نغمه شادى سرميدهد و شور و نشاط مى 

ترين عنصر طبيعت، مى بايستى با طبيعت  اشعورانسان به عنوان ب. آفرينند
از طبيعت بياموزد وبه نوسازى خود وتكامل شخصيت خويش . همگام شود

 برانديشه وتفكر وعملكردخود تجديد نظركند، كاستيهاى خود را. بپردازد
انديشه هاى . برطرف نمايد و درعوض برمنش و كنش هاى نيكوى خويش بيفزايد
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از .از دوروئى و دورنگى بپرهيزد. ه را از خود دوركندكهنه وخرافى ونابخردان
زشتى وپلشتى دورى جويد و باديگران از در صفا و وفا و دوستى پيش 

بخل وكينه وحسد را بيك سو گذارد وبجاى آن مثبت بينديشد و تالش كند .بيايد
تا خيرش به ديگران برسد و اگر خيرش نميرسد، سعى كند تا ضررش هم بكسى 

  .نرسد

را پيوسته به  ارمغان بهارتفكرما« :ديشمندافغان بشيرعزيزى معتقد است كه ان
بهارديباچه . درك ودريافت رمز پيشرفت وبالندگى وآزادگى فراميخواند

سبزكتاب بزرگ طبيعت است كه نبايد به آن نگاه سرسرى انداخت، بل آن كتاب 
تا درهر نوروز  بايد بازكرد، زبانش را آموخت وبه ژرفاى پيامش رسيد مقدس را

بجا مى آوريم ،به  سازى اسباب خانه ونوسازى جامه ها را آنگونه كه سنت صفا
پيام نوروز و ! ماكهنه نماند» خانه اساسى«نيزافتاد تا» خانه فكر«فكرنوسازى 

ارمغان بهارميتواند همچوانگيزه يى باشد تا آتش مقدس شك سيستماتيك 
 انديشه هايى كه كه از روى مصلحت به رادرجان ماپيوسته شعله ورسازد، تا همه
 تا آنچه را  گفتن را درما تقويت كند"نه"يقين مبدل شده اند، بسوزند وجسارت 

بتوانيم مورد سوال قراردهيم  از روى شوروجذبه وبى خبرى پذيرفته ايم ، از نو
وشهامت آنرا پيداكنيم تا خود مان به قلمروفكرى خودحاكم شويم ونه اينكه 

اينست درسى كه از نوروز ) 1.( بگوئيم"بلى"وما سرتكان دهيم و ركنندديگران فك
  .و از بهاران ميتوان آموخت و به نسل هاى بعد از خود آنرا انتقال داد

  :پيشينۀ جشن نوروز
بسا ملتها نخستين روز سال خـود را تجليـل ميكننـد و غالـب كـشورهاى اسـالمى        

ت بــا تــشريفات خاصــى اعــالم  روز اول مــاه محــرم راكــه ســر ســال هجــرى قمــرى اســ  
را كه ادامه عيـد مـيالد مـسيح اسـت      ) ژانويهيا( ملل عيسوى اول جنورى     . ميكنند

ملـل   .به عنوان روز نخستين از سـال نـو عيـسوى بـا شـكوه خاصـى جـشن ميگيرنـد             
 روز اول  نيـز  ) گسترده اند وتركيه وآذربائيجان  وهند كه ازفرغانه تا عراق   (آريائى  
  ملل اين آئين، از ازمنه پيش از اسالم در ميان .  ميگيرندشيدى راجشنرسال خو
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   .ائى گرامى  داشته ميشديآر

بايد يادآورشد كه زرتشتيان ، قديم ترين وزجر كشيده ترين اقليت آريائى  انـد كـه       
 استند، وچون  سالحامل سنن وآداب دينى ومذهبى  خود و جشن هاى دوازده گانه

ــ   ــسى بــ ــردم كــ ــن مــ ــت   درافغانــــستان، ازايــ ــان روايــ ــان آنــ ــا از زبــ اقى نمانــــده، تــ
آن چگــونگى برگــزارى دانــستن پيــشينه نــوروز ومنزلــت آن  و شــود،ناگزيريم بــراى 

، زيـرا  بهـره بگيـريم  وخـارج از ايـران     زرتشتيان  مقيم ايـران  وگفته هاى  ها ازنوشته
  .خود مى دانند ى و ملى دينى از مهمترين آيين هاى يك رازرتشتيان نوروز كه

 عمـدتاً پيـرو آئـين زرتـشتى         پـيش ازاسـالم،    در ازمنـه     كه   "فالت ايران " باشندگان
بـر روزهـايى كـه     كـه منطبـق بـود      دريك سال دوازده جشن  برگزار ميكردند       ،بودند

نـام آورتـرين آن سـه جـشن      از ميان ايـن جـشنها     . درآن اسم روزبا اسم ماه برابر ميشد      
و سـديگر   ) شـش روز  (گانو ديگرى جشن مهر   ) ده روز دواز(يكى جشن نوروز  : بود  

روحانيـت مـسلمان    دوجشن پسين در زيرتاثيرفشار. بود)  هفته 7 تا 1از(جشن سده   
تقريبــاً فرامــوش شــده انــد، امــا جــشن نــوروز، در روز اول ســال خورشــيدى كــه روز  
وشب باهم برابر ميشوند، با وجود فشارها و انزجـار روحانيـت مـسلمان دركـم بهـا                 

در  .دبرگزار ميگـرد  ل آسيائى با عقايدمختلف مذهبى      ازسوى مل   تا كنون  دان به آن  
روايات كهن ملى ، پيشينه نوروز به جمشيد، شاه بزرگ بلخ يا بـاختر ميكـشد كـه              
برگــزارى و نامگــذارى نــوروز را بــدو نــسبت ميدهنــد، دقيقــى بلخــى در شــاهنامه    

  :فردوسى ميگويد

 �ىـ� 0ورد Kـ�)ـ�ــى بز�ـــــ�ى �ـ          �د	ى ه� #� �0ــــــــ� ب�Iىـه&  /

 �و �ــ�ه� ا	�ر 	��خ%ـ#  ��ی  ب          % ��خ%ـ'ـ� /�ــــ�	ى یLى )ـب  *

 زه��ـ�ن بـ(ــ�دون ب� ا*ــ�اش2ى          /  #�ن خ�ا�ـ2ى ، دی� ب�داش2ى

 �واـ���	ــ	�=ــ2  ب� اوشــــــ�� *          �ن ��ــــــ�ن ه�اـ�رش�� )�بــ#� خ

I	شـ���ن ا 
 ـً�� ب'ــــ% اوىـ�� از ّ*ـ�	ـ�و �ــ*           'ـــ% اوـ� )ـبـِ� ــ&

 � 0ن روز را روز 	ــ� خ�ا	�	�ـ�           �	�ـ�	ـ�،�ـــ�هـ� ا*�ـب ب  �&���


، دل ز/�
ـ��0ـــ�د از ر	R )ــب          � ً*�ًو دی
ـُ��ــ�ل 	� ، ُهــ� �ــ�  
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 � 0ن )'% ب"�ـ=% ��Kوز روزـب             	ـــ�روز 	� ، ش�� ��2ى *�وزــب

 �ى و رود و را��(�ان خ�ا�2"�          �ــ�را�2"�ـ�ن ب  شـــ�دى بـبــ�ر�

 #"ــ�
 ��ــ
 ّ*ُ�خ از 0ن روز��ر

 )٢(ب&�	�� از 0ن خ=ـــ�و ی�د ��ر

به مظالم بنشست ، )جمشيد(و نخستين روز كه «: در تاريخ طبرى آمده است كه 
پس آن روز را نوروز نام كرد، تا اكنون سنت .  فروردينبود از ماه روز هرمزد

  )3(» .گشت

دانشمند سترگ ايران ، جناب دكتر على مظاهرى در مورد نوروز و جشن مهرگان 
خلفاى عباسى هارون و مامون، در نيمه قرن نهم منشى دربار( »الجاحظ«، از قول 
» ن و االضدادالمحاس«روايت ميكند كه وى در كتاب خود موسوم به ) ميالدى

نوروز به « : نوشته است ) 212- 211، صچاپ بيروت)(آئين هاى نيك و بد(
 باز ميگردد و مهرگان به فريدون ، به اين چم كه جشن نخستين )جمشيد(جم

آئين نيك چنين بود كه . دوهزار و پنجاه سال پيش از دومى بنياد نهاده شده است
پيشكش دهند واز اوبخشش در هر كدام از اين دو جشن ، به شاهنشاه، 

وبه شش پنجه (كه دوازده ماه خورشيدى ايرانيان را نام گذارى  واين جم بود.گيرند
از ) فروردين(و بر آن شدندكه پنج روز نخستين ماه نخست « . كرده است) تقسيم

آن مغان باشد و پنج روز دوم از آن شاهنشاه و اسپهبدانش و آن هنگامى بود كه 
و سپس پنج روز . ا مى پذيرفت و بخشش ها به آنها ميدادپيشكش هاى آنها ر

و پنج روز ديگر به نزديكان . شاه بود) دبيران(براى خدمتگاران ) بخش سوم(
شهريار و نيز پنج روز واپسين اين ماه فروردين، ويژه باردادن به برگزيدگان 

 .بدينسان روى هم سى روز ماه ميشد. برزگران و شبانان و پيشه وران بود
وامامهرگان به دستور فريدون بنياد گرديد، گويا به ياد پيروزى نامى اش بر «

  )4(). مهر(هفتمين ماه ) روز مهر(در شانزدهم ) ضحاك(بيور اسب

  :آئين نوروزخجسته 
   به كه چنين بود)ونيزجشن مهرگان(نوروز  ين جشنآئ:دكتر مظاهرى، مينويسدكه
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 و نيك سخن، درخواست ميكرد نزد هنگام نداى باردادن شاه ، جوانى خوش روى
شما كى هستيد؟ و از كجا آمده ايد ؟ : شاهنشاه از او مى پرسيد. شهريار بار يابد

به كجا ميرويد؟ كى همراه شماست ؟ و اين چيست كه با خود آورده ايد؟ آن جوان 
از پيش دو امشاسپندانى آمده ام كه دست راست ! اى شهريار: پاسخ ميداد

شند و به سوى آن دوامشاسپندانى مى روم كه شادكامى مى مى با» اورمزد«
است  »نوروز خجسته«همه فراوانى ها را باخود مى آورم ، نامم ! اى شهريار. آورند

را بابهترين ) دانه هاى غالت(، و سال نو كه همراه منست ، بهترين نوباره ها
پرده دار ! يداو را راه ده: شاهنشاه پاسخ ميداد. آرزوها به شما پيشكش ميكند

 گام به جلو ميگذاشت وداخل تاالر) پيك نوروز(نيك آمديد، سپس : ميگفت 
. پذيرائى ميشد وبه شاه، شابادش وشادزى ميگفت و درجايش قرار ميگرفت
نخست پيش شهريار سينى زرين يا سيمين پر از قند سرخ و قاش هاى نارگيل 

مى نوشيد )  مىبعد( رتازهشاهنشاه ابتدا ازشي. گذاشته ميشد وحلوا وشيروخرما
كه (و از تكه هاى حلوا . و خرما و نارگيل ميخورد و به همسفره هاى خود هم ميداد

سپس مجمع سيمين ... هم مى چشيد)ايرانيان با انگبين وحشى درست ميكردند
پيش مهمانان گذاشته ميشد كه دور آن ، نانپاره هاى كوچك كه كنار هرنانى، 

گندم و جو و ارزن و گاورس ونخود و عدس و : ى چون هفت دانه تخم از گياهان
 چيده بودند و درميان سينى هفت شاخه از درختى غيرهبرنج و باقال و دانه لوبيا و 

. درخت بيد و امرود و زيتون و انار: نهادند، چون كه با آن فال نيك ميگرفتند مي
 آنها نام شهرى كه برهريك هرشاخه ازدرخت را به درازاى چند انچ بريده ميبودند

يكجا هم پنج سينى كوچك سفيد نهاده  .از سرزمين شاهنشاهى نوشته شده بود
هاشم رضى ، از [.مى شد با درهم هاى تازه مسكوك شده و يك سكه زر و اسفند

قول جاحظ، بجاى پنج سينى از هفت جام سفيد وهفت درهم سفيد ضرب همان 
  ) 5.](ودسال ويك دينار نو ويك بسته اسپند، متذكر ميش

   رسم اين بود كه از نوباره هاى زير بخورند و براى پيوستگى پادشاهى و  

در . و دست از هركار ديگرى بردارند. تندرستى و كاميابى شاهنشاه آرزو كنند
  ....مى افراشتند) درباالى دژ(هركدام از اين دو جشن، درفش سفيدى 
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يست و پنج روز پيش از نو ب: كه رسم پيش بينى سال خوب براى كشاورزى اين بود
روز، در ميدان كاخ ، در برابر تخت شاه، دوازده ستون كوچك از خشت 
 ميساختند و بر باالى هركدام تشتى ميگذاشتند و درهرتشتى يك گونه تخم مي

... گندم، جو، عدس، باقال، ارزن ،گاورس، لوبيا، نخود، كنجد، ماش : كاشتند
) مدن زرتُشت كه نوروز خاصه ناميده ميشديعنى روز بدنيا آ(روز ششم نوروز، 

زدهم نآنها را با ساز و آواز خجسته درميان كشتزارها مى چيدند و در روز شا
نوروز كه روز مهراست، آنهارا برميداشتند و بى درنگ در پاى تخت شاهنشاه 

و از رشد و نموى دانه هاى غالت ميتوانستند خوبى و بدى سال را . مى ريختند
چون خوراكى انسان (مى انديشيد» جو«شاهنشاه بيش از همه به . نندپيش بينى ك

 ، آنگاه سرداركمانداران ،كمانى با پنج تير به شهر يار)و حيوان از آن بود
  . بخشش ميگرفت) ؟(و يك ترنج از زرنرم  پيشكش ميكرد

 

  نمونه هايى ازسبزى نوروزى

 هر روز آب پاكيزه از كوزه رسم ديگر پادشاهان ايران اين بود كه درآغازسال نو، 
اين دو چيز «: اى آهنين و ديگرى از كوزه اى سيمين مى ريختند و ندا در ميدادند

برگردن كوزه  يك گردن بند ياقوت كبود » !نيك و خجسته همه ساله فراوان باد
آهنين و ديگرى از زمرد سبز با زنجيرى زرين بر گردن كوزه سيمين مى آويختند و 

ه هابه دست دوشيزه هاى جوان ، يكى از آب روانيكه درسراشيبى هركدام از كوز
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كه از زير زمين جريان داشت، از  زيرميشد و ديگرى از آب روان قناتي آسيابى سرا
  )6(".آب پرشده مى بود

شمع هاى «از » الجاحظ«سر انجام : كهادامه ميدهددكتر مظاهرى ازقول جاحظ  
   شهريوربهشت ودى روبهمن و ا:  نرينه امشاسپندان سخن ميراند، سه» جاودانى

كه نشان آنها دانه هاى گرم است و آنها برابرند با آرزوهاى مردم ايران براى سال 
   : آغاز ميشود، چون»فر«نوكه با واژه 

 )فراوانى( ، فّروّر )شادكامى(، فرُخّى )دارائى(فراخى 

 - دست چپ و نرينه -

  .مزدا جاى ميدادندو اين امشاسپندان را در كنار چپ اهورا 

و امشاسپندان سپنت آرمذ، خوردات ، و اًمُردات كه نشان آنها دانه هاى سرد، 
مانند جو و برنج و باقال است و برابرند با آرزوهاى نوروزى ايرانيان كه با واژه 

  : چون واژه هاى. آغاز ميگردد» آپ«

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

 - است و مادينهدست ر -

  .در دست راست اهورا مزدا جاى ميدادند

نگهدارآب شيرين ، و ديگرى ) خرداد(دو امشاسپند مادينه يكى خوردات 
 ، در ىزرتشت باورهاى هيپابربر [.... امردات ، پناه دهنده تخم غله ها مى باشند

 ىا فرهمند حضور دارند كه سه تۀ فرشتاي امشاسپند ، شش اهورامزدا رامونيپ
 : وعبارتنداز هستند نهيآنان ماد

 است ، و ى و خرمى ، آبادانني است كه سرپرست زمى ، امشاسپندسپندارمد ـ1
  .ى مى باشد و جانبازى ، بردبارىنماد فروتن
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 ، ى ، رستگاريى است كه نگهبان و پرستار آب ، نماد رساى، امشاسپندخرداد  ـ2
 .ت  اسى بختكي و نى و آرامش ، برازنده گيىواال

 ها به عهده ىدنيي و رواهاني از گى است كه پاسدارى، امشاسپندامرداد  ـ3
 . است ى و آبادانىاوست و نماد سرسبز

برشمرده مادينه  سه امشاسپند ني كه در سرشت زن است در ايى هاى گژهي وىتمام
 در ى تساونيو ا. است نرينه تعدادشان برابر با تعداد امشاسپندان. شده است 

 ]. نگاهبان آب استتايناها زدي، ازدانياميان  شود و از ى مدهي دزي نزداني اانيم

 را ميخواندند و آنها "گاثاها" سرود خوانان براى بهارۀ دست،درتمام ايام جشن
بساخت  ميخواندند» خسروانيك«و » آفرين«كه گاثا هاى  آزادمردان جوانى بودند

وم اپرويزمى زيست و بيشتر كه در زمان خسرو د) باربد( »بربط«و ) ؟(بستانى
 ". ...ميخوانند از كارهاى اوست) ميانه سده نهم م(نغمه هايى كه ايرانيان تاهنوز

)7(  

سبب نام نهادن :" دركتاب نوروزنامه درباره جشن نوروز مينويسدحكيم عمرخيام
نوروز از آن بوده است كه آفتاب در هرسيصد وشصت وپنج شبانروز وربعى باول 

ازايد وچون جمشيد آنروز را دريافت، نوروزنام نهاد وجشن آئين دقيقه حمل ب
چون آنوقت را . اورد وپس از آن پادشاهان وديگر مردمان باواقتداكردند

پادشاهان عجم دريافتنداز بهربزرگداشت آفتاب آنرا نشانه كردند وآنروز راجشن 
. نگاهدارندساختند وعالميان را خبردادند تا همگان آنرا بدانندوآن تاريخ را 

برپادشاهان واجب است آئين ورسم ملوك را بجاى ارنداز بهر مباركى وبهر تاريخ 
هركه روز نوروز جشن كند وبخرمى پيوندد تا . وخرمى كردن در اول سال

  ».نوروزديگر عمر درشادى گذراند

 همو درجاى ديگرنوروزنامه راجع به برگزارى جشن نوروزدر روزگار با شتان 
آئين ملوك عجم از كيخسروتا بروزگار يزدگرد شهريار كه « :يكندچنين نوشته م

آخر ملوك عجم بود چنان بوده كه روز نوروز ، نخست موبدان موبد پيش ملك 
آمدى با جام زرين پرازمى وانگشترى و درمى ودينارى خسروانى ويك دسته 
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رسته و شمشيرى و تبر وكمانى ودوات وقلمى واسپى )سبزيجات(خويدسبز
 وغالم خوبروئى وستايش نمودى ونيايش كردى او را بزبان پارسى به وبازى

مزه كردن، (عبارت ايشان وچون موبدان موبد از آفرين بپرداختى، چاشنى 
دراينجا منظوراينست كه اول از جام مى كمى مينوشيد وبعد بشاهنشاه ميداد 

لك دادى وجام به م.) واين عمل بخاطرجلوگيرى از سوء قصد بجان شاه بوده است
وخويد در دست ديگرش نهادى و دينار و درم در پيش تخت او بنهادى و بدينسان 
خواستى كه روز نوروز و سال نو هرچه بزرگان اول ديدار برآن افكنند تا سال ديگر 

  )8(» .شادان وخرم با چيز دركامرانى بمانند

شاها «:آن آفرينى كه موبدان موبد خطاب بسلطان وقت ميسرود از اينقراربود
بجشن فروردين وبماه فروردين آزادى گزين بريزدان ودين كيان، سروش آورد تورا 

،شادباش برتخت زرين، )پسنديده(دانائى وبينائى وكاردانى، ديرزى باخوى هژير
خور بجام جمشيد ورسم كيان، همت بلند دار، نيكوكارى ) جاويدان(انوشه

 خويد، اسپت كامگار وروش داد و راستى نگاهدار، سرت سبز وجوانى چون
ايدون . وپيروز بجنگ، تيغت روشن وكارى بدشمن،بازت گيرا وخجسته بشكار

  )9(»)چنين ترا باد!(تراچ باد

در عهد ساسانيان ، جشن نوروز، با مراسم بقول اكادميسين داكتر جاويد،
درين روز ، موبد موبدان با جام زرين مى ، انگشترى ، درهم و . خاصى برپا ميشد

خسروانى و يك دسته سبزه نورسته و شمشير و كمانى و دوات و قلمى كه دينار 
. الزمه سلطنت پنداشته ميشد، نزد شاه مى آمد و به ستايش و نيايش مى پرداخت
سپس بزرگان دولت و اعيان مردم يك بيك بارياب مى شدند و به سخنان موبد 

شه خور به جام ديرزى ، شادباش ، انو! شاها:موبدان كه خطاب به شاه ميگفت 
زرتشتيان ماه را به  .جمشيد، سرت سبز باد و جوانيت جاودان ،گوش فراميدادند

. شش پنجه تقسيم كرده بودند و هر پنجه بگروه اجتماعى خاصى تعلق داشت
اين « : :نويسدابوريحان بيرونى آنجاكه ماه فروردين را ماه جشنها خوانده مي

ت را به پادشاهان اختصاص دادند و پنج روز نخس: اعياد را شش بخش نمودند
پنجه دوم رابه اشراف و پنجه سوم را به خدم وكاركنان پادشاهان وپنجه چهارم 
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رابراى نديمان ودرباريان وپنجه پنجم رابراى توده مردم وپنجه ششم را براى 
  )10(» .برزگران

ى  ابوريحان رسم شاهان ساسانى را از لحاظ رسيدگى به حقوق مردم اينطور برم
  مردم ) توده(آئين ساسانيان در اين ايام چنين بودكه پادشاه به روز نوروز « : شمرد

را اعالم مى نمودكه براى ايشان جلوس كرده كه به ايشان نيكى كند و روز دوم را 
براى دهقانان كه قدرى مقامشان باالتر ازتوده بود، جلوس ميكرد و خانواده ها 

ز سوم را براى سپاهيان و بزرگان موبدان نيزدر اين قسمت داخل بودند و رو
جلوس ميكرد و روز چهارم را براى اهل بيت و نزديكان و خاصان خود و روز پنجم 

و چون روز ششم مى شد، از قضاى حقوق مردمان فارغ ... براى خانواده و خدم خود
و آسوده شده بود و براى خود نوروز ميگرفت و جز اهل انس و اشخاصى كه 

كسى ديگر را نمى پذيرفت و دراين روز آنچه را كه روز هاى .وت اندسزاوار خل
گذشته براى شاه هديه آورده بودند، امربه احضارميكرد و آنچه ميخواست تفريق 

  )11(».ميداشت  ميكرد و مى بخشيد و هرچه كه قابل خزانه و توديع بود، نگه

روزششم (اصه  در نو روز خ:عالوه ميكند كهالبيرونى داكتر جاويد از قول 
مردم سحرگاه برمى خاستند و آب از جويبار برميداشتند و آنرا بر سر و ) فروردين

  :روى يك ديگر و هر كسى كه سر راه شان پيدا ميشد، مى پاشيدند

  برج خرچنــگ چـهـر بر افـروزد از           تين  مهـرر سال روز نخســچـو ه

  كه كسرى شگون كرده بودست وجم             م عجـمبُـــوًد آب پـاشــان بـرســـــ

 ابياتى بچشم ميخورد كه ، سدهجشندر شرفنامه نظامى پيرامون جشن نوروز و
نشان ميدهد در نيمه قرن ششم هجرى در دوران حيات نظامى گنجه ئى درجشن 
نوروز و سده ، در ميان زرتشتيان، دوشيزگان جوان با لباسهاى خوش الوان و با 

آراسته وگيسوهاى مشك و غاليه ديده ، شركت مى جستند و با سر وصورتهاى 
رقص و پايكوبى ودست افشانى و پريشان كردن مويهاى خويش بشور وسرور و 
شادمانى و رونق جشن مى افزودند و با ناز و ادا هاى دلبرانه مرد خويشتن رامى 
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  مىاهم آن ابيات را ب. جستند و از حقوق و اختيارات فراوانى برخوردار بودند
   : خوانيم

%��K V=%          د�� ;�دت 0ن ب�د /�)ـــ�	;�و�ــ�ن �	ه&  ��ل  ب�  

 �ـ
 0)ـ�Lـ��ــ� ��ـــ2ى B0ـــ/ـ  	          ب"�روز �&ـ�ــــ�� و ��ـ
 �ــ��

 �ىـزخـ�	  بـ�ون )� خ2"ـــ�ى بLـ         �ىـزه� �� ;ـ�و�ــ�ن 	�دیـ�� ش

 "�رـ� /ـ�ى از هـ�	ــ�دى دویـب�ـــ          	ـ(ـ�رـ� �K رخ 0را�ـــــ2  ، د�2 

 �ـ�د ُ�+ـ�ن ، �ــــــ�دن ا*ــ�اش2 ـب           ـX بــــــ� داشــ2ـWــ  �ى لــُ�ـ+ـ�	

 �ـ� 0ورد� دودى بـZـــــــ�خ ب�ـ"ـبـ          زب�زی
 ده:ـــ�ن٭ و ا*=ـ�ن ز	ـ�

 =�	  ��Bى،�  ا*=ــ�	(�ىــ�  ا*          �ىـ&  /�رش�ن، شــ�خى و دلـ!ـه


ـ*Lدر ش 
L2  ��=�، شـ�ـی         �وهLی�K ىLــى د�ــLزنـ�ب و ی % 

 ـ�و زی!ـــ� ُب�د���K Xـ%ـ�ى �ـ�            �X بـ��%ۀ�و��ى د�2ـــ� �ـ#

 �ـ&ـ�ر ��ـ�ن را شــــ�ى روز 	ـش          �ــ� روـ"ـ!� )ــ�ل ، /ـــ� �ـ� �ــ�

 ��ان *�اخـV ، �ـ�یــLــ�م دل خـب          �ى و/�خ�ن ب�د،از/ـیLى روزش

 ١٢(�خ��2ىـ�I ب=ى *2"  بـو ز0	           ��ى 0را�2ىــ� یLى بــ�ــــ�ا ه

  )�ت 0-, دهV�ن=٭ �#زی� دهV�ن(

اين ابيات صريحاً بيانگر آزادى زن در ديانت زرتشتى است كه حق داشته اند 
   .نشاط بنشينندجداگانه در نوروز بزم آرائى كنند و به 

 : يان زرتشتمنزلت نوروزنزد 
 نـشده  ى اشـاره ا ى نـوروز  ىبه نوروز و آئـين هـا      كتاب مقدس زرتشتيان    در اوستا،   

 ، داشته انـد ى نوروز نقش مهمسنت ى زرتشتيان درحفظ وتداوم برگزار   ما ا ،است
  .يش از دين زرتشت داردپ ى توان گفت كه نوروز قدمتىاز اين رو م

 كه اسم از نوروز آمـده      ى ترين جائ  ىبه نظرم قديم  :" گويد ىاپور م دكتر كتايون مزد  
 امـا در  ، هم اوسـتا دارد ى است و مقدارىگستان است كه البته هم پهلونكتاب نير 
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 فروهرها كه با نوروز ارتباط دارنـد، يـك يـشت    ىخود اوستا اسم نوروز نيامده ول 
تــاريخ بيــشترين زرتــشتيان در طــول بــا آنكــه ) 13(."فــروردين يــشت فروهــر هاســت

 ى دينـ ىبه آيين هاى كه   هاي بخشبويژه آن   ( جشن نوروز  ى نگهدار ى را برا  هاكوشش
، مگرجـشن نـوروز تـاريخى قـديمى تـر از عـصر زرتـشت                ده انـد  كر )آنان تعلق دارد  

  .دارد

 كـردن آتـش در سـپيده    روشن يكى ازقديمى ترين مظاهر اين جشن نزد زرتـشتيان،      
ى زرتــشتيان ايـران  در روسـتاى قاسـم آبـاد يــزد     از سـو ، امـروزه   اسـت كـه  دم نـوروز 

 پر از آب ، يـك  ى خانواده و در پيشاپيش آنان زنان ، سبزه، ظرف      هر. برگزار ميشود 
گيـاه خوشـبو   (mourd از مـورد ىناميـده ميـشود، گلـدان    " ودرين" ميوه كه    ىسين

 برنـد و در  ى بـام مـ  ى به باالى و شمشاد، مجمر آتش و يك چراغ روغن        )شبيه پودنه 
 كـاله  ىحدود ساعت پنج صبح سـپيد .  گذارندى از قبل آماده شده م    ىنار هيزم ها  ك

 بـا بـر افـروختن آتـش         همزمـان . شـود  ى آتـش نمايـان مـ      ى جرقـه هـا    در ىمردان زرتشت 
  .دن شوى كه از بلند گو پخش مى نوروزىآهنگها

 بـر بـام هـا    ى از ساكنين محله قاسم آباد دليل آتش افروزى يك ى،كيخسرو ماونداد 
 زنـده همـراه بـوده    ى ايـن مراسـم بـا موسـيق    ى در گذشـته اجـرا   كه دهد   ىتوضيح م را  

 ى بام افروختـه مـ  ى كه در سپيده دم اورمزد برابر با اول فروردين بر رو  ىآتش:"است
 مانـده   ى نـشين بـاق    ى زرتـشت  ى اسـت كـه در روسـتا هـا         ىشود يك سنت كهـن ايرانـ      

 كـه  انـد بـر ايـن باور   زردشـتيان   . است
يد نوروز كـه پنجـه      ده روز مانده به ع    
ــ شـــود، بـــا آىكوچـــك آغـــاز مـــ  ش تـ

درگذشتگان مردگان و روان   ىافروز
. ند شو ى پذيرا م   خود را به خانه هاي   

 با نـور    ىدر پايان سال هم با آتش يعن      
 و آب نـد  كنىو گرما آنها را بدرقـه مـ       

  تيان ايران آتش نوروزى بربام خانه هاى زرتش                              ."ند ريزىپشت سرشان م
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  :  نياكان با نيايش در برابر آتش مقدسۀبدرق
از ده روز پـيش  ومردگان  معتقدند كه روان يا به گفته آنان فروهر نياكانِ  زرتشتيان

 آينـد و در صـبح سـال نـو بـه محـل       ىاز نوروز به ديدار خانه و كاشانه پيشين خود مـ          
 ى شـوند، و بـو  ىكه پاره م ى باور دارند عطر ميوه هايآنها. گردندىاوليه خود بازم 

 شـود، همـراه بـا زمزمـه اوسـتا، روان      ىخوش اسپند و كندر كه از آتش متصاعد مـ        
 ى سـپيده صـبح مـ   ىوقتـ  . كنـد ىنياكان را كه در حال ترك خانـه خودهـستند شـاد مـ          

 نـشيند، بخـش   ى آتـش فـرو مـ   ى شـود و شـعله هـا   ى بلندگو خـاموش مـ    ىدمد، صدا 
 يابـد و هـر خـانواده باقيمانـده آتـش       پايان مـى   شتيانت مراسم نوروز زر   ىدين-ىآْئين

  . بردى گويند، مىخود را به آتشكده محله كه به آن درب مهر م

 نـوروز   ىروزهـا در وديـد و بازديـد       ى كه بامهمان نـواز    ىآداباز ىكيخسرو ماونداد 
بعد از اينكه سال نو تحويـل شـد و روز اورمـزد و فـروردين             : " گويد ىمهمراه است   

 ى كـه در آن زنـدگ  ى سـر درگـاه هـر خانـه ا      ىبر اين هست كه در بـاال      ماه آغاز شد رسم     
در پاشـنه در  .  كننـد ى مورد، سرو يا شمشاد را نـصب مـ      ىوجود دارد يك سبزه يعن    

 هست و ى ريزند كه نشانه عشق و دوستى و سنجد م )پودنۀ صحرائى (خانه آويشن 
 آمـد گفتـه    بـه شـما خـوش      ى زبـان  ى بگويد با زبان بـ     ى با شما سخن   ى كس اينكهبدون  

  . " شودىم

 ى خــود گــل ســفيد مــ ى خانــه هــاى پنجــه و نــوروز، زرتــشتيان  در جلــو ى روزهــادر
 خـوش و تميزكـردن   ىبـو .  مهمـان اسـت  ى باز بودن در خانـه بـه رو  ىپاشند كه به معن   

 استقبال از اجداد و نياكان در ايـام پنجـه بـه         ى است كه برا   ىخانه از ديگر سنت هاي    
 گويـد، خانـه و كاشـانه كثيـف     ىكـه رسـتم كاووسـيان مـ    آنطـور  . آن توجه شده اسـت   

ــه  :" شــودىدرگذشــتگان مــ مردگــان و روان فروهــر ىباعــث آزردگــ  مــا زرتــشتيان ب
 دهـيم و   ىاورمزد و فروردين ماه كه جشن تازه شدن طبيعت است بـسيار اهميـت مـ               

 دهـيم و  ى انجام مى هائىدر پيشاپيش آن خانه تكان  .  شماريم ىآن را بسيار نيكو م    
 بايد انجام ىدر شب عيد حتما خانه تكان  .  ما بايد پاك باشد    ىديم تمام زندگ  معتق

 آخـرين روز پنجـه بـزرگ مراسـم       در." داريم بايد حل كنيم    ىشود و اگر كينه و عداوت     
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ــ ــ   ىدين ــان م ــه پاي ــوروز ب ــرا   .  رســدى پــيش از ن ــو ب  ىفرارســيدن بهــار و آغــاز ســال ن
 ىعت و لحظه فرا رسيدن شاد زرتشتيان همانند همه ايرانيان، جشن رستاخيز طبي      

 ى دارد و بـه اعـضا  ىينه و گالب پـاش را بـر مـ         ئپس از تحويل سال، زن خانه آ      . است
   . گويدى مدباشخانواده تبريك و شا

   :ى ومراسم نوعيدخوان نوروز
گذاشتن اوستا و تصوير .  زرتشتيان در طول تاريخ تغيير كرده است ى نوروز خوان

 عمـده آن بـا سـفره هفـت     ىاغ خنـدان، از تفـاوت هـا    بى اهالىزرتشت بر سفره نوروز  
پرويــز ورجاونــد ايــن ســفره را در ارتبــاط بــا خــوان  .  اســتىســين ديگــر اقــوام ايرانــ

 ى شـده و كلمـه ميـز بـه فارسـ          ى م هناميد" ميزد" داند كه در ايران قديم       ى م ىمقدس
 او تقـدس نـوروز در عـدد هفـت و لحظـه تغييـر             ىبـرا . امروز از آن گرفتـه شـده اسـت        

  . سال است

 شود، ى هست كه در زمان خاص گسترده مىهفت سين در واقع در مرحله اول ميزد
 شــوند تــا بركــت لحظــه مقــدس و گــردش ســال را دريافــت  ىو فاميــل دور آن جمــع مــ

 شود كه اين عالمـت هـا   ىهفت عالمت از هفت امشاسپند بر سفره گذاشته م      . كنند
 چيدنـد  ى كه مى ميوه ات هفى يعن هفت چينىزمان. در طول زمان تغيير كرده است     
 كننـد  ى كـه سـبز مـ   ى را سـبزه ا ( شـير، شـكر ، شـايه   ىبوده است و يا هفـت شـين يعنـ       

ــه آن شــايه مــ ىفارســدر ــر ســر خــوان   ى و شمــشاد و البتــه شــراب ) گوينــدى ب  را كــه ب
جـام روديـن جـامى    . خورنـد ىاين شراب ها را اكثرا در جام رودين مـ      .  هست ىنوروز
شـخص    از آن ى خورنـد يـاد   ى مـ  ىر آن حك شده است و وقتـ       ب ىامرده   كه اسم    است
  )14 (. كنندىممرده 

بهمــن،اردى :  ايــن هفــت امــشاسپنديا هفــت ايــزد در ديانــت زرتــشتى عبارتنــد از  "
كه در رأس اين شش ايزد، سروش يـا      .بهشت، شهريور، سپندارمذ، خرداد،امرداد   

ــه   .خــود اهــورامزدا قــراردارد   ــا صــفات اهورامزداهــستند ك  تشخــصى يافتــه  اينه
چون هفت سپينته يا هفت مقدس درديانـت زرتـشتى اهميـت ويـژه دارنـد، ايـن                   .اند

  انديشه به وجود آمده كه هفت سين به موجب شماراين مقدسان وصفت شان 
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  ) 15."(درخوان نوروزى قرارميگيرد

داشـته  مـرده اى   شود كه در سال قبـل  ى شروع مى از خانواده ا  ى ديدار نوروز  اولين
 ىبـر رو .  گـردد ى شود، در سـكوت برگـزار مـ   ى ناميده م  نوعيدين مراسم كه    ا. است

معمـوال در كنـار   مـرده    نـشينند، عكـس      ى كه مهمانـان گرداگـرد آن مـ        ىسفره نوروز 
 : گويـد ى فرهنـگ زرتـشتيان مـ     پژوهـشگر پرويز ورجاوند   .  قرار دارد  ىسبزه نوروز 

بازديد از  :"ت اس ىمراسم نوعيد حضور نمادين شخص درگذشته در مراسم نوروز        
 ىهمانطور كه در تـصوف ايرانـ  .  نيستى سوگوارىدارد برامرده يى  كه   ىخانه كس 

 شـود و هميـشه   ى اگـر خـودش حـضور نـدارد انداختـه مـ      ىمسند شيخ يـا پيـر را حتـ       
 يك نفـر از  ى هم وقت ىاحساس حضور آن پير در جمع وجود دارد، در مراسم نوروز          

 او روحــأ حــضور دارد و چــون  ى يعنــيــم روى درگذشــت، بــه ديــدن او مــ ىخــانواده ا
 ى او مـ  ى ديـدن  ىابتدا به خانه او و بـرا      . درگذشته و بازگشته، مهمان عزيز ما است      

 بازمانــدگان، بلكــه حــضور او را همــان ادامــه ى و تــسلىرويــم؛ نــه بخــاطر ســوگوار
در افغانستان نيز در ايام اعياد مـذهبى اول بـه ديـدار            ( ."  دانيم ى او م  ى قبل ىزندگ

  .)ميروندكه عزيزى را تازه از دست داده باشدكسانى 

 و نــواختن ســاز ى و پــايكوبى مراســم نوعيــد، زرتــشتيان بــا شــاد ى از برگــزارپــس
 نامنــد، بــه ديــد و بازديــد  ى مــعربانــه دايــره ماننــد مخــصوص خــود كــه آنــرا  ىضــرب

 ى هـا ى را بـا شـيرين  ى كه پيشاپيش ميز نـوروز  ميزبان. روند ىخويشان و آشنايان م   
 مهمانـان  ى آماده كرده است، در ابتدا بـرا     ى پذيراي ى برا ىشربت و چا  مخصوص و   

 شود و همزمـان  ى با خوردن نقل آغاز م  ىسپس پذيراي .  گيرد ىينه و گالب م   ئخود آ 
  . يابدى ادامه مىساز و آواز و پايكوب

 ى خـود مـ  ى كـه زرتـشتيان حتمـا بـر خـوان نـوروز      ى مخـصوص  ى هـا  ى از شيرين  ىيك
 ى تهيـه مـ  ى است كه به شيوه سـنت ى كيك مانندىشيرينكماج  . گذارند كماج است  

 ى ايــن روزهــا مــ ى الزم بــراى هــاىماهــدخت فروهــر آن را از مهمتــرين شــيرين . شــود
ــوروز :"دانـــد ــاج نـ ــدم، قـــدر ىكمـ ــ گالب،هى ازآرد گنـ ــرغ و  يـ ــين،تخم مـ ل و دارچـ

 كنيم، بعد روغن را در كماجـدان داغ  ى م ىاينها را با هم قاط    .  شود ىشكردرست م 
 ى آن مـ ى ريزيم و مغز پسته و بادام و گردو و كنجـد رو        ىم و خمير را درآن م      كني ىم



                                                                               جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائى                              20

 پـزيم،  ىنان هم مـ   . ستا يك رسم قديمي     ،ىاين كماج شيرين و كماج نوروز     . ريزيم
دم ســال .  اگــر نــان هــم نپزنــد، پخــت كمــاج برايــشان واجــب اســتىامــا در هــر خانــه ا

  ."تحويل كماج بايد باشد

  : بزرگروز نو موبدان در ى خوانگهنبار
و روز تولـد  زرتـشتيان   ى مـذهب ى از مهمتـرين روزهـا    ىاما روز شـشم فـروردين يكـ       

 ى هـا ىزرتـشتيان ايـن روز را بـا گـرد همـائ     .  اسـت نـوروز بـزرگ    ىزرتشت و يـا بقـول     
ــار .  گيرنــدى درهــر منطقــه جــشن مــ  ىر و هنــى ســخنرانىگــسترده وبرنامــه هــا  دراث
وروز بـزرگ اسـت ونزدايرانيـان جـشن        روز شـشم فـروردين نـ      «:الباقيه ميخوانيم كه    

گوينـــد خداونـــد درايـــن روز مـــشترى را بيافريـــد وفرخنـــده تـــرين . بـــزرگ ميباشـــد
زرتــشت درايــن روز "زرتــشتيان ميگوينــد. ســاعتهاى آنروزســاعت مــشترى اســت 

توفيق يافت كه باخداوند مناجات كنـد وكيخـسرودراين روز براسـمان عـروج كـرد             
وازاينجـا اسـت كـه    . ين سعادت را قسمت ميكننـد ودراين روز براى ساكنان كره زم 

  )16(».ايرانيان اين روز را روز اميد نام داده اند

 كه سالها از زادگاه خود دور بوده اند بـه شـهر و        ى از زرتشتيان  ى اين روز بسيار    در
 شـعر و  ىجوانـان بـا اجـرا   .  كننـد ى و در ايـن جـشن شـركت مـ        ميگردنـد ديار خـود باز   

 ى در تهيـه و تـدارك ايـن جـشن نقـش مهمـ            ى سـنت  - ىمذهب ىسرود و نمايشنامه ها   
 ى نيست كه در بين زرتـشتيان و ديگـر ايرانـ     ى تنها سنت  ىنوروزخوان . كنند ىايفا م 

 جــا يــا آنجــا كــه در بــين زرتــشتيان اينى از آداب نــوروزىبــسيار. هــا مــشترك اســت
 تـا   نـوروز كـه از شـرق عـراق    ى تغيير يافتـه در حـوزه جغرافيـاي   ىوجود دارد به شكل   

  .  شودى يافت مت،غرب هند و از خليج فارس تا قزاقستان و گرجستان گسترده اس

ش نيكنام پژوهشگر آداب و رسوم زرتشتيان باور به بازگشت فروهر نياكـان           وكور
 كـه در  ىسنت.  كندى نوروز را با رفتن به گورستان در اين ايام مقايسه م  ىدر روزها 

بــه  :" هــستند ى نــوروزىنــشدن  داب جــداتاجيكــستان و آذربايجــان تــا امــروز از آ   
 رونـد و در آنجـا     ىمـ مردگـان    بـه مـزار      ى ايران ى مختلف جامعه اسالم   ىمناسبت ها 

ــ   ــدىشــمع روشــن م ــ  ىروشــنائ.  كنن ــردن يعن ــر  ى ايجــاد ك  درخواســت از روان فروه
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مــا آمـدن نــوروز را بـا آتـش روشــن كـردن بــه     .  بزنـد ى آنهــا سـر ىگـان كـه بــه زنـدگ   مرد
 رويم و بعد روز اول نوروز، باز با آتـش روشـن كـردن بـه      ى م گانمرداستقبال فروهر   
   مزار ى امروزه براىهمين آتش روشن كردن را مسلمان ايران.  نشنيمىبدرقه آنها م

  ." دهندىگان شان انجام ممرد

 است كـه ايرانيـان نـسبت    ىنوروز به دليل برجسته بودنش به عنوان يك جشن باور  
چـون ايـن جـشن، جـشن آفـرينش      .  مـرگ داشـتند   جهـان پـس از  ى يعن،ىبه دنيا مينو 

و ايرانيـان  .  زمـين هـم هـست     ىگـان بـه سـو     مردانسان هم هست، آمدن فروهر و روان        
 گيرنـد بـه دليـل ايـن كـه در      ى را بـه خـود مـ   ى نـو ىنـدگ  كنند و يك ز ى م ىخانه تكان 
 كننـد و ميزبـان مهمـان    ى مىگان پاسدارمرد شان اين ها از روان فروهر     ىباور سنت 

به همين دليل است كه اين جشن تا به امروز مانده و هر قوم  .  هستد ىرزشمند ا ىها
امـا ارتبـاط   .  داردى كه به ايران آمده اين جشن را پذيرفته و در واقع پاس م         ىو ملت 

 از ى در اين زمـان، رهـاي  ى و ستاره شناسىمستقيم نوروز با طبيعت، تغييرات جو 
 داليـل  ىوز و شـروع فـصل كـشاورز    شـب و ر ى سرد و بلند زمستان، برابـر  ىشب ها 
  . هستند كه دوام نوروز در طول تاريخ را ممكن ساخته اندىديگر

  :سيزده بدر
 بــا ى رســد كــه جــشن ســيزدهمين روز فــروردين و يــا ســيزده بــدر ارتبــاطى مــنظــره بــ

 امروز زرتشتيان اين روز را در طبيعت به سـر  ولى. زرتشتيان نداردى آيين ىباورها
 بـه نـام   ى نيز در اين روز آشـ    ى گويد كه زرتشتيان گاه    ىروهر م ماهدخت ف .  برند ىم

  . پزندى نوروز مىآش پس پائ

 فروهر معتقد است كـه سـيزده نـوروز بـين زرتـشتيان نـه تنهـا نحـس نيـست                 كامران
  : دانندى عزيز و مبارك مىبلكه آنرا روز

ته بـاران  اين روز فرشـ  .  گويند ىيا روز تير م   � ه ريزد تيشت‹روز سيزده بدر را روز،      "
 ى كنـيم و بـه بـاغ و صـحرا مـ     ىايـن روز را كـار نمـ   .  عزيـز اسـت   ى ما خيل  ىاست و برا  

  ." دانيمى دانيم، آن را عزيز مىما سيزده را نحس نم.رويم
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 گويد كه اعتقاد به نحسيت و ناخجسته بودن سيزده ى دكتر كتا يون مزدا پورماما
 ىاو اضــافه مــ.  داردىخنــوروز در بــين زرتــشتيان نيــز وجــود داشــته و ريــشه تــاري   

 ى توانيم دنبال كنيم كه دوازده روز را جشن مـ      ىسابقه سيزده بدر را تا بابل م      :"كند
گرفتند به نشان دوازده ماه سال و روز سيزدهم در حقيقت پايان جشن بـوده كـه روز    

  عدد سيزده نحس .  شودى و به هم ريختن همه چيز هست و جشن تمام مىآشفتگ

  )17(."ست كه در جامعه اكثريت ايران هم وجود دارد همان ااست و كالً

ــا وجــود تغييــرات اعتقــاد    بــدين ــوروز ب  در منطقــه، ى و اجتمــاعى ترتيــب جــشن ن
امـروز شـايد در تمـام       .  مانـده اسـت    ى بـاق    اريـائى    اقـوام  ىهمچنان در خاطره فرهنگ   

 تا به ايـن  ى ديگرى شود هيچ عنصر فرهنگ  ى كه در آنها نوروز برگزار م      ىكشورهاي
  .  آنان نباشدى ايرانآريائى يا هويت ىاندازه قادر به معرف

   باور هاى زرتشتى درآداب نوروزى بوميان سيستان

  :رسم اوشيدر
بنابر روايات مذهبى زرتشتيان، عالم از بدو خلقت روح تا پايان به دوازده هزاره  

آخر  ودر اوشيدر ماه وسپس هزارۀ اوشيدرتقسيم ميشود كه دهمين هزاره، هزارۀ 
 است كه از پرتو اين آخرى جهان راستى وجاودانگى برپا خواهد سوشيانتهزارۀ 
فروهرهاى جوان در 9999اينان نطفه ها يا نبيره هاى زرتشت اند كه بوسيله .شد

آب هاى هامون نگهدارى ميشوند و هريك به فاصله هزار سال از همديگر ازمادر 
كند، ظهور خواهند كرد وجهان را از پانزده ساله ايكه در آبهاى هامون آب تنى مي

  .كژى وبدى ونادرستى وزشتى و دروغ پاك خواهند نمود

يكى ديگر از باورهاى زر تشتى درميان بوميان سيستان كه در اطراف هامون 
) شبى كه فرداى آن نوروز است( در شب نوروز : هيرمند سكنى دارند اينست كه 

و مى پوشانند وبرشتر آذين شده سوار دختر جوان وزيباى پانزده ساله را لباس ن
ميكنند وبركنار آب هيرمند ويا هامون ميبرند ودر آنجا گروه مردان وزنان از هم 

مردان دور از اجتماع زنان ودختران به نواختن دهل و شادى وسرور . جدا ميشوند
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نام "اوشيدر"آنطرف زنان دختر جوان باكره را كه . مى پردازند وپاى كوبى ميكنند
اده اند، برهنه ولخت كرده داخل آب ميكنند وبعد با دف ودهل تا نيمه هاى شب نه

نزديك سپيده داغ دختر را از آب بيرون مى آورند ولباس . به نشاط مى پردازند
بدينسان . پوشيده وباز برهمان شتر آذين شده سوار مينمايند وبه خانه برميگردند

ن است نطفه زرتشت از آب هاى گويا سيستانيان هنوز هم باور دارند كه ممك
ساله باكره نفوذ كند وسرانجام افتخار مادر شدن يكى از 15هامون در دختر 

اين رسم تاچهل سال قبل كه هامون هاى ) 18. (موعودهاى زردشتى را كمائى كنند
هلمند وهامون پوزك وهامون سابورى پراب وجاى تعليف احشام مردم بومى 

بودم، اجرا ميشد ولى نميدانم امروزكه تغييرات بود،ومن محصل پوهنتون كابل 
مهمى در وضع زندگى مردم بومى سيستان رونما شده اين رسم  اجراميگردد 

  ياخير؟

  :رسم گندم بريان 
يكى ديگراز رسوم ديرينه مردم سيستان بخصوص آنهاى كه در اطراف كوه خواجه 

ان ومردان براى در نزديكى هامون زندگى دارند، اينست كه در روز نوروز، زن
شركت درجشن نوروز برفراز اين كوه جمع ميشوند و دسته هاى گندم سبز را آتش 

برخى عوض دسته هاى گندم . نثار ميكنند"پيرگندم بريان" زده، بر پاى مزار
سبز،مقدارى گندم را بريان نموده وبه زوار آنجا نذر ميدهند و براى طغيان 

برفراز اين . ت خرمن شان دعا مينمايندرودخانه هيرمند وحاصلخيزى زمين وبرك
كوه آتشگاهى است متعلق به عهد قبل از ميالد وهمچنان معبد ربة النوع آب 

  .كه در دين زرتشتى مقام ارجمندى داشته است وجود دارد" اناهيتا"يعنى

بدينگونه ميتوان حدس زد كه اين سنت بوميان سيستان متعلق به آئين زرتشتى 
 ميان اهل سيستان بجا آورده ميشود وقبالً  اين مراسم برباالى بوده كه تا هنوز در

بجاى آورده ميشد ولى اكنون آنرا درپاى مزار " ناهيتاا"همين كوه در پاى معبد
  .كه معلوم نيست چه شخصيتى است، اجرا مى نمايند"  پيرگندم بريان"
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   :نوروز درافغانستان
دور، يا الاقل از دوره شهرنشينى در افغانستان جشن نو روز از گذشته هاى خيلى 

درعهد جمشيد، شهريار اسطوره اى بلخ ، ازسوى مردم با شادمانى وشادكامى 
از روز اول سال خورشيدى تا جشن نوروز  هرساله ازآن ببعداستقبال شده است و

 .روز سيزدهم فروردين روز سيزده بدربود. را در برميگرفت فروردين سيزدهم 
خود را به دامن طبيعت رها  و زخانه هاى خود بيرون ميرفتنددراين روزهمه مردم ا

ميكردند وتمام روز را باصرف غذاى هاى گونه گون وشنيدن ساز وسرود با رقص 
  .وپايكوبى بسرمى آوردند

يكى از ويژه گيهاى جشن نوروز، همگانى بودن اين جشن است كه تمام مردم 
 مگر فقط .شادمانى مى نشينندب  آن را جشن خود ميدانند وفرارسيدن آنراكشور

 وبه همين علت  روحانيت  مسلمان با برگزارى اين جشن ها سرسازگارى ندارد
دولتهاهم درتحت تاثير موعظه هاى روحانيون، ازرونق اين جشنها  كاسته اند 

چنانكه درافغانستان جشن نوروز به  .ندا مدت اين جشن را محدود ساختهوحتى 
،درساير نقاط كشوربه ] برگزار ميشوداى چهل روز بر كه[استثناى مزارشريف

 خالصه شده جشن بزگر يا ميلۀ دهقانرخصتى ونهال شانى به عنوان روز يك
 روز شاگردان مكاتب 13، درحالى كه در ايران اكنون هم اين جشن تا است

ودانشگاه ها رخصتى دارند وبراى مامورين دولتى تا پنج روزرخصتى عمومى 
روز سيزدهم بنام سيزده بدر، در واقع اعالم ختم .ميت دارد روز رس13ولى تا 

  .جشن نوروز است

دراينجا تذكر اين نكته الزمى مينمايد كه باغلبه اسالم جشن نوروز ازسوى 
هرچند كه به مناسبت نوروز به حكام . روحانيت مسلمان با تحريم هايى روبروشد

 خلفاى و. ش ميشده استايران هداياى در همين روز پيشك اسالمى در خراسان و
اسالم رسم گرفتن هداياى نوروزى را كه ميراث دوران ساسانى بود، ادامه دادند، 
منتها بجاى نوروز آنرا بمناسبت روزميالد پيغمبر اسالم از امراى قلمرواسالمى 

ابوبكر محمدبن يحيى جرجى زيدان مورخ معروف عرب زبان از قول . ميگرفتند
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پنجاه )عراق(درزمان معاويه خراج سواد :   ميكندتهصولى ، اديب ايرانى نوش
دينار و هداياى نوروز و مهرگان نيز به پنجاه ) پنجاه ميليون( هزار هزار

  و در دوره حكمفرمائى حجاج بن يوسف ثقفى اين هدايا . هزارهزاردينار ميرسيد

  )19.(دينار بالغ ميشد) چهل ميليون(به چهل هزارهزار

 مردمان ساكن درفالت ايران، براى بقا وزنده ماندن جشن  بدينسان پى ميبريم كه
نوروز چگونه از جان مايه ميگذاشتند تا خلفاى اسالمى مانع برگرازى آئين 

به عبارت ديگر، مردم براى زنده نگهداشتن اين آئين عالوه . نوروزى نگردند
برپرداخت ماليات هاى شرعى، مجبور ميشدند يك ماليه غير شرعى ديگرى 

 هداياى نوروزى را براى خلفا وحكام  نيز بپردازند تا اجازه داشته باشند كه از بنام
آئين نوروزى تجليل بعمل آورند واين سنت را همچنان زنده نگهدارند وبه 

و اين امر بيانگركمال دلبسته گى مردم  به فرهنگ . ايندگان خود انتقال بدهند
  .  وسنن نياكان وهويت فرهنگى شان است

اتمام كارشكنيها ومخالفتى كه از جانب روحانيت مسلمان درتحريم بخالصه 
وياكم بها دادن به آن اعمال شده،جشن نوروز با جلوه هاى گوناگون تجليل و 

در دوصد سال پس از اسالم و حتى تاعهدصفاريان . احترام مى شده است
سيستان، از جشن نوروز بطور مشخص در متون تاريخى ذكرى ديده نميشود، 

ا درعهد سامانيان كه دوره تجديد تاريخ وادب پارسى است، از جشن نوروز و ام
  .آئين نوروزى درمتون ادبى وتاريخى اين دوره تذكراتى ديده ميشود

سامانيانست كه نغمه بهار را چنين  رابعه بلخى نخستين شاعرزنى درعهد
  :سرميدهد

 نى گرفتچمن رنگ ارژنگ ما           زبس گل كه در باغ ماوى گرفت

   كسرى گرفت  از سـرتاج نـشان               زّر و سـيم از سـر نـرگس تـازه 

 :جشن نوروزدر عهد سالطين غزنوى
  در روزگار غزنويان، نه تنهاجشن نوروز بلكه جشن هاى سده ومهرگان نيزباشكوه 
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بيهقى والبيرونى وگرديزى وشعراى .خاصى بطور رسمى برگزار ميشدند
ابوريحان بيرونى .  گيرى ياد كرده اندمين جشنها بطورچشعهدغزنوى از ا

 با آغازسال نوسالمندترين فردخانواده به پا ميخاست وقاشقى عسل يا«: ميگويد
 و پاره قندى بردهان يكايك خانواده ميگذاشت وبادادن هديه ويك برگ سبز

 يك سكه كه درداخل يك سيب ويا ليموقرارداده شده بود، آمدن نوروز را
بعد تمام خانواده بپا ميخاستند ونمازسپاس وتندرستى  .باش ميگفتشاد

بجامى آوردند وبراى همديگر ديرزيستن وفراخى روزى وشادكامى 
پس از آن، زن ومردخانواده به كوى وبرزن ميرفتند و هركى راسرراه .آرزوميكردند

 )20(».خود مى ديدند، براوآب مى پاشيدند

وى نسبت به آئين هاى هاى باستانى مردم تعصبى بنابر متون اين عهد، شاهان غزن
وبا عالقه مندى آنرا احترام وبرگزار ميكردندو در روزهاى موعود اين  نداشتند

باحاجبان سيه پوش «: جشنها در بارگاه شاهان وسالطين غزنوى كه بگفته بيهقى 
وفراشان ومرتبه داران ونديمان وخازنان ومطربان و ساقيان و جنباشيان و 

بتيان وغالمام وثاقى وسرائى با جامه هايى ازسقالطون وديباى رومى جني
وكمرزر وسيم هزارگانى وهفتصدگانى واسپ هاى باساخت وستام زرين وسيمين 
وچتر وعلم وعالمت دبدبه وكوس وبوق ودهل، دستگاهى بس پرهيمنه وباشكوه 

تيفا، ديوان رسالت، ديوان اس: با حضور تمام رؤساى ديوانهاچون) 21(».بود
ديوان بريد وديوان اشراف، وديوان قضاو ديوان احتساب وديوان اوقاف، يكجا 
بابزرگان و نمايندگان اقشار وطبقات مختلف مردم از همه شهرهاى امپراتورى 

و دراين . غزنوى باهداياى حيرت انگيزحكام واليات دور دست ، تجليل ميشد
مناسبت انشادميكردند و آنرا بارگاه بود كه شعراء اشعار نغز وپرمغزى به اين 

  .درحضور شاه و درباريان مى خواندند و از شاه صله وجايزه ميگرفتند

  وصـف نوروز از زبان حكيم فرخى سيستانى
  يكى از بهترين سرودهاى نوروزى ،كه درتاريخ هزارساله ادبيات فارسى تاكنون 

  درآن نوروز نظير آن ديده نشده، ترجيع بندى است ازحكيم فرخى سيستانى كه 
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  دوسه . وبهار با لطيف ترين وخيال انگيز ترين الفاظ به ستايش گرفته شده است

  : بند آن را اينجا مى خوانيم تابا خوانش آن از شاعرگرامى يادى كرده باشيم

        زبــ�غ اى ب�[!�ن ��راه&ى بـــ�ى ب�ــ�ر0ی�

��ــ�بــ�غ ��را د� /  *ــــ�دا��ن بLـــ�ر 0ی� / 

���            ب�غ را *ــــ�دا هـ�اران خـــــ�ا��2ر 0ی�/

 )�ل'2ى ص!�/
 #"�ان /  4&ـ�ى ب�#"�ر0ی�

          ــ�ار ب��ر 0ی�ــX، ب  دیـــ!ـ�ب�ـ�ر ب�غ )ـ#� ا	

 &�ن 	�خ�ا	�� ب�وز صـــــ� هـ�ار 0ی�ـ)�ا ��

           /"�ن ����!"ى را K"ـــR شX� V درش&�ر0ی�

 &ى زو ب�ى ی�ر 0ی�#"�ن دا	�L  ه�/` راه

           �ش )� ز�Kر 0ی�ـب�ـ�را�=�ل K"�ارى ه&ى خ

 ازای
 خ�ش�2ش�د*ـ�دا /  خ=�وازش�Lر0ی�

 ب�ی
 ش�ی=2(ى ��"ى ب�ی
 ب�ی=2(ى روزى

��Lادر���ن ه�روز��ـ"ى ب�د و 	�روزى�  

 

            �د� �0&�ن ا�2ىــز��
 ازخ��ى ��یى ��ـ

 ا�2ى���2ن ـ���د� �0&�ن ��Bى ش(ــ29  ب

           ـ�ن ا�2ىـب3@ـ�ا bل  K"�ارى، زب�Zـ�د� ده

 درخ% �!� را �ــ�Bى ه�ار 0وا زب�ن ا�2ى

           ب�ــ� درب�غ ��Bى �X، #�اغ ب�[!�ن ا�2ى

 �c�2 	=�2ن ��Bى، ُب% b[� ��ـــ�ن ا�2ى

�=ـ�ن ا�2ى�d �!ى ، زدیBرا�� �           درخ% ��

 ن ا�2ى���ن ��Bى ه&  �Kوشى و از�K	�ــ�

            ��ا��دل 	  ا	�ر د�% 0ن 	��ـ��بـ�ن ا�2ى
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 ب�و د�2< ب��دى ب��ى #�ن ار[ـ�ان ا�2ى

 =2(ى ��"ى ب�ی
 ب�ی=2(ى روزىـ�ی
 ش�یـب

�e رادر���ن ه�روز��"ى ب�د و	�روزىـ� 

  

           	!�"ى ب�غ را/��X، #(ـــ�	  خ�ب و دل!�ش�

 �	!�"ى راغ را/� bل ، #ـ�ن زی!� و درخ�رش

	�� V:	از 
           ��ن،#�ن دی!�ى ُش�ـ�2ش��ز��

 �ار0واى �=% ای"e، ب�+X خ�یV ا	�رش�ـه

            )fرو�9% �< /�د� /"�ن، ب� �9% ه&ــــ!�ش�

 ���ن #�ن خ�	  �Kُب% ش� و 	�روز ب2(ـ�ش�

           �ش�ـ�ا	ـ(ـ�هـ� )ـ"�رو از�ـ�د� ازدیـدرخ% �

 =�2ش�ــــ
 وب% ه< ب�ل�ـــ/"�ن ب�bل  ا	�ردش

           �ل  و ب�[ـــى ،	�اى ��gبى بـ�ش�ـ+ـ� ب�ـزه

 �*ــ�ق دی(�ش�ــ�ن /ــ"ـ� را/ـ�ن �ـ� شـ�یـد��ب

 ب�ی
 ش�ی=2(ى ��"ى ب�ی
 ب�ی=2ـ(ى روزى

 )٢٢(        را در���ن ه�روز ��"ى ب�د و	�روزى�ش&               

  

ــوروز را، روز دگرگــونى  ،فرخــى سيــستانى  بدينــسان ــه    ن ــد وب آفــاق وجهــان ميدان
 ،شــاعر دهقـان مــنش سيــستانى .  تابــه نوشــدن خـود بپردازنــد ديگـران پيــام ميدهـد  

تـشبيه ميكنـد كـه هريـك از ايـن بتهـا       گونـاگون  ى يـ دربهار بـه بـت خانـه         طبيعت را 
 .بدســت نــوروز تراشــيده شــده و مــردم بــه طــواف ايــن بتهــا از خانــه بيــرون آمــده انــد  

 شـب چراغـى را ماننـد كـه بدسـت باغبـان طبيعـت                هريك ازگلهاى شگفته  بهارى،    
بادسـته  ) كمرباريـك (افروخته شده باشند، و ستاك نـسترن چـون  بتـى الغـر ميـان       

وشـگوفه هـاى سـيب ، بـه جامـه يـى        . گلى در دست برسرراه بينندگان ايستاده است      
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ــان دل انگيزميمانــد كــه درخــت ســيب آنراچــون عروســى بــه بركــرده اســت          . ازپرني
ه عروســى ميمانــد كــه لباســى پرنيــانى از بــرگ گــل بــتن كــرده          جهــان،در بهــار بــ   

وقتــى بــه صــحرا نگــاه كنــى، گمــان مــى بــرى كــه گلهــاى اللــه دهــن ازبيچــاده    .باشــد
ومرجان پركرده باشند واگر بـه سـبزينه درخـت ببينـى ،خيـال ميكنـى بلبـل هـزار آوا                     

 تصويرى كه فرخـى سيـسانى از بهـار بدسـت ميدهـد،        خالصه  . زبان درازكرده است  
  .بيان نشده است ودل انگيزى ازقلم هيچ شاعرى تاكنون بدين زيبائى ورسائى 

فرخــى سيــستانى قــصيده  ديگــرى دارد كــه آنرادروصــف  داغگــاه اميــر ابــوالمظفر 
دراين قصيده نيز بهـار بـه       .فخرالدوله احمدبن محمّد والى چغانيان ، سروده است         
يات هزارساله پارسى بـى   نيكوتروجهى وصف شده است كه اگر در نوع خود درادب         

  :قسمتى از آن قصيده چنين است.نظيرنباشد ً كم نظير حتماًخواهد بود

K ــ#�نK   �ش� ��[�ار         ـ�	� 	��(�ن ب� رو

  �ر �� 0رد /ـ�ـ=�رــ% ر	i ا	ــ�K	ـ��ن ه9

  �ف 0ه� ��e زای� ب$ ��4س          #�ن 	خ�c را

  �رّ� d�d$ بـ�گ روی� ب��&ــ�� را #�ن Kــب

  ش� بـ� ب�ـــ�ر 0ورد بـ�د           �<ــدوش و%4 	

  ـ� بـ��رـــَحـــّ!ـfا بـ�د ش&ــــ�ل و خــّ��� ب

  �ی$ ��ـe ��د� دارد ا	ـ�ر �2�0ـ
          ــب�د �

Wدر /ــ"ـ�ر  دارد !ــ2ـ�ن )ـ�ز�ـبـ�غ �ــ�ی$ ل   

  ـ��ــ�           ـلWـX ب�خ�$ دارد ا	ـ�ر � ـ�ان ــار[

  �ارــ� bb دارد ا	ـ�ر �ـ�شــ�ن لــoل	=ـ2ـ

  � ��م هـ� �ـ�خ ُ�ـX ب� ش�خ �X          ــ��0ــ)� ب

  Kـ"I  هـ� د�% ��دم �� *�و /�د از #"�ر

  "�          ـ2ـرا�% Kـ"�ار /  خ�W% ه� ر	(�
 ی�*

  ـ�ی�رــ�ــ�� شـبـ�غ هــ� Kــ�	(ــ�ر از دا[ـ(
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  ّ�م ب�د          ــ"�ن خـــ"ـ�ن #ــدا[(ـ�� ش�ــ�یـ�ر ا/

  �ان ب&�	� روز�ـ�رـ�ــ�ی$ حـــ�رو از 	ـ�Lـ/�	

p� ـ�ر�!�� ب�"$ #�ن	ــ�!�� ا          ��pر��	ا ��  

  خ�&  ا	ـ�رخ�&  ب�"$ #�ن ح�3را	�رح�3ر

  �ب�ن #�ب��%           ــــ�� ه� ب� ب�	i رود �gــ�!

  ـ��ن �$ �ـ=�رــ&  ه� ب� ب�	i 	�ش ��4ـ�ـخ

   ب�دو�% �=%           �&  ا�% خ29  ;�ش:$ه�/�Iخ

  دی�اری�ر �� �% ش�دان ی�ر ازـ�/�I �!ــه

  �ان 	�زو;ـ�2ب          ــ	�L �ن ب�س و /"�روـش:;�

  ��gب�ن رود و��ود و��L��ن خ�اب وخ&�ر

  ��ا/�ان          ــK �دون 	�ـــرو ه���ن �!�#�ن �

  ر��ا /"�ــ�ن دری� 	�Kــ�د� #ــرو ص@�ا �

  �	ـ�ر          ـ�ر �ــ�ر و0ن �&ــا	�ر 0ن دری� �&

  �&�ارـ�2ر� بــ�ر� وان �ــو	�ر 0ن ��دون �2

/ �I/ــــه�/   �� ب�ـــ�ه=�ر ب�ش� 0ن �&�ر

  �ر� ��ی  وارــ�رش�� ب�ش� 0ن �2ـــه�/�I خ

  

 چنانكه بايسته است ازسوى شاهان ان، ديگرغزنويدوره پس ازجشن نوروز
مردم بودند كه هرسال با خود و اين هتجليل نشد اانيرانجد وسالطين حاكم بر

چراغان كردن كاخها با  دلبستگى خاص جشن ميگرفتند و فرارسيدن نوروز آنرا با
و بازارها و صفائى بخشيدن به كوى وبرزنها و آب پاشى نمودن جاده ها و ميله 

 ، آنراطبيعت و رفتن به دامن لذيذپوشيدن لباس هاى نو وپختن غذاهاى جايها و 
د، يتنها گروهى كه نسبت به اين جشن خصومت ميورز ليكن .گذاشتند ارج مي

كه ازطريق دستگاه حكومتى كه براين روحانيت اتكا متعصب بودروحانيت 



                                                                               جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائى                              31

 به عقيده بطور مثال،. با برگزارى وگراميداشت آن سرمخالفت مى جنباند، شتدا
 براى سده و نوروز فروشند، آنچه« : پنجم هجرىقرن امام محمد غزالى درنيمه 

وليكن . چون شمشيرو سپرچوبين و بوق سفالين ، اين در نفس خودحرام نيست 
بلكه افراط . اظهارشعارگبران است كه مخالف شرع است و از اين جهت نشايد

. كردن در آراستن بازار به سبب نوروز، و تكلف هاى نوساختن براى نوروز نشايد
 تا گروهى از سلف ، مندرس شود و كسى نام آن نبرد بايد كه سدهونوروز بلكه 

گفته اند، كه روزه بايد داشت ، تا از طعام ها خورده نيايد و شب سده چراغ 
و محققان گفته اند، روزه داشتن اين روز هم ذكر . آتش نبيند فرانيايد، تا اصالّ

ى ديگر برابر  بلكه با روزها !و نشايدكه نام اين روز برند به هيچوجه. اين روز بود
اين )23(» .بايد داشت و شب سده ، همچنين ، چنان كه از او خود نام و نشان نماند

در مقابل آئين هاى مان سلمسند، بخوبى نشان دهنده تعصب مذهبى روحانيت 
  . است وفراموش كردن آنهاباستانى

  

  : جشن نوروز يا ميله دهقان پس از استرداداستقالل
 پس از غزنويان تا استرداد استقالل كشوراطالعات از چگونگى برگزارى نوروز

زيادى در دست  نيست، مگر در عهد امانى ازاين روز بنحو شايسته ترى تجليل 
 .ميگرديد كه تا امروز از آن در سطح رسمى ودولتى  پيروى ميشود

پس از ايرادخطابه اى در خصوص امان اهللا ، شاه در عهد سلطنت اعليحضرت 
توسط شخص  وز اول سال وآغاز بهار، اين جشن با قلبه كشىنوروز به عنوان ر
 پوشيد و ى مىاعليحضرت مرحوم در اين روز لباس دهقان: گويند. شاه آغاز ميشد

 بست و دست برخيش گاو آهن ميگرفت وگاوان قلبه را به ىدوركمــرش شال م
 و ىبا اين كار خود به شغل دهقان پيش هدايت ميكرد و زمين را شيار ميكشيد و

 تشويق ى وعمران زمينر ارج مينهاد و دهقانان را به امر كشته گىكشاورز
 گاو و گوسفند و اسپ و شتر ى كه بهترين نسل هاىدر اين روز به آنان.مينمود

ومرغ را پرورش داده بودند و از مقابل چشم تماشاچيان ميگذشتند، انعام 



                                                                               جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائى                              32

يگرديدند تا به پرورش و و بدين گونه مالكان احشام تشويق م. وجايزه داده ميشد
در عين حال دراين روز به غرس . كنند خود بيشتر توجه ى احشام و دام هاىبارور
 يا ى در كنار جوى پرداختند و بدينسان سال نو را با غرس نهالى تازه مىنهال ها

  . سرسبز وخرم ميخواستندى عمومىباغچه خانه يا باغ ها

 از آن و.يز از همين زمان ببعد رونق گرفت غالباً نام ميلۀ دهقان بجاى جشن نوروزن
 ىدر روز اول سال از جانب وزارت زراعت و آبيارميله دهقان   هرسالتاريخ تاكنون

 ى يا خيرخانه و يا استديوم ورزشى در دامنه كوه سخابل دركىبا مراسم شاندار
ت  در تمام والياميله دهقان. از مردم كابل بجا آورده ميشودىدر حضور جمع غفير

و   روز مردم لباس نوايندر  .  برگزرا ميگرددىكشور در حد امكان بنحو شايسته ا
 از قبيل ، ى هاى سرگرمىپاكيزه بتن ميكنند و از خانه بيرون ميروند و به تماشا

 و ى دار باز،ى كبك جنگ،ى بودنه جنگ،ى مرغ جنگ،ى اتن مل،ىتخم مرغ جنگ
 ، ى ، پهلوانى و بزكشىان و اشتر دوى و مسابقات اسپ دوانىسادو خوان
  .  ميپردازندها يسايرسرگرم

 ممنـوع اعـالم گرديـد      )ميلـه دهقـان   (درزمان حاكميت طالبان بنيادگرا جشن نوروز     
وحتى بجاى تاريخ وسـنه خورشـيدى سـنه هجـرى قمـرى راگذاشـتند تـا بـزعم خـود                    

ند، ولـى ورق برگـشت و ايـن مـيخ برفـرق       يـده باشـ   آخرين ميخ رابرتابوت نوروز كوب    
اين درحالى است كـه درجمهـورى اسـالمى ايـران درهمـان        . ود طالبان كوبيده شد   خ

و در . ميـشود برگزارواكنـون هـم    عهدطالبان، جشن نوروز سيزده روز برگزارميشد   
روز سـيزده بـدر، همـه مــردم ازخانـه هـاى خــود بيـرون ميرونـد و ســبزه هـاى راكـه بــه          

كــشتزار مــى ريزنــد ، و در اســتقبال از نــوروز كــشت كــرده انــد، درآب ويــا درميــان  
كـه تـا    دختران دم بخت ساقه هاى سبزه ها را گره ميزنند و نيت مـى بندنـد             روستاها

سال آينده پشت بخت خود بروند وشوهرخوش صورت ونيكو سـيرتى نـصيب شـان      
بدينسان مردم دراين روز خود را در دامن طبيعت رها ميكنند وتمـام روز را         . بشود

  . ايكوبى بسر مى آورندبا ساز و سرود و رقص وپ

 :نوروز دركابل 
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يك ماه پـيش از فرارسـيدن نـوروز ، دكانـداران ،     : در كابل قديم رسم براين بود كه      
 چهارچتــه ىرســته دكانهــا.  بــستندى خــود راچراغــان ميكردنــد و آذيــن مــىدكانهـا 

ســـرچوك و شـــوربازارو بـــازار ارگ را بـــا انـــواع آئينـــه هـــا، بلورهـــا، منظـــره هـــا و    
 ى كجكـول هـا و تبـرزين هـا و پوسـت هـا              ىلينچه ها،چلچراغهـا و حتـ     تصويرها، قا 

 همـه  ى مهتـاب  ى و مشعل، فـانوس وچـراغ هـا        معشبها با ش  . پلنگ آراسته ميكردند  
 پزهـا ، كلچـه پزهـا، نخودپزهـا، نقـل           ىاز مدتها پـيش شـيرين     . جا روشن روشن بود   
 ى و تركـار ى فروشها انواع سبز  ى سبز .درست ميكردند ) لوزينه  (وبادام ، شيرپيره    

 بــه مــشتريان عرضـــه   ى و خرمــ ىاســفناج را بــه نـــشانه ســبز    مخــصوصاّ ) تــره بــار  (
  .ميكردند

 ى و جوش پير و جوان ، شور و هيجان تازه بهشهرمجنب خالصه آمد آمد بهار
 زن و مرد و كودكان با . چون پوشيدن لباس نو يا پاك شگون داشت .بخشيد
 حنا كرده ، چون ى و دست و پا سرمه كشيدهى سرخ و سبز و چشم هاىلباسها
 ى ، كلچه هاى خانگى هاى تهيه شيرين. درخشيدندى در ميان جمع مى بهارىگلها

 اينكه همه چيز در ىو برا  را نشانه خير وبركت ميدانستندى نوروزذيذبسيارل
 سفيد ميكردند و اسباب ى را با قلعىپيش از پيش ظروف مس،  باشدىدرجه اعل

 پيدا ى خاصىتا جلوه و جال د توان پاك و پاكيزه ميداشتندو اثاثيه خود را در ح
 ى و خوردن سبزدن بى حمام و شستشو. و حياط را تر و تميز ميكردندىحويل.كند

 كردن از واجبات سال نو بود و باور داشتند كه هرگونه كه سال ىو خنده و شادمان
شب جمعه آخر سال ، در . نو را آغاز كنند تا پايان سال به همان گونه خواهند زيست

 صالحين ، عاشقان و عارفان، شاه ىمانند شهدا(مردم به زيارت بقاع متبركه 
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خواجه سبزپوش ، ) خواجه چشت( خواجه چاشت،دوشمشيره ، خواجه صفا 
 ىخواجه رواش ميرفتند و بر اهل قبور فاتحه ميخواندند و برهديره ها ارزن م

 و ى دفع بال و پليدىند از قديم برادودكردن اسپ. ريختند و اسپند دود ميكردند
در موقع دود كردن اسپند نام خواجه بهاءالدين . رفع چشم زخم مروج و متداول بود

اسپند ، بال بند، بحق :  آوردند وميگفتند ى سلسله نقشبنديه را برزبان ممؤسس
 ى غذا .شاه نقشبند، چشم ايش ، چشم خويش، چشم بدانديش ، بسوزه در آتش تيز

 بودكه هردو ىو ماه)ىقورمه سبز( چلو، ىو مقبول شب نوروز ، سبزمعمول 
درشب چارشنبه آخر سال كوزه نو و آب نديده را .  است ى و زندگى از سر سبزىنماد

  . شكستند و ميگفتند بال رفت و صفا آمدى انداختند و يا مىاز بامهابه زمين م

مدند وبا جمع شدن در  آى مردم به پيشواز سال نو وبهار هر روز جمعه بيرون م
 ى پرداختند و با پختن غذاهايى به سير و گردش و سرور و سرود مىمحل خاص
.  نوروز استقبال ميكردنداز  و تهيه انواع سرگرميها ى و جلبى ماه،ىمانند سبز

معروف بود، برگزار » جُبه« كه بنام ىدر كابل عهد قديم اين مراسم بر تپه ها
 كه تشريفات ىديگر از محل ها.  گفتندىم»سيرجُبه«ميگرديدو خورد و بزرگ آنرا

و   بود»ىباغ نوروز« درآن برگزار ميشد ، باغ بابُر بودكه نام قديمش هم ىنوروز
دفن   كه وصيت كرده بودى بابررا از هند به كابل آوردندو به باغتپس از آنكه تابو

 ىندو به شاد كه مردم جمع ميشدىديگر از جاهاي. كردند، معروف به باغ بابر شد
 ارغوانش ى زيباى پرداختند، دامنه كوه خواجه صفا بود با درخت هاىوسرور م

در اين باغ ها و مكانها بود .  عطرآگين بادامشىوهم باغ چهلستون با شكوفه ها
 ى مىمردم در سايه فرح بخش ارغوانها ودرختان بادام ، كباب و قيماق چا كه 

 ى داشتند كه نشانه دوستى خود محفلىراهر صنف از اصناف و اقشار ب. خوردند
اغلب زنان به گلگشت چمن ها ميرفتند و آن را .  بودىو ابراز محبت و شادمان

 ى مى نشستندو به شور وشادى سبزه ها مىرو.  گفتندىم» سبزه لگدكردن«
گوش » سبزه بهار" به آهنگ ى خواندند و به قول منوچهرى مىنشستند و چاربيت

 )24(.ميدادند

   بهار نام نوايى است درموسيقى ومنوچهرى درقصيده اى، ضمن توصيف سبزه



                                                                               جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائى                              35

جشن سده ،بهار ونوروز، درمدح سلطان مسعودغزنوى، و فرارسيدن نوروز 
  :گويد

   شكرگزى ونوش مزى شاد وشادخوار      مستى كنى وباده خورى ساليان سال     

  )25(»زه بهارـبـس«هار زند ـزه بــبر سب             ربتـــ و مطىنـار نشيــبزه بهــ بر س 

   

 : درمزارشريف يا ميله گل سرخ نوروز  
 موالناجالل الدين محمد بلخى اولين مالئى است كه بهار را بجاى نوروز به   

  :ستايش گرفته است

          fار ��0ـ��رخـــــ�ش ;ـ�، بـ��ر�0ـب�ـ�ر ��0، ب

 ر ���0اـ� 	ـ9ــــــ�ى هـ�، شـ� �0ـ9ـش9ـ� ��0، ش

          �، در��0 /  �!�رc ب�دـ�V 	�ــــ��*ـ�  Kـ9ـب"

    زردى ر*% وخ�Lى ر*% و;&��Kی�ار��0ـ/

 بنــام ى بـا رنـگ و صــبغه مـذهب   ى بگونـه خاصــ هرسـال  در شـهر مزارشـريف ، نــو روز  
يت مآب وجاده روضه شاه والو. برگزار ميگردد) يا جشن گل سرخ(» ميله گل سرخ«

و چلچراغ هاى رنگين وقطاردار رونق خـاص ودالنگيـزى           باگروپها هاى اطراف آن    
  .مى يابد

 يف ، ميله گـل سـرخ ميگوينـد، اينـست      دليل اينكه چرا جشن نو روز را در مزارشر        
 ى بلـخ غـرق در گـل هـا    ىكه با آمدآمد بهاران هرسال صحرا و دشـت و دامـن كـوه هـا      

انجـام آداب  مراسم ميله گل سـرخ بـا     .  ميگردد ى و خودرو  ىسرخ الله وشقايق وحش   
بــه پيــشواز .  مــردم بــشمار ميــرودىاعتقـاد  -ىمراســم عنعنــ  از  ىزيـارت كــردن جزئــ 

 هـا، باغچـه هـا و پاركها،جـاده هـا        ىنوروز و ميله گل سرخ ، مردم خانـه هـا و حـويل             
 داخـل روضـه مزارشـريف    ى پـارك هـا    ىو در پـاك   . وكوچه ها را پاك و تميز ميگنند      

مانـده بـه نـوروز مـردم از اطـراف و اكنـاف       زيـرا ده روز  .توجـه خـاص مبـذول ميـشود    
 ى ميانه بـه شـهر مـزار شـريف مـ     ى آسياى و پاكستان و كشورها    ايران  افغانستان و   
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 ى مدت چهل روز از بيستم ماه حوت تا اخير ماه حمـل گرامـ    ىآيند ، و نو روز را برا      
  . ميدارند

 بـن  ىت علـ در روز اول سال نو ده ها هزار مردم بر گرداگـرد مقبـره منـسوب بـه حـضر           
 ، ى دواير دولتـ ى همراه با رؤساى صبح وال9 ساعت ر طالب صف ميكشند و د  ىاب

 شـوند و  ى رتبـه و روحـانيون بـه صـحن روضـه مـزار جمـع مـ         ىقضات و افـسران عـال     
 از ى شود و بعد با قرائـت سـوره هـاي   ى برسم احترام نواخته م    ىسپس موزيك دولت  

 خيــر ى يــا اســتاندار و دعــا ىقــرآن و خــوانش پيــام شــخص اول كــشور بوســيله والــ  
  . برافراشته ميشودىحضرت عل» علمژنده يا توغ يا « نعمات ىوبركت و فراوان

 اسـت بـه ارتفـاع تخمـين هفـت يـا هـشت متـر و               ىچـوب ضـخيم وبلنـد     » ژنده، توغ  « 
 رنگارنگ ابريشمين كه در مدت جشن در صحن روضه برپـا     ىپوشيده با پارچه ها   

 بكــشند مــردم هجــوم ميبرنــد تــا بــرآن دســت      » ژنــده«هنگــام برافراشــتن  .ميباشــد
 خودبكننــد، زيــرا اعتقــاد  ى از آن را تبــرك گويــا بــرا ىودرصــورت ممكــن پارچــه ا 

عامه چنين است كه هركه دستش برژنده ويا توغ شاه واليت مآب برسد، از بالها و             
  .بود و همه آرزوهايش برآورده ميگردد  درامان خواهدى و زمينىامراض سماو

 رسـيدن بـه   ى در روضه مـزار بـرا  دن كرىجمع مردم در مزار و شب زنده دار      بنابرين ت 
  دست زدن برژنـده و ماليـدن آن برچـشم و سـرو صـورت خويـشتن               ىمراد خويش يعن  

 مـي   شـان ى از افراد بر اثر فشار مردم زيرپا ميشوندو دست وپـا ى برخىگاه.است 

  .شكند

 ى بــه اداىبــا خوشــحال ، حاضــرين كــف ميزننــد و ىبعــد از برافراشــتن پــرچم مــذهب 
  پردازنــد و بــه همــديگر خــود روز نــوروز را تبريــك ى حاجــت خــودمىزيــارت و روا
در اين روز همه مردم از زن و مرد و كودك وجوانان وسـالمندان لبـاس نـو     .ميگويند

 ى به تماشـا ى و خوشىدمان ماالمال ازشاى پوشند و با سر وصورت تميزو دلها   ىم
 و ى ، مرغ جنگى ، بودنه جنگى قوچ جنگ،ىبزكش:  دلچسپ از قبيل ى هاىسرگرم

در جـشن  .  ميگذراننـد ى وسـادوگر ى و شـعبده بـاز  ،ى ، كبك جنگـ  ىتخم مرغ جنك  
   و دشت آهوانى در بيرون شهرمزار شريف در دشت ليلىگل سرخ مسابقات بزكش
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  روضۀ مزار شريف قبل از برافراشتن ژندۀ شاه واليت مآب

  

 .  گرددى استند، بر گزار مى صحرائجوشخود  ىكه مملو از گل الله و گل ها

 دراين روز رسم براين است كه مردم به ديدار دوستان و خويشاوندان وبزرگان  
 كه ى سالىخود بروند و به يك ديگر نوروز را تبريك بگويند و مقدم نوروز را برا

 جشن گل سرخ مردم ىدر روزها.  دارند ، ميمون و مبارك بخواهندىدر پيش رو
 از مهمانان با پيشكش  متنوع هموار ميكنند و  ى رنگين از غذاهاىه هاسفر

 خوراك هفت ميوه و سمنك به ميمنت اين.  متنوع استقبال ميكنندى هاىشيرين
 ىدر ميله گل سرخ هزاران نفر زوار از شهر ها. روز زيب دسترخوان ميزبانان است
 ى مزارشريف براى آيند وچون مهانخانهاىمختلف افغانستان به مزارشريف م

  بيشتر درمنزل دوستان وآشنايان خودنميكنند، مسافران وزوار كفايت ىپذيرائ
در مدت چهل . ميروند وجشن گل سرخ را بادوستان خود يكجا تجليل ميكنند
و آواز   وساز ىشبانه روزميله گل سرخ، در تمام رستورانها و پارك ها موسيق

  .  معروف كشور به گوش ميرسدىخواننده ها
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  تصويرى از رسوم بزكشى در نوروز در مزارشريف

  : ترانه مال محمدجان
 است كه گويا از جانب جان نوروز،ترانه مال محمدى شنيدنى ازترانه هاىيك

وازو ميخواهد . سروده شده است) مالمحمدجان( مرد دلخواهش ى براىدختر
ان كمك  شاه مردى رسيدن به مرادخويش به مزارشريف بروندو از سخىتابرا

  :اينست آن ترانه.بخواهند

 سيل گل الله زار وا وا دلبرجان            جان بياكه بريم بمزارمالمحمد 

 كــردم دا را يـــادـــــرخـيـ شىلـع              ردمـــكـ د فــريـادــنــركــوه بلـس 

  ردانــــ گا را شـادــاد مـــاشـدل ن             دا يا شاه مـردانــرخـ شـيىلــع 

  نـش خـدا كـيــرا پــاجــات مـمن             نـدا دردم دوا كـخـ يرــ شىسخ 

 نـ دردش داواكترجاعاشقسـبه              تُميه مـ تىذرــ نىنـراغ روغـچ 

 ــدا راــــرخـــن شـــيـرم دامــــبگــي              ر روم با تـو نگـاراـاه گـرگــــنـظ 

 طـال را  ـلچشم خود قف م بـرـــنهي            دـايـش بيـدا رحمـخـرم تا ـبگـي 
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ى در مـورد  آهنـگ مالمحمـدجان روايتـى دارد كـه بـاهم آنـرا مـرور           نزهت هرو آقاى  
»  ومـال محمـد جـان    شهيـ عا«  آهنـگ وداسـتان عاشـقانه    نيـ  بـه ا  دررابطـه :"ميكنـيم 

 ويـ  نوشـته شـده وراد  ى بارهـا مطـالب  ديـ  هرات واخبـار وجرا خيدركتب مربوط به تار   
 مربـوط  ى داسـتان وآهنـگ هـا   ني اىدي دهه پنجاه خورش  ى درسالها زيافغانستان ن 

 نخواهـد بـود تـا       جـا ي، ب  بـار نـشر نمـود      ني چنـد  كـال ي درام موز  ويـ با آنرا درقالب راد   
  : داستان باشم ني اى جا به گونه مختصرراونيدر

 ى آهنــگ هــاني تــرىمي و از قــدكيــ فولكلورستيــ مــال محمــد جــان ، آهنگآهنــگ
 كـه نذرگرفتـه تـا     ستيـ  سـوزدل دختـر عاشق     انيـ هرات باسـتان ، سـرود عاشـقانه وب        

 شيـ  نموده ودعا كند تـا آرزو   ارتي را ز  ى رفته ، موالعل   فيدرروز نوروز به مزارشر   
  . به مال محمد جان است برآورده گردد دنيكه رس

 ني درعـصر سـلطان حـس     ژهي درهـرات ، بـو     انيـ موري ت يـى  حكمروا درزمـان ميگويند  
 ، مــردم ازسراســر يى نــواري شــىعلــرياماو  دانــشمند ريــووز) م1505 -1468(قرايبــا

ــموريقلمروت ــه مزارشــر  اني ــوروز ب ــرچ مــصارف    ى مــفي درروز ن ــت خ ــد ودول  آمدن
 پرداخــت ى كردنــد مــى مــى عروســفي روز درمــزار شــرنيــ ، دركــهي جوانانىعروســ

  : شرح ني به ا داردى حالست وداستانني اانگري عاشقانه مالمحمد جان بسرود.

 هـم  ىكـ ي شـده بـود ،      سي دوران ، درهـرات تاسـ      نيـ  در كـه ى   مدارس متعـدد   ازجمله
درشمال شـهر هـرات   ) هديره، حضيره  ( " رهي سرحد " محله   كي بود، نزد  ىمدرسه ا 

 مدرسـه مـال محمـد    ني ازطالب اكتني . ى واعظ كاشفني مال حس  ارتيودرجوار ز 
 كيـ كـه نزد )قرنفـل ( بـه چـشمه قلمفـر   رهي سرحدۀجان نام داشت كه همه روزه از محل       

 امــد وصــرف ونحــو حفــظ  ى دارد ، مــتيــ موقعى عبــدالرحمن جــاموالنــا مارتيــز
 از روز ىروز.  آورد  ى مـ  ى آسـود وشـكرانه بجـا      ى دركنا رچشمه مـ    ى ، ساعت  كرديم

 ازافـسران مقـرب     ىكـ ي دختـر    شهيـ  شان عا  اني كه درم  رهيدره ازدختران س  ىها جمع 
 دنيـ  وزىبـاد تنـد    اثنـا  نيرج برسرچشمه آمدند ، در     بود ، غرض تف    زموجوديدربارن

 را ازســرش پرانــده وبرشــانه مالمحمــد جــان كــه درفاصــله  شهيــ عاىگرفــت ورو ســر
 اش آمد وبا مالمحمد جان چشم ى عقب روسرشهياندك قرارداشت ، انداخت ، عا 

  : به قول شاعردنديبه چشم شد و هردو دلباخته هم گرد
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                ستي ناجي عشق را به سخن احتاظهار

   شد نگه به نگه آشنا بس استچندانكه

 دوسـتان وخـواهر   ى سـاز نـه ي ومال محمد جان به كمك وزمشهي آن روز به بعد عا     از
 بعمـل  ىدهايـ  وبـاز د   دي در كنار چشمه قلمفر، دور ازچشم خلق د        شهيخواندگان عا 

و دارد عشق مانند مشك بـ    :»ىواقف الهور « آوردند ، چون به قول شاعر بزرگ         ىم
 افتـاد وتـا بـه گـوش     زبانهـا  آهـسته برسـر   زآهستهي ومال محمد جان ن شهي، عشق عا  
 شــد ومــال محمــد جــان ودوســتان  ى درخانــه زنــدانشهيــ عا. دي رســزيــ نشهيــپــدر عا

 ى هرروزبرسرچـشمه مـ  ى ا رهيدهـ  دختـران سـر      . دندي محروم گرد  دارشي از د  شهيعا
  : خواندند ى سرود را مني اشهيآمدند و درفراق عا

  شهي عايى چراراني حنقدريا                      شهي عايى ازما جـدا ى بكتا

  شهي عايىــاي نبرسرچشمه

 چـون طالـب     ى بـه عمـل آورد ولـ       ى خواستگار شهي مال محمد جان از عا     اني جر نيدر
 محمد جان آمـوزش  مال. وصلت نداد ني تن به اشهي بود ، پدر عا  ى بضاعت ىالعلم ب 

 ى زار ونـا تـوان تـر مـ    شهيـ شـت وروز بـه روزاز درد فـراق عا   صرف ونحو را كنـار گدا  
  .ديگرد

 خداوند ازدواج شان صورت   ىاري دوعاشق دلباخته نذر گرفته بودند كه اگربه         نيا
 آن آسـتان  ى را بـه خـاكروب  ى شاه مردان برونـد ومـدت  ارتي ، درروز نوروز به ز  رديپذ

بود ، دور ازچـشم پـدر    بازتوانسته شهي ازروز ها كه عا ىروز. ندي نما ىمقدس سپر 
 بـا سـوز ودرد سـرود مـال محمـد      آنهـا  ، درجمـع  ديـ اي برسـر چـشمه ب   گـر يبادختران د 
 : خواند ىجانرا م

  � ��ن& �b Xل  زار ��X@� 6ـ�           ��ار��6@&� ��ن  ب<ی /  ب���ب

  �دارمــ% )ـ�ر� از د�ـK خ�ر
ـ'           ی دارم ـ���ن �ـ �$�ر �'ـ دربب 

Kـ�ـه&           �ا رمـ ب� �ی$����< بــ ا ز�`ـ �ـ در د;ـ	رمـ?ـ2ــ� در ا �  

  �6@&���نـbل  زار � Xـ ��Xـــ�            ��ار��6@&���ن  ب<ی/  ب���ب



                                                                               جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائى                              41

 گذشـت  ى مـ نجـا ي ازهمراهـان ، از ى با عده ا   يى نوا ريشيعلري اثنا ام  ني درهم اتفاقاً
 ، دي شـن ريآهنگ را تا اخ ، توقف نموده و  دي به گوشش رس   شهي خواندن عا  ىوصدا

 نهفتــهى  صـدا درد نيـ  كـه درعقـب ا  افـت ي داشــت ، دركـه ي اىبـا فراسـت ونكتـه دانـ    
 ازاو سـوال كـرد كـه دختـرم        ى ومهربـان  مـت ي آمـد وبـا مال     شهيـ است ، خودش نـزد عا     

 نهفتـه اسـت ؟   ى تـو درد   ى است وچرا درآهنگ صدا    ىراست بگو مال محمد جان ك     
 پدرانه به او وعده داد كه اگـر     وهي با ش  ري ام ىول پاسخ نداد ،     اي درابتدا ازح  شهيعا

 داستان عاشـقانه خـود ومـال       شهي عا س سپ .دينماي به او كمك م    ديراستش را بگو  
ب  نموده واضافه نمود كه مالمحمد جان ازجمله طال     تي حكا ريمحمد جان را به ام    

  . باشد ى شما مهمدرس

ن پـدر مالمحمـد جـان از     رفت وبه عنواشهي به خانه پدرعا   رشخصاًي آنروز ام  ىفردا
 ، بـه احتـرام شـخص    ديـ  دني كه وضع را چنـ شهي نمود ، پدر عا    ى خواستگار شهيعا
 فرسـتاد ،   في دودلباختـه را بـه مـزار شـر         ني ا ريام .دي گرد ى وصلت راض  ني به ا  ريام

ــدت ىدرآنجــا عروســ  ــد وم ــه خــاكروب ى نمودن ــادرت   ى ب  آن آســتان چــون خادمــان مب
   .دنديورز

 ري شـ ىعلـ ريده كـه مـال محمـد جـان ، ازشـاگردان خـاص ام          ها آم  تي ازروا ىدربعض
 كنـد كـه وضـع    ى مـشاهده مـ  ريـ  ، امشهيـ  بـه عا ى بـوده وبعـد ازعاشـق شـدن و       يىنوا
 بـه درس   گـر ي ود گرددي ترم فيزار ونح   نموده وهرروز  ريي مال محمد جان تغ    ىروان

 ايـ  ولطـف ، علـت را جو     ى گوناگون وبه مهربـان    ى ها وهي به ش  ري ،ام ردي گ ىعالقه نم 
ــ ــان حق     ىم  شخــصاً بــه  ريــ وامديــ گوى را مــقــتي شــود وســر انجــام مــال محمــد ج

 بــه ازدواج شهيــ ، پــدر عاافــتي درفــوق تــذكر كــهي رفتــه ، وهمانطورىخواســتگار
  .گرددي مىدخترش به مالمحمد جان راض

 ومــال محمــد جــان اســت ، شهيــ داســتان عــشق عاى مــال محمــد جــان كــه راوآهنــگ
 آهنــگ ثيــ ، قرنهــا منحنهي بــه ســنهيفتــاد وســ برســرزبانها اىدرشــهر هــرات ونــواح

ــور  ــفولكل ــده م  كي ــل ومجــالس خوان ــ درمحاف ــ ومشدي ــع  ( ىآســتائ . شودي ) مطل
 انــان  آوازخوقهي انتــره هــا نطربــه ذوق وســل   ى دارد ولــ رايــ آهنــگ همــان شــكل اول  

  . گردندى  انتخاب مى محلى هاىتيازدوب
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 نيسـتاد غـالم حـس     بارشـاد روان ا    نيصـدا اولـ   ) ضـبط ( بوجود آمدن صنعت ثبت      با
 ديـ نمايثبـت م ) صفحه   ( كاردي ر كي در ى آهنگ را دربمبئ   ني نود سال قبل ا    باًيتقر
نــصرو (  آهنــگ گــري آهنــگ مــال محمــد جــان ودرطــرف د   كــاردي طــرف ركيــ، در

 چـون  ى آهنگ را هنرمندان معروفـ   ني سلسله ا  نيبهم.  بود   دهيثبت گرد ) نصروجان  
 ويــ ازهنــر منــدان در رادىاديــعــده زخــانم ســلما ، خــانم مهــوش اســتاد هــم آهنــگ و 

آهــگ مـال محمـد جــان   .  خواننـد  ى اجـرا نمـوده ودرمحافــل ومجـالس مـ    ونيـ زيوتلو
  )26"( مبورگها 2007/ 5/ 30 . ساخته شده است نيرويبه) مقام ( درقالب راگ 

 : درباره مزارشريف ىروايت 
ــده هنــر معمــار       ــر زن يان در  عهــدتيمورىمقبــره مــزار شــريف در واليــت بلــخ تنهــا اث

درعهــــد ســــلطان حــــسين بــــايقرا ى  مــــيالد1480 افغانــــستان اســــت كــــه در ســــال 
 ايران به نقل    ى شهر ها  ى تاريخ ى حكيم در جغرافيا   ىمحمدتق. اعمارگرديده است   

 بنــام شــمس الــدين  ى مــردى هجــر885از روضــه الــصفا، روايــت ميكندكــه درســا   
 نمـود ،  ىمـ  معـروف منتـسب   ى صـوف ىمحمد كه خودش را به شـيخ بايزيـد بـسطام    

 در اختيــار داشــت كــه گويــا در زمــان ســلطان ســنجر    ىابازكابــل بــه بلــخ رفــت وكتــ  
در ايـن كتـاب غيـر موثـق اشـاره شـده بـود كـه مـزار اميـر             .  نوشته شده بود   ىسلجوق

حـاكم بلـخ بـه    . بلخ بـوده باشـد   » خواجه خيران«  طالب در قريه     ى بن اب  ىالمؤمنين عل 
 د، ديــى محقــرىرفتــه ، مقبــره و گنبــد) ؟خواجــه حيــران(محــل قريــه خواجــه خيــران 

 بدست آمد كه بـرآن نوشـته شـده    ىامركرد تا محل را بكاوند ، در نتيجه لوحه سنگ       
 طالـب علــيهم الـسالم ابـن عــم    ى بــن ابـ ىاينـست مـضجع اســداهللا الغالـب علـ    « : بـود 

چـون صـحت ايـن روايـت از نظـر تـاريخ مـشكوك        .  » اهللا و عليه و آله ىرسول اهللا صل  
 به سـلطان حـسين بـايقرا در هـرات گـزارش داده         ىضوع توسط شخص راو   بود ، مو  

  ) 27.(شد

سلطان حسين : غبار نيز اين روايت را درمسيرتاريخ، آورده و عالوه ميكندكه
 بعد از هرات به بلخ رفت ، و ازقريه ى شمس الدين محمد، مدتىبايقرا براثر ادعا

 ديد كه در آن لوحه ىلوحه سنگ با ى و قبرى حيران ديدن كرد، در آنجا گنبدواجهخ
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چون . ديده ميشد »  اهللاى ولىهذا قبر اسداهللا ابن عم رسول اهللا عل« :سنگ عبارت 
 را تصديق نميكرد، معهذاسلطان حسين امركرد تا ىتاريخ صحت چنين ادعا

 بنياد نهادند ى بر آوردند و حمامى آن قبر عمارت موجود را بساختند و بازارىباال
 را بر اين مزار جديد االحداث وقف كرد و سيد تاج الدين »ىشاهنهر«سلطان . 

را  ) ىشيخ زاده بسطام(  را به نقابت و همان شمس الدين محمد ىحسن اندخوئ
از آن ببعد .  موقوفات آن مقرر نمودى هم براىبتوليت مزار معين كرد و كار كنان

يج آباد تر شد و گرفت و بتدر» شهر مزار شريف«  خواجه حيران نامهاست كه قري
 به آنچه ىدر اين ضمن شيخ زاده بسطام. عوض بلخ قديم مركز واليت گرديد

 حاصل كرد و تمول سرشار  از نذر و نذور ى مقام روحانىميخواست رسيد يعن
 ) 28(» .بدست آورد

 حكيم و مرحوم غبار آن ى با توجه به آنچه روضه الصفا روايت كرده ومحمدتق 
نوشته ) ع (ىجاد شهر مزار و رونق آن از بركت نام حضرت علروايت را در مورد اي

 در دست نيست ى، يك بار ديگر ميتوان تائيد كرد كه هيچ سند و شواهد تاريخ
 ، تا چه رسد به مرقد آن حضرت دكه ورود خليفه چهارم را به افغانستان نشان بده

ن از خوارج كه  سه تى هجر40 در سال ،ى تاريخ طبرىدر اين كشور ؟ زيرا به گواه
 ابن ملجم ، برك ابن ىيعن( بجان رسيده بودند،ىاز پيگرد سپاه حضرت عل
 معاويه و عمروعاص را ،ىتصميم گرفتندكه عل)ىعبداهللا وعمرو بن بكرتميم

 استقرار عدالت و انتخاب آزادجهت تعيين خليفه تازه ىبقتل برسانندتا راه برا
د و مجروح ساخت ، مامور قتل مامور قتل معاويه او را زخم ز.فراهم گردد

 را بقتل آورد، اما مامورقتل ى او اشتباهاً شخص ديگرىعمروعاص نيزبجا
 را ى عبدالرحمن بن ملجم درسحرگاه نوزدهم رمضان، با شمشير،حضرت عل،ىعل

  )29.( گرديدى سرانجام باعث مرگ علدكهمجروح كر

 جسدج آنرا نبش كرده و  را از بيم آنكه مبادا خوارىقبرعل:  ميرفطروس ى بقول عل
 ى بجاى را از جائى دوبار قبرعلىرابيرون آورند، از مردم پنهان كردند و بقولوى 

 به مدينه فرستادندتا ى را باشترى گويندجسد على بعض.ديگر تغيير دادند
 اشتردر راه گم شدو نداستند بكجا ى خدا بخاك سپرده شودولررسولدركنا
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 ى را دفن كردند، ولى گرفته و جسد علىه ط گويندآن شتر را قبيلىرفت، برخ
 ىول) 30.( رادر نجف بخاك سپردندىعلما و مورخان شيعه گويندكه حضرت عل

 در شهر ىل ميانه تا هنوز به اين باورند كه قبرحضرت عىمردم افغانستان و آسيا
مزارشريف هست و ساالنه هزاران خانواده از دور ونزديك ازپاكستان وايران 

 . آيندى طلب مراد به اين مزار مىنه برا مياىوآسيا

خود كه درسايت آريائى گذاشته، در درمقاله مفصل راوش سليمان  ىآقا
 ىدر جشن نوروز برخ:  متوليان روضه مزارشريف متذكرميشودكهموردعملكرد

 پيوندد كه بر رونق ى متوليان روضه مزار به وقوع مىوقايع معجزه مانند از سو
او ميگويدكه چند روز قبل از فرارسيدن .  استوثرخت مدكان متوليان روضه س

 راكور ياكر و ى روضه ، پسر و يا مرد جوانى دونفر از معتمدان متولىنوروز، يك
 روضه جا ميدهند تا در حال گريه و ىيا شل وانمود ميكنند و او را در مدخل ورود

 و عان د شاه مرداى از مردم بخواهد كه به حال اين جوان به درگاه سخىزار
 وحركت وبركت را دوباره بازيابد، نماز ى ويا شنوائىاسترحام كنند تا بينائ

 نماز طبعاً باگريه وشيون كور،كر و يا شل آشنا ىگزاران در اين چند روز هنگام ادا
جالب است كه .( خير ميكنندىميشوند و يكجا با مال امام درحق مريض دعا

ه دورافتاده كشور وانمود ميكنند كه هريك از اين معبوبين خود را از يك گوش
در روز نوروز پس از بيرون آوردن ژنده .)  مصاب شده اندىسالهاست به اين مريض

 شاه ىاز حرم روضه ناگاه فرياد برآورده ميشود كه مريض ما از بركت لطف سخ
 كرم اهللا ىبا اين فرياد مردم او را نظر كرده شاه واليت مآب عل. مردان، شفا يافت

 ى برند و هريك سعى شخص به مراد رسيده هجوم مىتصور كرده بسووجه 
 از لباس او را تبرك ىميكند دستش برسر وصورت ولباس او برسد تا پارجه ا

گويا بردارند، مگر از طرف افراد محافظ بشدت ممانعت صورت مييگيرد 
 كر ا در اين هنگامه كوريى ميشود هرچه زودتر از محل دوربرده شود، گاهىوسع

 كشته ى و حتى افتد وواقعاً زده و زخمى مردم مىتازه شفا يافته در زيردست وپا
البته محافظين فوراً او را از صحنه بيرون ميكشند و تا چند روز هم از . ميشود

 مريض درميان زوار واز ىبدينسان آوازه دوباره شفاياب. چشم مردم پنهان ميكنند 
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 مزارشريف ى از مردم بسوىهرسال سيل وچد پيىبشهرها و روستاها م طريق آنها
 پردازند و دكان روحانيت ى روضه نذر ونذور مى متولىد و برانسرازير ميشو

وتوليت مزار، پر رونق تر ميگردد و اين كار از قرنهاست به همين روال دوام 
  ) 31.(دارد

اخيراً اقاى حميد آدم نظيرهمين داستان را ازقول يكى از كيسه بران حرفه ئى در 
برطبق اين . جرمن آن الين گذاشته كه آنه در نوع خو جالب است-سايت افغان

روايت برخى ازكيسه بران ماهردر آستانه نوروز خود را به مزار شريف رسانده وبه 
يكى از كيسه بران وظيفه سپرده ميشود تا خود را شل ويا كور وانمودكند و دو 

ب آن كور يا شل و از واليات دور سه تاى ديگر وظيفه ميگيرند تا خود ار از اقار
وانمود كرده در دروازه ورودى مسجد روضه جاى بگيرند تا نمازگزاران متوجه 

در روز نوروز پس از آنكه ژنده باال شد، دفعتاً از سوى كسى كه خود . آنها بشوند
با شنيدن صداى مريض . را بكورى يا شلى زده فريادزده ميشود كه شفايافته است

يده سيل مردم غرض لمس كردن سرولباس وى بسوى او سرازيرميشود به مراد رس
وچون ازدحام مردم زياد است، كسى بفكر جيب خود نميشود، دراين فرصت 

  .كيسه بران دست بكار ميشوند وده ها جيب را مى زنند واز صحنه بدر ميروند

  نوروزدرهرات
 چهارشــنبه اول ،ى، چهارشــنبه ســور)نــوروز( هــرات، افــزون بــر روز اول ســال مــردم

 تهيه لباس نو، پخـتن  ،ى تكانخانه.  پردازندىسال و سيزده نوروز را هم به تفريح م 
 ن،يــ بـر ا افـزون . مـردم هـرات در نـوروز اسـت    ىكلوچـه، تهيـه هفـت ميـوه، از سـنتها     

 ى هـم مـ  ني شـهر، سـفره هفـت سـ       نيـ  ا انيعي از جمله ش   ،ى هرات ى از خانواده ها   ىبرخ
 كمرنــگ تــر بــودن جــشن نــوروز امــسال در      ى از علــت هــا گــري دىكــي.گــسترانند

 انيــ االول اســت كــه در معيــافغانــستان، مــصادف شــدن روز اول ســال بــا دوازده رب 
 ى مـذهب  ىعلمـا . معـروف اسـت   " دوازده ختم رسول اهللا   " مذهب، به    ىمسلمانان سن 
 از مــردم ون،يــزي و تلوويــ رادقيــ نــوروز امــسال، از طردني از فرارســشيهــرات، پــ

   ى خوددارى نوروزى جشن هاى از برگزارامبر،يحترام وفات پخواستند تا به ا
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                                                             . كنند

بـه     فرصـت، نيـ  هم فراتر رفته و با اسـتفاده از ا ني تندرو، از اى از علماى برخىحت
 ى سـنت  را،ىدي سـال نـو خورشـ     داشـت ي پرداختنـد و گرام    ى نـوروز  ى سنت ها  حيتقب
 از خـانواده  ىاديـ  شـمار ز ز،ي در روز اول سال نن،ي وجود ابا.  اسالم خواندند ريمغا
 هـا  ى هراتـ ى روز، بـه قـول  انيـ  ها و پارك ها رفتنـد و تـا پا      حگاهي به تفر  ،ى هرات ىها
 ".  كردندلهيم"

 شي از جملـه افـزا  ر،يـ  اخى هـا ى نـاامن ليـ  امسال در هرات، بـه دل ى نوروزى ها جشن
 مــسلحانه ى هـا ى دزد هـا، يىآدم ربـا 

 شي پـ ىو ترور، كمرنگ تر از سالها     
 ىاديـ  وجود، شـمار ز    نيبود، اما با ا   

ــا  ــانواده هـــ ــىاز خـــ  در روز ،ى هراتـــ
ــ ــه دامـــان طب زدهيسـ  عـــتي نـــوروز، بـ

 لـه ي م ني روز را كه واپس    نيرفتند و ا  
ــوروز) گلگــــشت( ــ ىنــ ــمرده مــ  ى شــ

 هرات تخت صفرىخيتار پارك                      . كردندى سپرىشود، با شادمان

 ى هـا حگاهي و ارغوان در داخل شهر هرات و تفرى تخت صفر، ملت، ترق    ى ها پارك
 هـا، در  ى مـورد عالقـه هراتـ   ىحي در خارج شهر، از مناطق تفر  رداوودي و م  ىدائيش

  .  نوروز استزدهي سژهي به و،ى نوروزىگلگشت ها

 ى هاحگاهي و تفررا، با حضور در پارك ها)  بدرزدهيس( نوروز  زدهيمردم هرات ، س   
 كــوه هــا، ى خــوش آب و هــواى سرســبز و دامنــه هــاىداخــل و خــارج شــهر، دشــت هــا

 از آن دسـته  ،ى نوروز، هماننـد چهارشـنبه سـور     زدهي س ى ها گلشت.رنددامي ىگرام
 سـپرده شـده و   ى نقاط افغانستان به فراموش    شتري است كه در ب    ى باستان ىسنت ها 

 .  شودى داشته مىهرات گرام ژهي كشور، به وني اىفقط در مناطق غرب
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 است، امـا در هـرات، چهارشـنبه    ىرسمرخصتى  روز اول سال   البته افغانستان، در
 ليـ  و كـسب و كـار، عمـالً تعط        ى تجـار  ى هـا  تيـ  فعال ز،يـ  نـوروز ن   زدهياول سال و س   

 .  روندى معتي ها و دامان طبحگاهياست و مردم به تفر

 زنان م،يدر قد. ص زنان است مخصوشتري چهارشنبه اول سال در هرات، ب    گلگشت
 مخـصوص زنـان     حگـاه يكـه تفر  " بـاغ زنانـه   " در روز چهارشـنبه اول سـال، بـه           ىهرات

 ىخي شـهر و در منطقـه تـار   ى غربـ هي بـاغ كـه در حاشـ   ني از ا  امروزه،.  رفتند ىبود، م 
 نمانـده، امـا چهارشـنبه اول سـال، همچنـان در             ى بـاق  ى هرات واقع بود، اثـر     ابانيخ
 شتريـ  چهارشـنبه اول سـال كـه ب    بـرخالف .  شـود  ى داشته م  ى گرام ،ى زنان هرات  انيم

 تر است و مـردم هـرات در      ى نوروز، عموم  زدهي شود، گلگشت س   ىزنانه پنداشته م  
 .  روندى محي خود، به گردش و تفرى روز، با خانواده هانيا

 داخــل و ى دامنــه ســبز كــوه هــا و پــارك هــارا مــردم در،نيفــرورد/  حمــل زدهي ســروز
 از مــردم فــارغ از دغدغــه كــار و ىاديــ زىگروه هــاميگذراننــدو هــرات، خــارج شــهر
ــه شــادمان ى هــاتيمــشغول  چاشــت  ســفره و زنــدپردامــى  ىكوبي و پــاى متــداول، ب

 )32(. دننكميصرف ميگسترانندونان  عتي نوروز را، در دامان طبزدهيس

يم، تا آخر  و سبزه را لگد نكنمي نشورونياگر در سيزده بدر از خانه ببگفته هراتيان 
 مـردم هــرات روز . سـال بـا مــصيبت و بـال دچـار بــوده و روز خوشـى را نخـواهيم ديــد      

 و با پختن غذاهاى متنوع به تفريحگاه هاى   ميروند از منازل شان بيرون   ) حمل13(
مانند تخت سفر، شيدايى، باغ ملت و دهنـه كمـر كـالغ اطـراف شـهر هـرات رفتـه و             

 .مى كننداين رسم با قدامت و عنعنوى را بجا 

   كه دختران سبزه را لگد مى كنند بيت ىوقت":ميگويد فارغ صنف دوازده نرگس

رامى خواننـد و بـه ايـن عقيـده هـستند         " سبزه به ته، سبزه بتو، سال ديگرخانه شو       "
 خواهنـد كـرد و   ى سپرىكه تا سال ديگر ازدواج خواهند نمود و اين سال را به خوش    

 بـر ايـن   عـالوه .  بيننـد ى را نمىشته و سال خوش سبزه را لگد نكنند شگون بد دا      اگر
 مردم هرات در روز چهار شنبه اول سال از منازل شـان بيـرون شـده       ريروز، تعداد كث  

 امـا . چهارشـنبه سـال تجليـل مـي كننـد     نيو آنرا با برپايى ميله و تفريح بـه حيـث اولـ           
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 )ىچهارشــنبه ســور( بــرعكس چهارشــنبه آخــر ســال راجــشن گرفتــه و بنــام  انيــرانيا
 13 روزنيــوز (.نــدينماي مزيــ نى و در ان روزجــشن ســرور و اتــش بــاز نــدي نماىادميــ

  )1388فرودين 
  

 :ى نوروزىسنت ها
در افغانستان يك روز پيش از . است تهيه هفت ميوه نوروز ى از سنت هاىيك 

نوروز هفت ميوه خشك را ميگيرند و در آب پاكيزه ميگذارند، در روز نورز اين 
نوروز بديدن دوستان و   كه در روز ىرند وبه مهمانانهفت ميوه را ميخو

آن ميوه ها عبارت اند از زرد آلو ، . خويشاوندان ميروند ، عرضه ميكنند
  .  ، كشمش ، پسته ، بادام و سنجديا انجيرىشكرپاره ، منق

.  ميشود تادر نوروز سفره هفت سين پهن كنندىدر ايران برخالف افغانستان سع
سيب :مانند شروع ميشود، ن را كه با سيى ويا حبوبىخوراكبنابرين هفت نوع 

وسپند وسنل وسنجد، سماق، سير، سركه، سمنو، سبزى، عالوتاً باالى سفره 
هفت سين يك آئينه ودوطرفش شمع به تعداد اوالد صاحب خانه روشن 

ى ميگذارند عبارت اند ازقرآن، يك نان برسفره نوروزچيزهاى ديگريكه .ميكنند
كاسه آب كه درآن برگ سبزيا ماهى كوچكى انداخته اند،يك شيشه بزرگ، يك 

. به همين سبب اين سفره را سفره هفت سين مينامند. گالب، سبزه وچندعدد سكه
 زنده درظرف وسنبل، ىهرچند كه با گذاشتن سكه و آئينه وكتاب مقدس وماه

هفت سين  به استناد ابيات زير ريشه ىبرخ. تعداد سين ها از هفت بيشترميگردد
 : تر از اسالم است يرينهرا درهفت شين ميدانند كه سنت د

 هــانــسروان جــهـــادند خـ نىم          يــانـــــوروز در زمــان كـ روز نـ 

 ه اندر خوانيشمع و شمشاد وشا           شهد و شير وشراب و شكر ناب 

   آورند، و ضمناً ى را بجاى آنكه آئين نوروزى براىظاهراً ايرانيان در دوره اسالم 

   ى روحانيت مسلمان نجات داده باشند ، بجا وفشار بار مالمت  خود را از زير
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 سير و سـركه وهـيچ   ودباچنانكه مالحظه ميشو.هفت شين ، هفت سين را گذاشتند     
   وســرود كــه الزمــه جــشن نــوروز اســت  ها،يــك محفــل ســرورىكــدام از ايــن خــوردن

فزايــد، همانــا شــراب وشــهد  ونــق جــشن وســرور مــير  گيــرد، و آنچــه بــرىرونــق نمــ
 نداشـتند جـز اينكـه ازشـراب درگذرنـد و بـا اسـالم        ى مردم چـاره ا   ىول .وشمع است 

اسـالم خـوردن    در  كـه  ىغالتـ  و قـرآن  را با گذاشـتن   سرسازش گيرند و سنت نوروز 
درهنگام تحويل سال،اهل خانه بايد همه سرسفره  . آورندىآنها ممنوع نشده، برجا 

در . ت ســين حاضــر باشــند وســكه اى در دســت شــان بگيرنــد، چــون شــگون دارد هفــ
موقع تحويل سال زنان بايد سوزن ياسنجاقى زيرگلو بگيرند وگرنه رشته كارشـان     

شمعى كه به نيت سالمتى در هفت سين روشن است بايد تـا اخيـر       . گسسته ميشود 
خانــه كوتــاه چونكــه عمــر صــاحب ،بــسوزد ونبايــد بــا پــف كــردن آنــرا خــاموش كــرد  

  .خواهد شد

بايـد خـوش قـدم باشـد وباگذاشـتن        وارد خانه ميـشود     كسيكه در صبح روز نوروز    
درصــورتى كــه خــود  .  افــزود بــاد ايــن ســالها صدســال بــه  :قــدم درخانــه بگويــد كــه  

خالصه .رود و برگردد برون  ازخانه  بهتراست خودش  صاحب خانه خوش قدم باشد   
 همـان انـدازه تـا اخيـر سـال         ادمانى همراه باشد بـه    ش  و  آغازسال نو باخوشى   هرقدر

 .برانسان خوش خواهد گذشت
  

  : سمنك
است كه به عقيده عامه نه تنها ) يا سمنو( ، تهيه سمنك ى نوروزى از آئين هاىيك 

.  آوردىنذر برآمدن حاجت ها و مرادهاست ، بلكه با خود خير وبركت بارمغان م
 ى شويند بعد روىندم سفيد و پاك را مگ: سمنك را بدين گونه تهيه ميكنند

 و بر رويش يك پارچه نازك و كنند هموار ميىيا سين) مجمعه( مثل مجمع ىظرف
هر روز اين صافه يا پارچه را نم ميزنند و دوباره . مرطوب از جنس ململ ميكشند

 آويزند ى مى پيچند و در چاهى مىآنرا در پارجه ا  جايهاىدر بعض. هموارميكنند
 سبزه نوخاسته و نورسته را زير باران ميگذارند ى بارانىروزها. م نيش بزندتا گند
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كمتر يا (پس از ده روز .  باوركه باران بهار آنرا شيرين تر و خوشمزه تر ميكندينبه ا
 شويند، كاكل ىهمينكه سبزه به اندازه يك وجب بلند شد آنرا با آب م) زيادتر

ه چوب يا سنگ صاف ميگذارند و ريزه  تختى سفره باالىبعد رو. آنراميگيرند
 وبندو كىهمينكه خرد خرد شد، هفت بار در هاون م.  بندندىريزه ميكنندو نيت م

در ديگ .  جوشانندى اندازند ومى از آرد در ديگ مىشيره و عصاره آن رابا مقدار
 زنند و شور ميدهند تا ته ديگ نگيرد  ىم  ريزند و آن را با كفگيرىهفت بار آب م

 پوشانند و آتش ديگ را كم ميكنند و برسرپوش ديگ ىسپس آنرا م. سوزدو ن
در موقع جوشش ده دانه چهارمغز .  آتش را ميگذارند تا ديگ دم بكشدىقوغ ها

 چار مغزها خطوط و ىدر اثرفرو رفتگ.  بيايد تا سمنك دانه دار  اندازندىم
يده ميشودكه  سمنك دى ، مهر، تسبيح و امثال آن روى پنجه آدمنقوش شبيه 
دختران دم بخت و دختران بخت .  دانندىرواشدن حاجت م و  ىآنرانشانه قبول

 بيدار ى بايستى و دختران نوجوان از سرشب تا دم صبح م بسته و خانه مانده
ريزند، بنابرين دختران بنويت كفچه  آب مي او  بخوابد برىاگر دختر بمانند و
فچه ترانه سمنك را با آهنگ و آواز ويژه زدن با دف و د و در حين كفگير  ميزنند

سمنك چون نذر و نياز است ، آنرا پاك و پاكيزه  گفت كه ديبا.آن ميخوانند 
نزديك آن ) كل شوره(را كه جُنُب يا نا پاك باشد يا مريض و كچل   ىميدانندو كس

 شان ى كه صداى كه بر عادت ماهوار باشند و كسانىهمچنين زنان.  گذارندىنم
سمنك .  شودى آينددر غير آن سمنك شور مى و بر ديگدان نم باشد، دورسنگين 

 كه نذر سمنك ىكس. دارد» آمد و نا آمد« به عبارت ديگر . دارد» نيفتاد« و »افتاد«
همينكه سمنك دم كشيد، آنرا به قاب . هرسال بدهد بايد  را بدوش ميگيرد

 ىدو هم بخانه هاوكاسه ميكشند و با خشخاش زينت ميدهندو هم خود ميخورن
. دوستان بشقاب سمنك را با قند و نبات بر ميگردانند. دوستان تقسيم ميكنند

  )33. ( يابدىمحفل سور و سرورباين ترتيب پايان م

 خودهرسال نشينپروين آنرابا آوازدلخانم همانست كه سمنك نمونه بارز ترانه 
  :ميخواندنين چ شنوانيد وىبمناسبت نوروز ، از طريق امواج راديو به مام
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  سمنك درجوش ما كفچه زنيم      

 ديگران درخواب ما دفچه زنيم

 ده داراستـميله شب زن          ار است ـسمنك پيك به 

  بــا نصيــال ديگر يـــس           سال يكبارستىاين خوش 

  سمنك درجوش ما كفچه زنيم      

 ديگران درخواب ما دفچه زنيم

 وشدـ سمنك در خود بج          د،ـــروشــآرزو امشب خ 

 ب ــيـا نصــال ديگر يــس          وشد ـپــ جامه بىوشـدل خ 

  سمنك درجوش ما كفچه زنيم       

  ديگران درخواب ما دفچه زنيم

  اين گــل فــصل بهـــاران            دلخــوشى داره هزاران

  خاصه برشب زنده داران           سـال ديگـــر يا نصيب

  سمنك درجوش ما كفچه زنيم      

  ديگران درخواب ما دفچه زنيم

  بى شكــــــر شيرينى دارد           خود بخود رنگينى دارد

  طعم خوش چون فرنى دارد          سال ديگــــر يــا نصيب

  سمنك درجوش ما كفچه زنيم      

  ديگران درخواب ما دفچه زنيم

  يدنى باشد خــروششخوش نمايد روبه جوشش            د

  ساجــقك دارد به دوشش           سال ديگـــــر يا نصيب
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  سمنك درجوش ما كفچه زنيم      

  ديگران درخواب ما دفچه زنيم

  شاهد عيش بهــار است           موجب شور وشراراست

  وسعت هرگير وداراست           سال ديگــــر يـا نصيب

  سمنك درجوش ما كفچه زنيم      

  ديگران درخواب ما دفچه زنيم
 

  :تجليل از نوروز در كشورهاى همسايه 
 درانسان  ونيليصد م تخمين حدود دو است كهى باستانىنوروز،جشنجشن 
به كالم ديگرجشن . رندي گىجشن مآنرا  انهيمشرق    وانهي مىاي آسهاى كشور
 ازبكستان، ،كستاني تاجى و افغانستان، بلكه در كشورهاراني نه تنها در انوروز
 هي عراق، سورني مناطق كردنشجان،ي تركمنستان، قزاقستان، آذربازستان،يقرق
 ى كشورهامردم. شود ى برگزار مزي نهي روسى از شهرهاىاري در بسى و حتهيو ترك

 بطور كوتاه درباره نجاي در ارند،ي گىمختلف نوروز را به اشكال مختلف جشن م
  :  ميه دى محيسنت نوروز در چند كشور توض

 : ازبكستان 
 مي است، اما رسماً سال نو طبق تقوى دولتى ازبكستان جشن نوروز جشندر

بخصوص ( كشورني مردم ا،نوروزاز چند روز مانده به .  شودى برگزار ميىاروپا
 ى مى خانه تكان)مردم شهرهاى بخارا وسمر قند كه اكثريت شان تاجيك تبار اند

 ىعي طبى امرني اراي زند؛ي آراىوستاها را م خود و شهرها و رىكنند و خانه ها
طبق رسوم، تا .  سال نو بروندبال به استقباي زى و خانه اباي زىاست كه در لباس

 لي مربوط به آماده كردن غذا و وساى كارهاى تمامدي از آغاز سال نو باشيپ
 به برداشت ىدواري فراوان و متنوع، نماد امىغذا. ابندي باني پايىرايپذ
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 كه در ازبكستان ديدر روز نوروز سفره ع.  سال استني در ااريت بسمحصوال
 از جمله ى متنوعى آن غذاهاى شود و بر روى شود، پهن مى مدهيدستارخوان نام

 و سمنو ازچهي با پىراشكي گاو آب پز شده، پايپلو، گوشت گوسفند و 
ت كه خانم  در ازبكستان اسنهيري از رسوم دىسمنوپز. ردي گى مرارق) اكيسومال(

 رقصند و ى خوانند، مى شاد ميى پردازند و در هنگام پخت آن شعرهاىها به آن م
 بار در سال و آن هم كيازبك ها تنها .  كنندى مى كنند، شوخى مفيافسانه تعر

 .  استى ابدى پزند كه جوانه گندم آن سمبل زندگىدر نوروز سمنو م

 ى است كه مني وجود دارد، ا مردم ازبكستانني كه در بى جالبدي از عقاىكي
 ني است و بدى نشان خوبفتد،ي بى سنگ كوچكهماني مى اگر در سمنونديگو

 در ني بر اعالوه.  او شاد، موفق و تندرست خواهد بودگريمعناست كه تا نوروز د
 كه نماد ى سنتيى شود و چهره هاى آغاز مىكوبي و پاى شادزي شهرها نى هادانيم
) ني زمىبمعنا" (ريماما "و " دهقان بابا"، "ر خانومبها" نوروز هستند، ديع
 شوند كه با گل آراسته شده و مردم و ى مىنيآنها سوار بر ماش.  شوندى مداريپد
 كنند و در آنجا نوروز را به همه ى شهر  دعوت مى اصلداني را به مهمانانيم
  . ندي گوى مكيتبر

 :  جانيآذربا
 مسلمانان قفقاز فرا ى مفت) شكور پاشازاده اهللاىحاج( االسالم خي شجاني آذربادر
 ،ى شادىو آرزوميگويد  كي تبرجانيرا به مردم آذربا" رامينوروز با "دنيرس

او نوروز نه تنها به عقيده . دنكمي كشور ني مردم اى براى و خوشبختىتندرست
  .  انسان هاستىدهاي خواسته ها و امى بلكه نماد اجراعت،ينماد نو شدن طب

  : نكستايتاج
 بدين معنى كه مردم تا چهل .در تاجيكستان نوروز تاچهل روز دوام مى آورد

 و با ساز و روزهرجمعه به بيرون ازخانه در دامن طبيعت پرازسبزه وگل ميروند
در روز اول . پايكوبى روزهاى نوروز را با شادمانى بسرمى آورند رقص و آواز و
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. ابراز شادمانى مى كنند د ونوروز تاجيكان به ميدانهاى عمومى گردمى آين
  .مى پردازند به رقص و پايكوبى ن جوان با موهاى بلند و چوتى شدهدخترا

  
  از مراسم بزرگداشت نوروز در تاجيكستانى تصوير 

هــر ســال در آســتانه نــوروز اســت كــه ال تاجيكــستان حى شــموا از نــغــانچى يكــى از
در آن دختـران نـامزد بـا جوانـان در            وبرگزار مى شود    " عيد عروسان "مراسمى بنام   

 )بى بى سى(.تصويرفوق نمايانگرهمين مراسم است.اين روز عروسى ميكنند

زيادى از دختران  تعداددر برخى از نواحى تاجيكستان رسم جالب ديگراينست كه 
    نوروز عروسى ميكنند وبعد برمزارستند در روزهانى كه با هم نامزد و پسر

 ود شخصيت هاى نامدار ميهن شان يا يادگار سپاهى گمنام رفته گل ميگذارن
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 يكى از سنت هاى دلپذير .را با نوروز يكجا جشن ميگيرند گويا زندگى نو
نتخاب ا تاجيكان اينست كه خوشگل ترين دوشيزه را به عنوان دخترنوروز

 اين دختر را در موترى پر ازگل مى نشانند و درتمام شهر مي ميكنند و بعد
  .گردانند

 كه از يى ها و كدورت هاى ناراحتى در روز جشن، مردم تمامنه،يري دى بر رسمبنا
.  كنندى مى كه قهر بودند، آشتى بخشند و آنانى به دل گرفته بودند را مگري دكي
 كنند، ى روند، از آنها مراقبت مىاد تنها و ناتوان ممالقات فقرا، افر به ىاريبس
 ى ماه بطول مكي حدود كستانياج در تى نوروزىجشن ها.  دهندى مهيهد

 . انجامد

 نيدر ا.  شودى محسوب مى جشن معمولكي از شي پىزي گفت كه نوروز چديبا
 ى مهي دهند، مردم به هم هدى مهي به كودكان پول هدى مخارج نوروزىروز برا

  .  كنندى كمك مانينواي و بمانيتيهند و به د

 :  تركمنستان

 ني ترىنوروز باستان.  استى زرتشتني نوروز در دشهير تركمن ها، اتي رواطبق
.  استى كشاورزمي تقوجادي شدن آن مرتبط با اداريجشن كشاورزان است كه پد

ان  تركمنستى در خاك كنونى كه در زمان ملك شاه سلجوقامي و عمر خىفردوس
 از جمله ،ىراني اى كردند، نوروز را مرتبط با پادشاهان افسانه اىخدمت م
 سال نو مردم دني از فرا رسشي سنت، تا پطبق.  دانستندى مومرثيد و كيجمش
 .  خود را بپردازندى هاى كرده و بدهزي خود را تمى هااطي خانه و حديبا

گندم، ارزن، ذرت،  از آرد يى هاىراشكي نوروز، نان و پزي مى ها روتركمن
 از يىدر نوروز خوراك ها.  گذارندىلپه، عدس، برنج، كنجد و نخود ما،يلوب

  نوروز خوراك ني هستند، مشهورترىاهي آنها گشتري كنند كه بى آماده مزيهفت چ

 .  سمنو است،

 : قزاقستان
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 قزاقستان ى جمهورى و معابر عمومابانهاي شدن به نوروز، خكي با نزدهمزمان
 گري كردن شهر از طرف مردم از دزينظافت و تم.  شده استى و چراغانىد بننيآذ

 اگر در هنگام ندي گوىمردم قزاقستان م.  نوروز است ى آماده شدن براىبرنامه ها
 نورسلطان.  شوند ى نمى و ناراحتىماري باشد افراد دچار بزي سال خانه تمليتحو
 را با اغاز دي آغاز سال جدشنهادي جمهور قزاقستان سال گذشته پسي رئفينظربا

 نيادي از بزرگان، حضور در جشن ها در مدي و بازدديد. فصل بهار مطرح كرد 
 نوروز امي مردم قزاقستان در اى از برنامه هاى مراسم عروسى شهر و برگزارىمركز
 ماه كي نوروز در قزاقستان سه روز است اما بزرگداشت آن تا التيتعط. است

 . ادامه دارد

 مهم همچون اري بسادي است و از اعى قزاقمي ماه در تقوني اسم سوم)نوروز(زينور
 . مردم قزاقستان استى براهي فطر ، قربان و ژانودي سعديع

اكنون كه تا حدودى از اهميت وچگونگى برگزارى جشن نوروز درميان ملل 
آريائى آگاهى حاصل شد، بدنيست از جشن چهارشنبه سورى كه در واقع پيك 

  .است، نيز اندكى بگوئيمنورزى 
   : ،پيك نوروزىچهارشنبه سورى

در عصر سه شنبه كه جشن چهارشنبه سورى خورشيدى، در آخرين هفته پايان سال 
در جشن چهارشنبه سورى جوانان دور . برگزار ميگرددفرداى آن چهارشنبه ميشود

پس هم جمع ميشوند و دسته هاى گز وچوب را رويهم ميگذارند وآتش ميزنند و س
  :از روى آتش مى پرند و حين پريدن از روى آتش ميگويند

  !زردى من از تو ، سرخى تو از من 

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

  !سرخى تو از من ، زردى من از تو

  يعنى زردى وبيمارى وناتوانى را ازمن بگيروسرخى وشادابى وتندرستى را بمن 
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ادى و سرور مى پردازند و از آن لذت مى برند و تا پاسى از بدين سان به ش!ببخش
  .شب اين آئين را گرامى ميدارند

مثالً درغزنى دختران . اين رسم بجا آورده ميشود درافغانستان دربرخى ازشهرها
جوان وپسران جوان درشام چهارشنبه آخرسال در بيرون از آبادى بته هاى 

. نرا آتش ميزنند وبعد از روى آن مى پرندخاروهيزم را روى هم توده ميكنند وآ
دختران جوان ودم بخت ظرفى سفيد را پراز آب ميكنند وبعد هريك انگشترى 

 سپس يكى از دختران و ياكودكى دست در ظرف فروبرده ،خود را درآن مى اندازد
يك انگشترى را بيرون مى آورد و به كسى كه فال گرفته ميدهد، اگر انگشترى 

تر در دل بسته يكسان باشد، آنگاه تصور ميكنند كه آن دخترتا سال بانيتى كه دخ
در هرات خاكستر آتش چهارشنبه .آينده پشت بخت خود ميرودو شوهر ميكند

هنگامى كه برميگردد، . سورى را دخترى بايدجمع كند و دور از محل خود بريزد
. منم:كيست ؟ دخترجواب ميدهد: در ميزند وازداخل خانه پرسيده ميشود

: چه آورده اى؟ ميگويد: مى پرسند. ازعروسى : ميپرسند، ازكجا ميآئى ؟ ميگويد
  .تندرستى

در بدخشان در چهارشنبه سورى دختران موى سرخود را به چهل رشته تقسيم وآن 
و درانتهاى رشته موهاشاخه ظريفى مى بندند تا تمام چهل رشته به  رامى بافند

به « :نان هنگام پريدن از روى آتش ميگويندآ. ترتيب دركنار همديگرقرار گيرند
درتاجيكستان » !روى مباركت گردم ، زردى مرا گيرو سرخى ات رابمن ده

وازبكستان ، دربخارا و سمرقند وشهر سبز، درشب آخرين چهارشنبه سال همه 
مردم خود رامى شويند و مردان موى سرخود را ميتراشند و آنگاه از روى سه بوته 

  .»روى پاك از تو ودامن پاك از ما«: ند و ميگويندآتش زده مى پر

 درخراسان هرخانواده چهارشنبه سورى رابا سه يا هفت بوته خارآغاز ميكنند و 
  آل بدر، بال بدر، دزدبدر «: و ميگويند پيروجوان وكودك از روى آتش مى پرند

  ) 34(» !وحيز از دهات بدر

  و درظرفى قاشق ميزنند واز  نددربرخى محال دختران نوجوان خانه بخانه ميگرد
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  .صاحب خانه آجيل وشيرينى ميگيرند

ولى درهمينجا بايد گفت كه چهارشنبه سورى ، ريشه ميترائى دارد وهيچ 
زيرا در آئين زرتشتى ، سال به دوازده ماه تقسيم . ارتباطى به آداب زرتشتى ندارد

تقويم زرتشتى بنابرين در.شده وهرماه به سى روز و هر روز نام خاصى دارد
از سوى ديگر درنزد .روزهاى هفته وجود ندارد، تا چهارشنبه اى وجود ميداشت

زرتشتيان آتش عنصر مقدسى است و پريدن از روى آنرا بى احترامى به آتش تلقى 
سون، زون، زور، « بنامهاى  چون در زبان هاى هند و اروپائى، خورشيد. ميكنند

 درچهارشنبه آخرسال، ميترائيان، به پاس ناميده ميشود، بنابرين» سور و سول
نور وحرارتى كه خورشيد درطول يك سال به مردم ارزانى داشته ،جشن 

در تقويم اسالمى چون چهارشنبه روز نحس شمرده ميشود، پس جشن . ميگرفتند
را در بعد از ظهر سه شنبه برگزارميكردند، بمرور ) خورشيد(چارشنبه سورى
به جشن وسرور تبديل شده و مردم هرسنت قبل از ) خورشيد(» سور«زمان معنى 

درحالى كه سور و سورى برخاسته از . اسالم را، به آئين زرتشتى نسبت داده اند
  . وامروز به معنى شادى وجشن نيز بكار ميرود .نام مهروخورشيد است

 در  بست هجرى عبدالرحمن بن سمره سردار لشكر عرب در نزديك33درسال 
حمله برد و مجسمه ) خروشيد(زمينداور برمعبد زور» خورشيد= زور «محل ده 

ربه النوع خورشيد را كه ازطالى ناب وچشمانش ازياقوت سرخ بود، از جاى 
بركند و هردوچشمش را بيرون كشيد وبدينگونه اين اثر هنرى را تخريب 

در افغانستان در نيمه دوم قرن بيستم دانشمندان باستان شناسى در ) 35.(نمود
) خورشيد( النوع سورياةنه كوه خيرخانه دركابل ، موفق به كشف مجسمه ربدام

 چهاراسپ بالدار  ارابهً اوراربه النوع سوريا بشكل يك زن درحالى كه. شدند
احتماالً اين مجسمه درسالهاى حاكميت . ند، ديده ميشودميكشبسوى آسمان 

  منظور از يادآورى .مجاهدين ويا طالبان به سرقت رفته و يا تخريب گرديده است

  . النوع زور و سوريا، ريشه يابى جشن چهارشنبه سورى استةرب

 : رويكردهامآخذ و
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  مقاله دوم

  

   وجشن مهرگان وشب يلداجشن سده
  

بيـرون رفـتن ازمنـزل ، در    ( بـدر  13اكثريت مردم فالت ايران،جشن نـوروز رابـا روز     
ــستان جــشن     ) دامــن طبيعــت  ــد،ولى درافغان ــا شــادى وشــادمانى بدرودميگوين ب
گل سرخ در بلخ تا چهل روز همچنان ادامه دارد ومردم مزارشريف         نوروز بنام  ميلۀ     

شـهرهنوز دسـت از ابـراز شـادمانى      با مهمانـان فـراز آمـده ازنقـاط  دور دسـت در آن            
من حدس ميـزنم كـه ميلـه گـل سـرخ در مزارشـريف ، ادامـه همـان جـشن                  .نگرفته اند 

ب كـشيده شـده    به اول نوروز بـه عقـ      ) حوت(سده است كه فقط زمان آن از دهم بهمن        
گــزارش هــاى تــاريخى در بــاره  .اســت تارنــگ وصــبغه اســالمى بخــود گرفتــه باشــد 

 .ارائه ميگردد پيشينه اين جشن در زير

  :جشن سده 
ايران فالت جشن سده يا جشن كشف آتش، يكى از كهنترين جشن هاى مردم  

ن پيشداديان نخستين سلسله فرمانروايا. است كه به دوره پيشداديان باز ميگردد
بنابر شاهنامه فردوسى، جشن سده از يادگار هاى . مشرق ايران در بلخ بوده اند

 شهريارپيشدادى بلخ است كه بخاطركشف آتش جشن بزرگى برپاكرد و ،هوشنگ
تاريخ برگزارى جشن سده در روز دهم . آن را موهبت وفروغ خداوندى دانست

ناميده » بهمن«وم ماه كه بخاطر هم نامى ماه با روز د. است )مطابق دهم دلو(بهمن
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گرفته ميشد، اما اين جشن هرگزبه پايه جشن » بهمنگان«مى شود، جشنى بنام 
  .سده نمى رسيد

 آنكه زمانى با آتش افروزى هاى پر شكوهى بر درباره پيشينه جشن آتش ، با
از نويسندگان . گزارمى شده است، متاسفانه آگاهى هاى ما بسيار اندك است

ار سال پيش ، دقيقى بلخى درشاهنامه و ابوريحان بيرونى و هم باستان ، در هز
. و بن مايه پيدايش آن نوشته اند» جشن سده«زمانش گرديزى به كوتاهى در باره 
 از  از همراهان خودروزى هوشنگ با گروهى: دقيقى در شاهنامه ميگويدكه 

وشنگ ه. كوهستانى ميگذشت ، ناگاه چشمش به مارى سياه و تيز تازى افتاد
پاره سنگى برگرفت و بسوى مار پرتاب كرد ، سنگ بر مار نخورد و برسنگى 
ديگر اصابت نمود كه بر اثر اين اصابت ، فروغى از دو سنگ بر جهيد و آتشى 

 هوشنگ اين فروغ را موهبت ايزدى دانست و آن را مقدس شمرد و به .فراز آمد
اين . نهاد» جشن سده«ا خاطر كشف اين راز بزرگ ، جشنى برپاكرد و نام آن ر

   : مطلب را از زبان دقيقى در شاهنامه ميخوانيم

ِ̀ ه          �ــ�ن �ـــ�ى /ــ��ـیLى روز ش�� �  < �ـ�و�ـ�ــــfر /ـ�د ب� #ــ"� /ـــ


 و )�ـ� )ـ�زـ�ـــ�� )ـ�ـ  ر	i و )ـ�          �ــــ�ى درازـــ� از دور #ــ� �0ـ�یـKـ 

 �ــــ�ن )�ـ�� ��نـV �ـــز دود دهـ�	           خـ�ن���#� دو#�ــ& ـدو#�< ازب

 V2 یLى �"i وشــ�i"� V�Kـ��*         "iـ�ش"i ب�هــ�ش، �ـ�د هـ  /ـ	(

 ��	Iــ� بI=%ـ��ـ�ن �ـ�ز ��ر از�          ـ%ـــــ� د�ـ�ــ�زیـــى بــ�	ـ�ـــ�ور /ـبـ

 ="ـi ب�L=% خـ�ردای" 0ن وه< ه<د          ـ�ان �"ــi خـ�رـ� ب="i �ــ��0ـب

 �% از *ــــ�وغ 0ذر	ـiـدل �"i �          دو �"ـi *�و[ى �Kیـ� �0ـ� از هـــ�

 ـ�زـ� 0)ــــV از 0ن �"i بـ�یـ� �0ــK          �ــــ2  و ل�ـLــــ
 ز رازـ	�ـ� �ـ�ر /

 ى� �0ــــــ�ـى Kــــ�یـــ"ـ�Bــــازو روش          "iِ 0هـــ
 زدىـ` /ـ  ب��ـ� 0	Lـه

 ��یV ه&ى /�د و خ�ا	ـــ� 0*ــــ�ی
ـ	          �ــــ�ن 0*ـــ�ی
ــ�ــV �ـ�	ـ�ار Kـ�ـ�ـ

 ـ�ـ  	ـ�ـــ�دــV 0	ـ(�� 4ــــ!ـ
 0)ـ&�ـه          �و[ى #"�
 هــــ�ی  دادـ/ـ  او را *

 �دى'ــــــــ� بــــ� ا�ــ�یــ� بـ�ـ2ـKـ��          % ای
 ایـــ�دىــ*ــــ�وغ ا�: 2ـ�ـ9ـب(
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 ـ�د او ب� �ـــــ�و�ــ�� در �ــ&ـ�ن شـه         % 0)ــV #�/ـ��ـ�وخـ�ا*ــش� ��0 ب

 �دـ�خ"ــــ�� /ــ�
 *ـ�م 0ن �ــ�� 	ــ�          ـ�ردـ�د� خـ�� وبـیLى ��
 /�د 0	

 � ش�ـــ� ی�رــ�ن او د�ـــ�د #ـب=ى بـ          �� یـــ�د �ـ�رــ�ش"i ��	ـ� ای
 �ـزه

 �دن، ��ـــــ�ن ش�د /ـ�د/ـ� 0بـ�د /

  )١(�ـ��	ى ب  	�ـLى از و یـ�د /ــ�د

باتوجه به ابيات باالميتوان گفت كه هوشنگ بنيان گذارجشن سده ونخستين 
  : كسى بوده است كه آتش رامقدس شمرد

 بسنگ اندر آتش از او شد پديد

 كــزو روشنى در جهان گستريـد

تش را كشف كرد، بالفاصله بدينسان هنگامى كه هوشنگ براى نخستين بارآ
  همان شب 

جشنى آراست و با همراهان خود به دورآتش به شادمانى وسرور پرداخت و 
در حقيقت با كشف آتش براى اولين بار . آتش خاموش گرددآننگذاشت ديگر

 ميتوان جشن ىايرانيان به سرور وشادمانى دسته جمعى پرداختند و از اين رو
از آن پس برافروختن آتش در .  ايرانيان ناميدسده رانخستين وكهن ترين جشن

تمام پيروزيها، جشنها و شادمانيها بصورت يك رسم وآئين درآمد وجشنهايى 
 برافروختن آتش برگزارمى شده اند چون مهرگان ، شب يلدا وپنجه همواره با

وحتى زمانى كه مردم برهبرى فريدون برضحاك غلبه كردند، آتش بزرگى برپا 
  . فته به شادمانى پرداختنددوه كردند و

پيدايش آتش، بدنبال خودكشف آهن و مفرغ را ميسر ساخت وانگيزه اى شد براى 
وازاين طريق ارزش گذارى به جشن و . كار وتالش بيشتربراى زندگى ودنياى بهتر

  .پيداكردآريائيان شادمانى وسرور، جايگاه واالئى درزندگى وفرهنگ 

ى ررسسروش پور، ارزش فلسفى پيدايش آتش را بانديشمند ايرانى موبد پدرام 
نور، آتش وآفتاب از دير بازدر نزد ايرانيان «: كرده ودر مقالتى ممتع مينگارد
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مورد احترام بسيار بود، تاجائى كه نور را تجلى اهورامزدا بر روى زمين 
و نماز بگزارند به  و هنگامى كه ميخواستند خداوند راستايش كنند ميدانستد
 در. مى ايستادند و درنياشگاه ها بسوى آتش نيايش ميكردند رشيدسوى خو
 گوهر زندگى است، عشق است و تجليگاه .تش داراى مقام واال استآاوستا نيز 
آتش، وخاك و آب و فلسفه وجودى ايران باستان هم برپايه چهار عنصر. خداوند

جامد، مايع ( ىبه عنوان سه عنصرماد نهاده شده كه دراين بين خاك وآب وباد باد
همين امر جايگاه آتش را .وآورنده حيات در دنياى مادى مى باشند) و گاز

درادبيات دينى ايرانيان قوت بيشتر داده و آن را وسيله تجلى وارتباط دنياى 
  )2(» .ى وجهان مادى ميدانستندئمينو

ايرانى ، جشن سده و جشن نوروز را يكى  ديگراما آقاى منوچهرجمالى انديشمند
ما امروز مى پنداريم كه سده و نوروز، دو جشن جداگانه از « : ميداند و مينويسد

اين جشن بنام جشن .همند، ولى در اصل اين دو، آغاز وپايان يك جشن است 
هفت هفته ، در دوره اسالم نيز باقى مانده بود، و حتا در دستگاه خلفاى اموى نيز 

بن يزيدعبدالملك و يكى مسعودى ضمن شرح اخبار وليد. راه يافته بود
هفت هفته بشراب «: ازبزمهاى ميگسارى او از زبان وليد چنين بازگو كرده است 

  ) 3(» .خواهم نشست و اين يك سخن فارسى است

 360هفت هفته كه فاصله ميان آغاز جشن سده و پايان روز : جمالى مى افزايد
، و ميان سال كهنه و پنج روزى كه پس از آن ميآيد.ميباشد، همين جشن بوده است 

. آغاز سال نوين است ، در اصل تخمينى بوده است كه گيتى از نو، از آن ميرويد
چون اين جشن ، جشن آفرينش تخم گيتى و طبعاًخود گيتى بوده است ، با مفهوم 

در الهيات زرتشتى سازگار نبوده است، و » آفرينش جهان بوسيله اهورامزدا«
با دستكارى هاى گوناگون، اسطوره هاى مربوطه  مؤبدان زرتشتى ، كوشيده اند

  )4(» .طبعاً اين جشن كم كم بى معنا شده است. را مغشوش سازند

پيش از آنكه زرتْشت دين خود را به كى گشتاسپ پيشكش نمايد ، آتش بـه عنـوان     
يك عنصر مفيد و سود مند در زندگى آريائيان شناخته شده بود و زرُتشت نيز اين 

مى شمرد و آن را به مثابـه محـراب نمـاز و نيـاز در حـضور اهـورا مـزدا                  عنصر را گرا  
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ــشتى آنچــه آفريــده اهــورا مــزدا اســت ، بايــد    . دركــيش خــود پــذيرفت  در كــيش زرتُ
از اين رو آريائيان پيرو كيش زرتشتى به آتـش احتـرام و عالقـه خـاص      . تعظيم شود 

 را يـاد آور فـروغ   شـعله اش . پيدا كردنـد و آنـرا جلـوه و موهبـت خداونـدى دانـستند       
 . ايزدى خواندند و آتشدان فروزان را در پرستشگاه ها به منزله محراب قرار دادند

و اما نشانه هاى تقديس آتش و جشن سده را كه درقرون نخستين اسالمى بجا 
 444 - 360( از قول بيرونى ابوريحان بيرونىموبد اردشيرآذرگشيبآورده ميشد،

 و اندر .آن روز است از بهمن ماه و آن دهم روز بود ؟  سده چيست«: مينويسد) هق
شبش كه ميان روز دهم است و روز يازدهم، آتش ها زنند به گوز و بادام، وگرد 
برگردآن شراب خورند و لهو وشادى كنند و نيز گروهى از آن بگذرندبه سوزانيدن 

و پنجاه و اما سبب نامش چنانست كه ، از او تا نوروز پنجاه روز است . جانوران
و . شب و نيز گفته اندكه ، اندراين روز از فرزندان پدر نخستين صدتن تمام شدند

توزيع كرده بود بر ) ضحاك(اما سبب آتش كردن و برداشتن آنست كه، بيوراسب 
مملكت خويش دو مرد هر روزى، تا مغز شان برآرند و ريش نهادندى كه بركتف 

امش ارمائيل، نيك دل و نيك كردار ، ازآن واو را وزيرى بود ن. هاى او برآمده بود
دوتن يكى را زنده يله كردى و پنهان او را به دماوند فرستادى و چون افريدون او 

توانائى : و اين ارمائيل گفت ) ارمائيل را( بكوفت ، سرزنش كرد) بيوراسب را(را 
 يكى را برهانيدمى و جمله ايشان از پس) محكوم (من آن بودكه از دو كشته 

كس پيش ) ارمائيل( او.  پس با وى استوارى فرستاد تا به دعوى او نگرند.كوهند
زيراك شب بود و . فرستاد و بفرمود تا هركس بر بام خانه خويش آتش افروختند

 پس آن به نزديك افريدون به موقع افتاد و او .خواست تا بسيارى ايشان پديدآيند
پيش از ... « : بيرونى درادامه ميگويد) 5(» .را آزاد كرد و بر تخت زرين بنشاند

سده روزى است ، او را برسده گويند و نيز نوسده و به حقيقت ندانستم از وى 
  )6(»چيزى ؟

واين برسده را نوسده نيزخوانند و او پيش « : گرديزى مى گويداين محقق از زبان 
سد مردم  وسده بزرگ چنين گويند مغان كه، اندرين روز .از سده به پنج روزباشد

تمام شده بود از نسل ميشى و ميشيانه و ايشان دو مردم نخستين بودند، چنانكه 
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ابوريحان بيرونى  )7(» .مسلمانان گويند، آدم و حوا، مغان را آن دوتن بودند
وعلت اينكه ما از «: هنگام پرداختن به تاريخ اجتماعى خوارزم مينويسد

كه قتيبه بن مسلم باهلى نويسندگان بى خبر مانده ايم ، اينست ) گذشتگان(اخبار
و هيربدان خوارزم را از دم شمشيرگذرانيد و آنچه مكتوبات، از كتاب و دفتر 

و از آن وقت خوارزميان امى وبى )  هجرى90سال (داشتند، همه را طعمه آتش كرد
سوادمانده اند و تنها اتحاد ايشان در نيازمندى هاى تاريخ به نيروى حافظه است 

زمان طوالنى شد، مورد اختالف خود را فراموش كردند و آن چه را كه و چون . 
  )8(» .همگى برآن بودند درخاطره ها بماند

بيست سال پس از اين گزارش اندوهبار ابوريحان بيرونى، از امام محمدغزالى 
گزارش ديگرى داريم كه بصورت يكى از مهمترين سندهاى )  ق478- 405(

  .بسيارى از خبر هاى نانوشته استتاريخى اجتماعى ، گوياى 

به عقيده امام محمد غزالى منكرات بازار ها درنيمه سده پنجم هجرى چيزهاى 
كه براى كودكان درعيد ) نقاب(چنگ و چغانه و صورت حيوانات : بود مانند

وشمشيرو سپرچوبين فروشند براى نوروز، و بوق سفالين براى «فروخته ميشد 
اما صورت حيوانات . هابعضى حرام است و بعضى مكروهو از اين چيز ... سـده 

حرام است و آنچه براى سده و نوروز فروشند، چون شمشيرو سپرچوبين و بوق 
وليكن اظهارشعارگبران است، كه . حرام نيست  سفالين ، اين در نفس خود

بلكه افراط كردن در آراستن بازار به سبب . مخالف شرع است و از اين جهت نشايد
بلكه . ز، و قطايف بسيار كردن و تكلف هاى نوساختن براى نوروز نشايدنورو

تا گروهى از سلف گفته ! نوروز و سده بايد كه مندرس شود و كسى نام آن نبرد 
اند، كه روزه بايد داشت ، تا از طعام ها خورده نيايد و شب سده چراغ فرانيايد، 

. تن اين روز هم ذكر اين روز بودو محققان گفته اند، روزه داش. تا اصالّآتش نبيند
بلكه با روزهاى ديگر برابر بايد داشت و ! و نشايدكه نام اين روز برند به هيچوجه 

  )9(» .شب سده ، همچنين ، چنان كه از او خود نام و نشان نماند

اين سند، گذشته از اينكه ما را، با عادات مردم و از جمله كودكان در عيد نوروز 
ا ميكند، بخوبى نشان دهنده تعصب مذهبى روحانيت اسالم در و جشن سده آشن
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با وجود اين ممانعت ها و تبليغات . مقابل آئين هاى باستانى نياكان ماست 
مذهبى بر ضد آئين هاى زرتشتى، بيهقى گزارش ميدهد كه در عهد سلطان 

جشن سده با شكوهى هرچه تمامتر برگزار )اوايل سده يازدهم(مسعود غزنوى 
روز بيست و « : و بارى حتى در سفرى اين جشن را را برگزار نمود. ه استميشد

امير مسعود ، فرمود ) نيمه ديماه =ميالدى 1024هفته اول ژانويه  (426سوم صفر 
اشتران . تا پرده بر راه مرو بزنند، بر سه فرسنگى لشكرگاه ، و سده نزديك بود

كشيدن گرفتند تا سده كرده آيد سلطانى راو از آن همه لشكربه صحرا بردند و گز 
و گز مى آوردند و درصحرائى كه جوى آب بزرگ بودبر آن . و پس از آن حركت آيد

وچهار طاق بساختند از چوب، سخت . برف مى افگندند، تا به باالى قلعتى بر آمد
و گز ديگر جمع كردندكه سخت بسيار بود و به باالئى . بلند و آن را به گزبياكندند

و آله بسيار و كبوتر و آنچه رسم است از ادوات اين . وهى برآمد بزرگك)همچون(
نخست شب امير برآن لب جوى آب كه شراعى . و سده فراز آمد...شب به دست كردند

و پس از آن . زده بودند، بنشست و نديمان و مطربان بيامدند و آتش به هيزم زدند
 وكبوتران نفط اندود .شنيدم كه قريب ده فرسنگ فروغ آن آتش بديده بودند

و ددگان نفت اندود و آتش زده دويدن گرفتند و ) بپرواز درآوردند(بگذاشتند
  )10(» ..وآن به خرمى به پايان آمد. چنان سده يى بودكه ديگر آنچنان نديدم

جــشن عنـصرى بلخــى در  قــصيده ايكـه در مــدح ســلطان محمـود غزنــوى ســروده از    
  :  اينطور ياد كرده سده

  .     زافريدون واز جم يادگار است           لوك نامدار است   سده جشن م

 به خدمت سلطان مسعود غزنوى پيوسـته بـود          420ومنوچهرى دامغانى كه درسال     
  : در قصيده اى راجع به اين جشن گفته است

  دار         كردست رأى تاختن وقصد كارزارــز نامـ نورو برلشكر زمستان 

  روز پيش         جشن سده، طاليه نوروز ونوبهاروينك بيامدت به پنجاه 

  :درقصيده ديگرگويدو



                                                                               جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائى                              68

       شب جشن سده را حرمت بسياربود          آمداى سيداحرار شب جشن سده 

قطعه زيرمصرع دوم بيت فوق را چنين دكتردبير سياقى شاعرمعاصر ايران در و
 :است تضمين كرده 

            از دل �"i ب'�ا� V(0 و ز	�ــ�ر �'�ا�
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 :زمان برگزارى جشن سده 
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همن ماه است نشان داده فرخى بدرستى زمان برگزارى اين جشن را كه همان دهم ب
اين جشن در روز دهم بهمن ماه نزديك غروب آفتاب با آتش افروزى .است 

وهمه افراد از . وسرودخوانى ودست افشانى وپايكوبى برگزارميشده است
وبنابر ابيات شاهنامه چنين به .هرطبقه وهرمذهبى در آن شركت مى جستند

نوروز ومهرگان جاه ومكانيى نظرميرسد كه براى اجراى مراسم جشن سده وجشن 
  .خاص درنظرگرفته ميشده است

درجمهورى اسالمى ايران از ) 1383 بهمن ماه 7(بنابر گزارش هفته نامه امرداد
سال به اينسو به زرتشتيان آنكشور اجازه داده شده تا جشن سده را در محلى چند 

كوهى از زرتشتيان در شامگاه روز دهم بهمن ،درجايى كه . خاص برگزار كنند
ابتدا موبدان وهيربدان . هيزم را در ميدانى فراخ انبار كرده اند ،جمع ميشوند

جوان بالباس هاى سفيد خودمشعل بدست بسوى كوه هيزم پيش مى آيند 
سپس درحالى كه . پردازند وگروهى از جوانان زرتشتى به نواختن ساز و سرود مي

هيربدان از عقب شان با مشعل دسته اى از زنان دف مينوازند، موبدان در جلو و
سه بار، به مناسبت پيام اصيل .دور كوه هيزم سه بار طواف ميكنند ه هاى روشن ب
موبدان دست در دست هم . است) نيكرپندارنيك وگفتار نيك وكردا(زرتشت 

  :داده ، آتش راچنين ستايش ميكنند

  ستايش پاك ترا باشد، اى آتش پاك گهر،«

  رامزدا،  اى بزرگترين بخشوده اهو

  اى فروزنده ايكه ستايش را درخورى،

  . مى ستائيم تراكه درخانه من افروخته اى 

  تو اى آتش اهورا مزدا،

   تو اى جلوه گاه آن بزرگترين سزاوارستايش،

   فروزان باشد دراين خانه ،
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   همواره پرتوت بازبانه هاى سرخ فام ،

   رخشنده باشد دراين خانه ،

   .»بى پايان هميشه و هميشه تا زمان 

. را آتش ميزنند سپس هيربدان شامل دختران جوان از سه سمت با مشعل هيزمها
شعله هاى آتش آهسته آهسته بلندوبلند ترميگردد و آواز سرود و دف زدن هم اوج 

پايكوبى مى  ساير حاضرين نيز بدور آتش نزديك ميشوند وبه رقص و. ميگيرد 
شادمانى مردم مى افزايد تا آنكه آتش موزيك دلنشين بر رونق جشن و. پردازند

بدينسان جشن سده به عنوان آغاز تمدن ايرانى تجليل . به خموشى ميگرايد
 )12( .وتكريم ميگردد

  

  : جشن مهرگان
 ماه و هر ماه سى روز بود و همچنان در آن زمان هريك 12در تقويم اوستائى ، سال  

يعنى روز (بود » اورمزد روز«از روزهاى سى گانه اسم خاصى داشت كه اولين آن 
» بهمن« و دومين روز ).كه خداى يگانه زرتشتيان است سروردانا= اهورا مزدا 

جشن » بهمنگان«ناميده ميشد كه بدليل هم نامى با نام بهمن ماه ، آنرا بنام 
ناميده ميشد، » گانمهر«ميگرفتند و همچنين روز شانزدهمين روز ماه را كه 

  )13(.با تشريفات خاصى تجليل و جشن ميگرفتند» مهر «بمناسبت همنامى با ماه

برابراست با هشتم اكتبرو دومين جشن مهم سال ) روز مهرگان ( شانزدهم مهرماه  
فروغ، «در پارسي مفهوم ) ميترا ( مهر . به شمارمى آمده است» نوروز«پس از 

ي داشته وضد دروغ و دروغ گوي» روشنايي، دوستي، پيوستگي، پيوند و محبت
واژه دروغ ازسه هزارسال پيش تغيير . و پيمان شكني ونامهرباني كردن بوده است

پيش از هخامنشيان، جشن مهرگان را بغ . بود» دروگ«نيافته كه تلفظ اوليه آن 
نام ) خدا داد ( بغداد . مي گفتند» سپاسگذاري از خدا« ) بگ يادي ( يادي 

  بود كه درعصر عباسيان نخلستاني در نزديكي تيسفون پايتخت ساسانيان 
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  .شهرى درآنجا بنياد نهاده شد و پايتخت خالفت عباسيان گرديد

عمر خيام نيشابوري كه تقويم خورشيدي را تنظيم كرده درباره مهر ماه و جشن 
اين ماه را از آن مهرماه گويند كه مهرباني بود مردمان را بر «: مهرگان گفته است

 غله و ميوه نصيب باشد بدهند و بخورند با يكديگر، از هر چه رسيده باشد، از
  : مسعود سعد سلمان به اين معنى اشارتى روشن داردو » هم

                      روز مهر و ماه مهروجشن فرخ مهرگان

 مهــر بفزا اى نگـارِ مهر چهرِ مـهربان

در بوده كه بعد باستان بدون ترديد اين جشن از بقاياى آئين مهرپرستى در ايران 
با آگاهى هاى كه در باره ميترا پرستى داريم ، . ديانت زرتشتى نيز جا افتاده است

ميتوانيم بپذيريم كه جشن مهرگان ، برآيند جشن هاى پراكنده اى است كه گاه و 
برگزار ميشده است ، اما در روايات ) مهرپرستان(بيگاه از سوى ميترا پرستان 

كه نمادى از ظلم و بيدادگرى بوده (حاك ملى اين جشن روز پيروزى فريدون بر ض
  .  است)است

فريدون روز بند كردن ضحاك راعيد گرفت و «: در تاريخ مسعودى آمده است كه
كاوه سپهساالر بودو همه كاربه «: ولى طبرى گويد) 14(» .آن رامهرگان ناميد

دست اوبود، وضحاك را بگرفت و بكشت و همان روز تاج بر سرافريدون نهاد و 
و آن روزمهر بود از ماه مهر، آن روز مهرگان نام كردند و عيدى . ان بدو سپردجه

  )15(» .بزرگ كردند

فريدون به جستجوى ضحاك شتافت و براو چيره شد و او را « :مقدسى مى آورد
و آن روز، روز مهرگان بود، و ايرانيان آن را .بست و دركوه دماوند به زنجير كرد

  )16(» .دبزرگ شمردند و جشن گرفتن

ابوريحان بيرونى در مورد جشن مهرگان موبد اردشيرآذرگشسب از قول 
يد است ، در چنين روزى ظاهرشد، به اين شگويندمهر، كه اسم خور« : مينويسد

 پادشاهان در اين جشن تاجى بشكل. مناسبت اين روز بدو منسوب كرده اند
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و گوينددر اين . ذاشتند در آن دايره اى مانند چرخ نصب بودبه سر ميگكهخورشيد 
چون در چنين روزى . روز فريدون بر بيوراسب، كه ضحاك خوانندش، دست يافت

، در جشن مهرگان ،  روزبه ياد آن. فرشتگان از آسمان به يارى فريدون فرودآمدند
در سراى پادشاهان مرددليرى مى گماشتندكه، بامدادان به آواز بلند، ندا در مى 

! وى دنيا بشتابيد و جهان را از گزند اهريمنان برهانيدبس! اى فرشتگان : داد
 گويند خداوند در اين روز زمين را .ازاين جهت دراين روز جشن گرفتندو

و دراين روز كره ماه، كه تا آن وقت گوى . بگسترانيد، ودر اجساد، روان بدمانيد
شده از سلمان فارسى نقل . تاريكى بود، از خورشيد روشنائى و نور كسب نمود

ما در زمان ساسانيان قايل بوديم، از آنكه خداوند، ياقوت را در : است كه او گفت
روز نو روز ازبراى زينت مردمان بيافريد و زبرجد را در روز مهرجان ، و اين دو 
. روز را بر سايرايام سال فضيلت داد، چنانكه ياقوت و زبرجد را بر ساير جواهرات

ت و يكم ماه باشد، فريدون، ضحاك را دركوه در آخرين روز اين جشن، كه بيس
الجرم در اين روز عيد . دماوند به زندان انداخت و خاليق را ازگزند او برهانيد

گرفتند، و افريدون مردم را امركردكه كستى به ميان بندند و واج زمزمه كنند و در 
چون مدت استيالى ضحاك . هنگام خوردن و آشاميدن لب ازسخن فرو بندند

رسال طول كشيد و ايرانيان خود مشاهده كردند كه عمرانسان اين همه طوالنى هزا
هزارسال بزى :گردد، از اين روزبه بعد دعاى خير شان، در حق يك ديگرچنين بود

زرادشت فرمودكه، آغاز و انجام جشن مهرجان در عظمت و شرافت مساوى ! 
ور در تمام روزهاى از اين پس هرمزبن شاپ. است، پس هردو روز را عيد بگيريد

بعد پادشاهان و مردمان ايرانشهر از آغازمهرجان تا .... مهرجان جشن بر پاداشت 
و هر پنج روز را به يك طبقه از . مدت سى روز، مانند نوروز عيد ميگرفتند

شاهزادگان و موبدان و بزرگان و بازرگانان و رزميان و دهقانان و اهل حرفه و 
  )17(» .صنايع مخصوص نمودند

شانزدهم «:  در باره مهرگان مى نويسد) التفهيم(بيرونى كتاب ديگر اين محقق از 
و اندرين روز افريدون ظفريافت بر بيوراسب . روز است از مهرماه و نامش مهر
و به كوه دماوند بازداشت و روزها كه ازپس . جادو، آنكه معروفست به ضحاك 
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و ششم آن .  از پس نوروز بودآنچه)برسان(مهرگان است همه جشن اند، بركرد
 در زين االخبار)  18(» .مهرگان بزرگ بود و رامروز، نام است و بدين دانندش

 هجرى نوشته 441گرديزى نيز به مطلبى مشابه التفهيم بر مى خوريم كه در سال 
  : شده است

است ، آغاز ميشد و تا » روز مهر«آئين هاى اين جشن در روز شانزدهم ماه كه خود 
مهر روز مهرماه ، مهرگان كوچك ، . ادامه داشت) رام روز( يكم ماه  وز بيسترو

آغاز جشن مهرگان بود و جشن عامه ، و رام روز، مهرگان بزرگ ناميده ميشد و 
معهذا از گزارش ابوريحان بيرونى برمى آيد كه سراسر ) 19.(جشن خواص بود

تان اصلى پيدايش اين روايت اگر از داس. مهرماه جشن گرفته ميشده است 
مهرگان بدورهم باشد، بازهم در برگيرنده دانستنى هاى يك دانشمند عهد 
سلطنت غزنويان در اواخر سده چهارم هجرى از جشن مهرگان است و البد كه در 
زمان ابوريحان روايات زرتشتيان در مورد برگزارى جشن مهرگان همين ها بوده 

  .اند

شمند سترگ ايران ، دكتر على مظاهرى ، در مورد نوروز و جشن مهرگان ، از دان
دبير خلفاى عباسى هارون و مامون، درنيمه ( »الجاحظ«قول نويسنده تازى زبان 

المحاسن و « روايت ميكند كه وى در كتاب خود موسوم به )اول قرن نهم ميالدى
نوروز به « : نوشته است ) 212- 211چاپ بيروت ، ) (آئين هاى نيك و بد(» االضداد

جم باز ميگردد و مهرگان به فريدون ، به اين چم كه جشن نخستين دوهزار و پنجاه 
دكتر مظاهرى، سپس آئين برگزارى جشن .سال پيش از دومى بنياد نهاده شداست

مهرگان و نحوه پيشكش دادن به پادشاه را بر ميشمارد كه به نظر ما قديمى ترين 
و اما مهرگان به دستور « : او از قول جاحظ مينويسد. رد تواند بودروايت درين مو

در ) ضحاك(فريدون بنياد گرديد، گويا به ياد پيروزى نامى اش بربيور اسب
آئين نيك چنين بود كه در هر كدام از اين ). مهر(هفتمين ماه ) روز مهر(شانزدهم 

  )20(» .دو جشن، به شاهنشاه، پيشكش دهند و از او بخشش گيرند

   انديشمند معاصر ايران منوچهرجمالى، با دقت در اساس اسطوره مهرگان مي     
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رانك ـــف: در نسخه هاى مختلف شاهنامه ،روايات گوناگون مى آيد«: نويسد
 شهنامه ،گاو -گاوبرمايون(فريدون شيرخوار را پس از سه سال كه نزد آرميتى 

در . يدون را به سيمرغ ميسپاردگويا فر. بود، به كوه البرز مى برد) برمايه
اينجاست كه فريدون ، نداى سركشى بر ضد ضحاك را بلند ميكند و كاوه اى كه 
برداستان افزوده اند، كسى جز خود فريدون نبوده است كه حقانيت سركشى به 

و اگر به روايتى كه در شاهنامه در باره جشن مهرگان مى . آزارنده زندگى را دارد
است كه دوهفته ) فرانك( ، ديده ميشودكه اين مادرفريدونآيد نگريسته شود

جشن نوروز وجشن سده وجشن مهرگان و .... جشن مهرگان را برپا ميكند
  )21(».سايرجشن هاى ايران ، همه به سيمرغ باز ميگردند

هاشم رضى محقق ايرانى به استناد فرهنگ جهانگيرى در ارتباط مهرگان نقل 
نزد پادشاهان جم آمدندى موبدان بودندى وهفت ) گانمهر(دراين روز:"ميكند كه

خوان را كه شكر وترنج وسيب وبهى وانار وعناب وانگور سپيد وكُنار درآن 
بودندى باخود آوردندى، چه عقيده پارسيان آن است كه دراين روز هركس از ميوه 
هاى مذكوربخورد وروغن بان بربدن بمالد وگالب بپاشد برخود ودوستان، در آن 

  )22."(سال آفات وبالهاى بسيارى از وى دفع شود

در هرحال سبب هاوزمينه هاى جشن مهرگان درادبيات گوناگون بگونه هاى 
متفاوت بيان شده ، برخى آنرا جشن پيروزى فريدون برضحاك ماردوش اين نماد 
ظلم واستبداد ميدانندوبعضى آنراجشن جمع آورى حاصالت كشاورزى وعده يى 

ز فصل زمستان بزرگ وگروهى عقيده دارند كه جشن مهرگان ، آن را جشن آغا
  . جشن خورشيد ، جشن دوستى ، پيوند وپيمان است

  

  :جشن مهرگان درعهد سالطين سامانى وغزنوى
 ازجشن مهرگان به نيكوئى يادشده و چنان وغزنوى درادبيات عهدسامانى 

چه پرشكوه تر آنرا درموقعش هرسامانى وغزنوى مينمايد كه شاهان و سالطين 
   :رودكى آنرا جشن خسروان مينامد. برگزارمينمودند
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 جشن شاهان وخسروان آمد            ملكا جشن مهـــــرگان آمد

بارى اميرنصربن احمدسامانى چهار جشن مهرگان را در هرات سپرى نمود و  
صاحب چهارمقاله، . رودكى درخدمت اين امير درهرات حضور داشتهللا ابوعبدا

 120مرقندى ازهواى خوش وفراوانى ميوه هاى هرات وبخصوص از عروضى س
  )23.(نوع انگوردر هرات داستان جالبى حكايت ميكند

دراين روايات . شرح برگزارى جشن مهرگان درتاريخ بيهقى چندين جاى آمده است
متوجه ميشويم كه رسوم وآئين هاى اين جشن، چون نشاط كردن وسرور 

دن وموسيقى شنيدن واهداى هدايا وتهنيت گفتن وشادمانى كردن وشراب خور
وعرضه كردن قصايد ستايش آميز همراه باصله بخشيدنها به شعرا همراه بوده 

  .است

روزبيست وچهارم ذى : " مينويسدهجرى427بيهقى ضمن شرح حوادث سال 
. به جشن مهرگان بنشست] امير مسعود[امير رضى اهللا عنه . القعده، مهرگان بود

ۀ سراى نو درپيشگاه، وهنوز تخت زرين وتاج ومجلس خانه راست نخست درصف
نشده بود كه آن زرگران درقلعت راست ميكردند وپس از اين به روزگار دراز 
. راست شد وآن را روزى ديگراست چنانكه نبشته آيد بجاى خويش
وخداوندزادگان واوليا وحشم پيش آمدند ونثارها بكردند وبازگشتند وهمگان 

صفه بزرگ كه برچپ و راست سراى است به مراتب بنشاندند، وهديه ها را درآن 
پس امير برخاست ... آوردن گرفتند از آن والى چغانيان وبا كاليجار والى گرگان 

وبزرگان دولت به مجلس حاضرآمدند ونديمان نيز ..... وبه سرايچۀ خاصه رفت 
ا تۀ ظرف ت(بنشستند ودست به كاركردند وخوردنى عنى طريق االستالت

 -مى خوردند وشراب روان شد به بسيارقدح ها وبلبله ها وساتگين ها)خوردن
 ووزيرشراب -ومطربان زدن گرفتند وروزى بود چنانكه چنين پادشاه پيش گيرد

يك دو دور شراب بگشت، او بازگشت واميرتا نزديك نماز پيشين . نخوردى
  )24.... "(ببود چندانكه نديمان بيرونى بازگشتند

  به جشن مهرگان نشست واز آفاق مملكت هديه ها :".... يز درجاى ديگرگويدون
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درساخته بودند پيشكش را،در آن وقت بياوردند، اوليا وحشم نيزبسيار چيز 
آوردند وشعرا شعر خواندند وصلت يافتند، كه اين خدوندشعر ميخواست وبرآن 

 خرم بپايان وپس ازشعر بسر نشاط وشراب رفت وروزى...صلتى شگرف ميفرمود
  ) 25."(آمد

و روزدوشنبه، دو روزمانده از ماه رمضان اميربه :"بيهقى درجاى ديگر مينويسد
جشن مهرگان  بنشست وچندان نثارها وهديه ها وطرف وستورآورده بودند كه از 

وسورى صاحب ديوان بى نهايت چيزى فرستاده بود نزديك . حد واندازه بگذشت
نان وكالء بزرگان اطراف، چون خوارزم شاه هم چ. وكيل درش تا پيش اورد

التونتاش وامير چغانيان وامير گرگان ومازندران ووُالت قصدارومكران 
  )26."(وديگران بسيارچيز اوردند وروزى با نام بگذشت

منوچهرى در مدح سلطان  واز جمله شعراى دربارغزنه نيز از اين جشن يادكرده اند
  :مسعودغزنوى گويد

            ن جشن بزرگ خسروانآمدخجسته مهرگا

 هـرنـاحيه  آورد از   و ارغوان نارنج و نار

  : مسعود سعد سلمان به اين معنى اشارتى روشن داردو 

            روز مهر و ماه مهروجشن فرخ مهرگان

  اى نگـارِ مهر چهرِ مـهربان ،مهــر بفزا

ودقصيده فرخى سيستانى ، درتوصيف حسنك ميكال وزيرمعروف سلطان محم
اى دارد كه با مهرگان شروع شده وبا نام جشن مهرگان پايان يافته است، و معلوم 

  :ميشودكه مهرگان درآن سال با ماه رمضان مصادف شده بود

              مهرگان امسال شغل روزه دارد پيـــــش در

 خواجه از آتش پرستى توبه داد او را مگر

             تــه بادروز او فرخنده باد و روزه اش پذرف
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 )27(               وين خجسته مهرگان از روزها فرخنده تر                              

بگونه هاى متفاوت بيان شده ، برخى فارسى  جشن مهرگان درادبيات بدينسان،
  اين نماد ظلم واستبداد ميدانند،آنرا جشن پيروزى فريدون برضحاك ماردوش

مع آورى حاصالت كشاورزى وعده يى آن را جشن آغاز فصل وبعضى آنراجشن ج
زمستان بزرگ وگروهى عقيده دارند كه جشن مهرگان، جشن خورشيد ، جشن 

  . دوستى ، پيوند وپيمان است

مهرگان جشن خجسته : دكتر جمشيد پروانه پژوهشگرايرانى معتقد است كه 
روشنى، دوستى وبسيار قديمى پيش از دوره زرتشتى بوده، معناى اصلى آن 

ميترائيان . وپيمان وشادى است، نياكان ما آنرا پيوسته انتظار ميكشيده اند
همه تن . پيش از همه به شستشوى بيرون و درون اقامتگاه خودآغاز مينمودند

خويش وپوشاك خويش وخانه خويش راتميز كرده ودلشان را ازبدى ها 
 به همسايه واشخاص را از آنان كينه و عداوت نسبت. وزشتكاريها پاك ميكردند

خود دورساخته آشتى ميكردند وبا شادمانى فرارسيدن جشن مهرگان را انتظار 
ادبيات قديمى گواهى ميدهدكه بيشتر مردم درجشن مهرگان .ميكشيدند

ند، اين محقق ادد مى پوشاك ارغوانى دربرميكردند، و بر همديگر گالب پاش
سفره مهرگان با : و ازجمله ميگويد كنددرباره سفره مهرگان نكات جالبى بيان مي

روى آن پارچه گردسرخ رنگ يا ارغوانى . وپاك آماده ميگردد پارچه اى سفيد
اين نشان عبارت . دربين اين پارچه، نشان خاص مهر راميگذارند. پهن ميشود

برگردآن . است ازگل پا نقش گلى كه دوازده برگ دارد وخورشيد را تداعى ميكند
عالوتاً به ياد شش يارهستى يعنى امشاسپندان .مع روشن ميگنندگل ، دوازده ش

افزون براينهاهفت نوع ميوه نيز بر . شش تاشمعدان روشن را نيزبرسفره ميگذارند
سه . نيشكر، انگورسفيد، ليمو، نارنج ، سيب و انار: سفره چيده ميشود، چون

برروى پارچه ) درخت ويژه مهريان كه هميشه سبز وزيباست(گلدان از درخت سرو
سدرهم سفره مهرگان را زينت  سه سبزه يا سه شاخه گياه مورد يا. سفيد ميگذارند

بجز . شش گلدان باگلهاى زردآفتاب گردان ازملحقات اين سفره است. ميبخشد
آئينه ، تخم مرغ رنگ شده ، جام پرآب با ماهى سرخ و هفت گونه شيرينى مكمل 
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جشنى را بدون ساز وموسيقى نميتوان البته چنين .سفره جشن مهرگان ميباشد
رونق بخشيد، پس ساز وآواز ورقص و پايكوبى با اين جشن همراه ميگردد و 

  )28(»همايون بادبرتوجشن مهرگان«: مهريان به همديگر ميگويند

  : جشن شب يلدا

شب يلدا يا آخرين شب پائيزكه طوالنى ترين شب سال است ، بنابر معتقدات  
 .  استد خورشيد يعنى شب پيروزى نور بر تاريكى و ظلمتزرتشتيان، شب تول

زرتشتيان اين شب را با افروختن شمع و آتش و خوردن انار و هندوانه و چهار مغز 
 و هسته زردآلوو آجيل و گفتن حكايات دلپذير و شوخى هاى با مزه جشن مي

 بيمارى گيرند و به شادمانى وخوشى مپردازند و معتقداند كه خوردن اين ميوه ها
اين رسم نيز از بقاى آئين خورشيد پرستى . را از تن شان تا بهار آينده بدور ميدارد

. است كه به رنگ وصبغه خاص تاكنون در ميان ايرانيان بجا آورده ميشود
را نيز جشن ميگرفتند و آن را » دى«ايرانيان قديم روز فرداى شب يلدا يعنى اول 

  .مى ناميدند» خرم روز«

خ به اين پرسش كه چرا پس از نوروز تنها آئين شب يلدا، همچنان به قوت براى پاس
خود باقى مانده است ، هيچ سرچشمه معتبرتاريخى بجز نوشته هاى ابوريحان 

گرديزى در . رساند بيرونى و هم عصرش گرديزى درين خصوص مارا يارى نمي
مر مغان «: سدمينوي» اندرشرح جشنها و عيدهاى مغان« زين االخبار، زيرعنوان 

را جشن هاى فراوان بوده است اندر روزگار قديم و من آنچه يافتم ، اين جا بياورم 
اندرين روز جشن « : ميگويد» ديگان«و سپس در باره نخستين روز دى وجشن » 

و اين ماه دى به نزديك مغان ماه خداى است و اول روز او را هم به نام . خرم روز بود
  )29(» . را سخت مبارك داننداو خوانند، و اين روز

مى آوردكه ) جشن اول دى(» خُرم روز«ابوريحان بيرونى داستان جالبى از مراسم 
ديماه و آن را خورماه نيز «و آن اينكه. هيچ مورخى نميتواند از آن درگذرد

و اين روز و ماه هر دو به نام خداى . ميگويند، نخستين روزآن خرم روز است 
. يعنى پادشاه حكيم و صائب رائى آفريدگار. ت ، ناميده شدهتعالى، كه هرمزداس
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و درين روز عادت ايرانيان چنين بودكه، پادشاه از تخت شاهى به زيرمى آمد و 
جامه سپيد مى پوشيد و در بيابان برفرش هاى سپيد مى نشست و دربان ها و 

امور دنيا و در . يساوالن و قراوالن راكه هيبت ملك بدان هاست، بكنار مى راند
فارغ البال نظر مينمود و هركس كه نيازمند ميشدكه با پادشاه سخن بگويد، خواه 
گدا باشد، يا دارا و شريف باشد يا وضيع ، بدون هيچ حاجب و دربانى به نزد شاه 
مى رفت و بدون هيچ مانعى با او گفتگو ميكرد و در اين روز پادشاه با دهقانان و 

من : در يك سفره با ايشان غذا ميخورد و ميگفت برزيگران مجالست ميكرد و 
امروز مانند يكى از شما هستم و من با شما برادرهستم، زيرا قوام دنيا به كارهاى 

و نه پادشاه را . است كه به دست شما مى شود و قوام عمارت آن هم به پادشاه است 
 باشد، پس و چون حقيقت امر چنين. ى است و نه رعيت را ازپادشاهريزاز رعيت گ

من كه پادشاه هستم با شما برزيگران برادر خواهم بود و مانند دو برادرمهربان 
  )30(» . به خصوص كه دو برادر مهربان ، هوشنگ و ديگر چنين بودند. خواهيم بود

يان از روزيكه با گردش خورشيد سال آشنا شده اند، خرم روز ديماه را يائرآشايد 
ده اند، زيرا از اين روز است كه خورشيد دوباره به يكى از روزهاى خورشيد نامي

   .رشد ميگذارد و طوالنى و طوالنى تر ميشود

   جشن هاى دوازده گانه
هرماه سى روز وبه تقويم زرتشتيان  درعصراوستاچنانكه پيش از اين اشاره شد ، 

در اين سى روز دوازده روزهم نام دوازده ماه .بود وهر روزنامى براى خود داشت
بگونه مثال مهر . وهرگاه نام ماه بانام روزبرابرميشد، آن راجشن ميگرفتند. دبو

خالصه نام هاى دوازده گانه ماه ها، . روز در مهرماه جشن مهرگان گرفته ميشد 
فروردين كه نخستين ماه سال : چون. بادوازده نام از نام روزهايكى هستند
يا ارديبهشت . ناميده ميشود» فروردين«وآغازبهار است و روز نوزدهم هرماه نيز 

كه نام روزسوم هرماه نيز بشمار مى آيد، بدين شيوه هرگاه نام روز و ماه يكى 
ميشد، آنروز را جشن ميگرفتندو از اين رهگذر، دوازده جشن درسال پديد مى 

   : آمد با نام هاى زير
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  جشن فروردينگان، درنوزدهم فروردين - 1

  اردى بهشتجشن اردى بهشتگان در سوم  . 2

  خردادگان درششم خردادجشن  – 3

  جشن تيرگان دردهم تير - 4

  جشن امردادگان درهفتم امرداد - 5

  جشن شهريورگان درچهارم شهريور - 6

  جشن مهرگان درشانزدهم مهر - 7

  جشن آبانگان دردهم آبان - 8

  جشن آذرگان درنهم آذر - 9

  هم ، بيست وسوم دىجشن خرم روزيا ديگان درهشتم ،پانزد - 10

  جشن بهمن گان در دوم بهمن - 11

   جشن اسپندار يا اسفندگان درپنجم اسفند - 12

  :نام سى روزماه

- 3انديشه نيك ،:  بهمن- 2هستى بخش بزرگ، دانا ، نام خداوند،: اورمزد - 1
- 5شهريارى نيرومند، :شهريور- 4بهترين راستى وپاكى، : ارديبهشت 
بى :  امرداد- 7تندرستى ورسايى ، : خورداد- 6ى ومهرپاك ، فروتن: زدسپندارم

آبها ، هنگام :  آبان - 10آتش ، : آذر - 9آفريدگار ، :  دى بآذر- 8مرگى وجاودانگى ، 
ستاره تير، ستاره :  تير- 13ماه ، :  ماه - 12آفتاب ، خورشيد، ) خور( خير- 11آب ، 
 16آفريدگار، : دى به مهر- 15ى ، جهان ، زندگى وهست): گئوش(گوش - 14باران ، 

 - 19دادگرى ، :  رشن - 18فرمانبردارى ، :  سروش -، 17-دوستى ، پيمان :  مهر-
رامش ، :  رام - 21پيروزى ، : ورهرام - 20فروهر، روان جاودانه ، : فروردين 

بينش درونى :دين -24آفريدگار، : دى به دين -23باد ، :  باد - 22شادمانى ، 
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راستى ، :  اشتاد-26خوشبختى ، دارائى و خواسته ، ) : اشى( ارد- 25، )وجدان(
 . 30گفتار نيك ، :  مانتره سپند- 29زمين ، :  زامياد- 28آسمان ، :  آسمان - 27

    )31. (فروغ وروشنائى بى پايان: انارام 

برپائى اين جشنها، جدا از همبستگى وروحيه نوگرايى كه دركالبد ،در هرحال 
ميدمند، درطول تاريخ ،بزرگترين پايگاه هاى فرهنگ جامعه درقبال جامعه 

فرهنگى كه همواره با تكيه بربنيه توانمند خود فرهنگ  .مهاجمان نيز بوده اند
           .هاى بيگانه را درخود حل كرده و به آنها اعتبار بخشيده است

  پايان

  

  :مآخذورويكردها
  26  ، چاپ امير كبير، صى شاهنامه فردوس- 1

 .، مقاله موبد پدرام شروش پور1383 بهمن ماه 7 هفته نامه امرداد، -2 

  44 ، ص 139 ، جشنشهر،ص ى منوچهر جمال- 3 

  43-  42 جشنشهر، ص 4 

 ، ىبيرونال ، ازموبد اردشيرآذرگشسب،240 ص بحواله آئين برگزارى جشنها درايران،- 5 
   257التفهيم ، ص

 ، جا همان، ازموبد اردشيرآذرگشسب،240 ص رايران، بحواله آئين برگزارى جشنها د- 6
  258ص 

 زين ازموبد اردشيرآذرگشسب،، 240 ، ص ى ايرانىجشنهابحواله آئين برگزارى  -  7 
 226 ، صىاالخبارگرديز

 ى البيرونازموبد اردشيرآذرگشسب، ،240 ، ص ى ايرانىجشنهابحواله آئين برگزارى  -  8 
 75، آثار الباقيه ،ص 
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 از، رگ تاك، )240 ، ص ى ايرانىجشنهابحواله (479-478 سعادت ، ص  ىياكيم -  9 
 99 صى،دالرام مشهور

   572 ، چاپ دكتر فياض ، صىتاريخ بيهق - 10

  626 - 620 هاشم رضى،گاهشمارى وجشن هاى ايران باستان، ص -11

 )1383 بهمن ماه 7(هفته نامه امرداد - 12

  37اهنامه كاروان، شماره  اكادميسين جاويد، آئين خوش نوروزى،م-13

 203 ص ،ى سيرجانى بحواله ضحاك ماردوش از سعيد- 14 

 203 ص ،ى سيرجانى بحواله ضحاك ماردوش از سعيد-  15 

  203 ص ،ى سيرجانى بحواله ضحاك ماردوش از سعيد-  16 

، انتشارات 234 موبد اردشير آذرگشسب ، مراسم مذهبى وآداب زرتشتيان ،ص -  17 
   1372فروهر

آثار بحواله آئين برگزارى جشنهاى ايرانى، از موبد اردشير آذرگشسب، بيرونى، - 18
  256 -  254الباقيه ،ص 

 ى زين االخبارگرديزبحواله آئين برگزارى جشن هاى ايرانى،از اردشير آذرگشسب، - 19
  تهران1347، 244،ص 

 ، ويژه نوروز 1995 كيهان لندن، - 20 

 201-199 جشنشهر، ص - 21 

  303 رضى، گاهشمارى وجشن هاى ايران باستان، ص  هاشم-22

  50 چهارمقاله ، چاپ دكتر معين، ص ،ى سمرقندى عروض- 23 

  655، ص1350 تاريخ بيهقى، چاپ دكترفياض، -24 

  697 تاريخ بيهقى ، ص -25

 359 تاريخ بيهقى، ص - 26

  123، ص1337 ،تهران، ى ، چاپ دبيرسياقى سيستانى ديوان حيكيم فرخ-27
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  90 ،89، ص 1 شماره ،ى ايرانىمجله پژوهش ها -28 
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  م  سومقاله

  

   قديمدر سيستان وكابل) خورشيد(آئين ميترا 

  : مدخل
هردوره از . براى پيدايش دين نميتوان به طورقطع ويقين دوره خاصى را معين كرد

تمدن بشرداراى دينى متناسب به محيط جغرافيائى واجتماعى خود بوده است ،و 
ا وآگـاهى بـه معتقـدات دينـى هـردوره از حيـات بـشر، شـناخت                الزمه شناسـائى خـد    

  .خود انسان وجامعه اى ايست كه به آن خدا معتقد بوده اند

 از زمانى كه انسان به تشكيل واحد هاى مسكونى پرداخت،ووسايل توليد ورفاه            
  از ايـن دوره از زنـدگى بـشراست          .خود رافراهم كرد، وارد زندگى اجتماعى گرديد      

ذهن بشرمتولد ميشود ونيروهاى فوق قدرت بشرنقش  خود را درشـكل       كه دين در  
وحشت، ترس واحتياج، عـاملين اوليـه       . گيرى باورهاى ذهنى اوبرجاى ميگذارند    

بشرازآنچه نمى شناخته ،هراس داشـته و وحـشت، باعـث ايجـاد        . پيدايش دين اند    
  .احترام وستايش آن شيئى ناشناخته ميشده است

ندگى، با عوامل طبيعت برخورد ميكنـد، بـه طلـوع وغـروب            بشراز اولين مراحل ز   
آفتــاب ،شــب وروز، ســرما وگرمــا،  رعــد و بــرق ،بــاران وبــاد وطوفــان و بيمــارى و   
مرگ مى انديشد ودرصدد يافتن راهـى بـراى حفاظـت خـود در برابـر خـشم عوامـل                  

او ميخواهد منبع ومنشاء هريك از ايـن پديـده هـا را كـشف وبـا         . طبيعت برمى آيد  
ونظرمساعدهريك از عوامل را به خود جلـب كنـد، تـادر    . نها ارتباط برقرارنمايد  آ
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پويائى بيحـد  . مواقع لزوم ودربرابر حمله سايرعوامل از او حمايت ومحافظت كند 
بشر،تفكرو كنجكاوى دركشف علل بروزحوادث، بـه منظـور بـرآوردن احتياجـات         

مل طبيعـى از قبيـل سـرما        مادى واقتصادى در وهله اول،وحفاظت او در برابر عوا        
وگرما،گرسنگى وبيمارى ومرگ، درمرحله بعدى، اورا به راهى سـوق ميدهـد كـه              

بـشرخالق وسـازنده، همانگونـه كـه بـراى رفـع            . منتهى به آفرينش خـدايان ميگـردد      
نيازمنديهاى خـود بـه اختـراع وتكميـل وسـايل كـار وتوليـد ابزارمـى پرداخـت،در            

ازنمى ايستد وفعاليـت مغـزى خـود را، عليـرغم           باب مذهب نيز از ادامه تفكرات ب      
فقرعلمى، همچنان گسترش ميدهد و دامنه تخيالت وميـدان افـسانه سـازى خـود             
را آنقــدر بــاال مــى بــرد تاجــائى ميرســد كــه چــون كــرم ابريــشم،در درون پيلــۀ افكــار    

 وافسانه هاى اختراعى ومعتقداتى كه خود تنيده بود، گرفتارميشود، وابداعات    
  . روائى ذهن او ميشوندفرماناش، 

ارواح برحيـات بازمانــدگان، موجــب پيــدايش طبقــه   اعتقـاد بــه وجــود روح و تــاثير 
 ميتواننــد بــا ارواح طبقــه اى كــه مــدعى بودنــد .  ميــشودجديــدى دراجتمــاع قبيلــه

بيمـاران وكـسانى كـه از       . ارتباط برقرارنمايند وآنان را تحت اختيار خود در آورنـد         
 مى بردند، به تصوراين كه ارواح خبيثه در وجود آنان النه ناراحتى هاى روانى رنج 

. كــــرده انــــد، بــــراى معالجــــه بــــه ايــــن طبقــــه از افــــراد قبيلــــه مراجعــــه ميكردنــــد  
دراثراعتمادى كه اكثريت افراد قبيله به جادوگران، شمن ها وساحران،پيدا كـرده            

 واعمال همين دستورات . بودند، دستورات آنان را بدون چون وچرا اجرا ميكردند        
  .ساحران وجادوگران پايه وريشه اعتقادات اوليه دينى بشر را تشكيل دادند

روحــانيون قبايــل كــه بعــدها بــه نــام هــاى ،كــاهن،برهمن وكــشيش وموبــد وآخونــد   
والقاب گوناگون ديگر در اديان ومذاهب پيدا شدند،مدعى بـوده واسـتند كـه راه               

 وانحــصارآنان مــى باشــد دسترســى بــه خــدا واجابــت درخواســت بنــدگان دراختيــار
ومى توانند با تقديم قربانى وهدايا وبا ذكر اوراد ودعاهاى خاص، توجـه خـدايان              

تقـديم قربـانى    . را جلب نمايند،تابندگان را مشمول عنايت والطاف خود قراردهند        
بـه خـدايان بــراى پـاك كـردن گناهــان بـا خـون قربــانى، توسـط سـاحران وجــادوگران         
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ربين اقوام هندوها، يونانيها، روميها ويهودها مرسوم       ،يكى ازمراسمى بود كه د    
  .بوده، وحتى امروز يكى از واجبات دين اسالم، را تشكيل ميدهد

بايد نوجه داشت كه آنچه اساس هردينى را تشكيل ميدهد،اعتقاد به وجود نوعى      
خدا ويا خدايان است وآنچه هردينى را ازساير اديان متمايز ميكند، نوع خـدا ويـا        

ان مورد پرستش وميزان قدرت وصـفاتى اسـت كـه مـؤمنين ومعتقـدين بـه آن               خداي
بـه وجـود آمـدن هرخـدا وميـزان اقتـدار او نيـز رابطـه                 . خدا براى معبود خود قايلنـد     

مستقيمى با نظام توليدى وويژگى هاى محيط وشيوه زندگى انسان هـايى داشـته     
ان در دوره شـبانى  چنانچـه خـدايانى كـه انـس     . كه درآن محيط زنـدگى مـى كـرده انـد          

  .آفريده وپرستش كرده، باخدايان دوره كشاورزى از هرحيث  متفاوتند

 بطور كلى پيروان همه اديان معتقد اند كه خداى مورد پرستش آنان واجـد قـدرت               
پرسـتش آن خـدا، موجـب خوشـحالى ورضـائيت           . مرموز مافوق قدرت بشرى اسـت     

س نافرمــانى از اوامــراو، خاطرخــدا وبالنتيجــه ســعادت فــرد خواهــد بــود و بــرعك  
  ) 1. ( غضب وعتاب الهى وبدبختى بشر  را به دنبال خواهد آورد

يكى ازعناصر طبيعى كه از آغاز پيدايش بشر توجه او را به خود جلب كرده اسـت،   
آفتاب يا خورشيد است وبنابرين پرستش خورشيديا ميترا ، درميان اكثريت ملل            

چون دركشورما نيز معابد خورشيد . ى داشتآسيائى  واروپائى پيروان و متعقدان
ــن امــورد قــدرى بيــشترسخن        ــا ظهــور اســالم وجــود داشــته اســت، دراي پرســتى ت

  :خواهيم داشت 

  :پرستش ميترا، مهريا خورشيد 
يكى از اين عناصر طبيعى كه درحيات انسان وحيوان ونبات همواره  تاثير قابل 

ه از ازمنه باستان مورد توجه لمس داشته ودارد، ميترا يا مهرياخورشيد است ك
در جامعه آريائى نيز اين عنصر قبل از . وستايش بسيارى ازجوامع بوده است

مهاجرت بسوى ايران وافغانستان وهند وپيش ازراوج اديان زرتشتى وبودائى، 
وهندوئى ، مورد پرستش بوده وحتى تاچند قرن پس از اسالم نيز درسيستان 

  .ت ميشده استوكابل و لوگر ومولتان، عباد
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قبل ازاينكه به سراغ اوستا برويم و يا نظريات دانشمندان را درزمينه ميترا 
ياخورشيد پرستى بخوانيم، ميخواهم تأملى داشته باشم بريكى دو مورد از 
تاريخ سيستان، كه نشان ميدهد آئين خورشيد پرستى همانند آئين هاى نصارا و 

) قرن نهم ميالدى(ن تا عهد صفاريان يهود و زرتشتى  در برخى ازنواحى سيستا
  .رواج داشته است

هنگامى كه زرتشتيان سيستان عليه اقدامات تخريب ) م671(هجرى51 درسال          
را  مه هيربدانه « داشت كارانهً حكمران عربى عبيد اهللا بن ابى بكره كه فرمان

صداى اعتراض شان را بلند ».هاى گبرگان برافكندگا بكشد و آتش

 جواب آمد كه "كمران مجبورشد دوباره از شام هدايت بگيرد،كردند وح
 ايشان معاهدند، و آن معبد جاى ايشانست و ايشان نبايدكه

ميگويند كه ما خداى پرستيم و اين آتشخانه  را كه داريم و 
را كه داريم نه بدان داريم كه گوييم اين را ) خورشيد(خرشيد 

حراب داريد و خانه پرستيم، اما بجايگاه آن داريم كه شما م
 كه جهودان را ]بركندن[مكه، چون برين حال باشد واجب نكند 

ت است و ترسايان را كليسا وگبرگان را آتشگاه، چون شنيز كن
و نيز ... ]چه فرق كنيم[ميان معبد جاى ايشان ، همه معاهدند
دراين ) 2 (». چيزى و جاى كه ديرينه گردد]بركندن[دوست ندارند 
  .  تمام از موجوديت معابد ميتراپرستى  ياد شده استعبارت به وضوح

ودرجاى ديگرى ازتاريخ سيستان كه ازاعتتقادات قديم مردم سيستان بحث 
  :شده، بازهم پرده از سنت خورشيد پرستى برداشته ميگويد

كنون يادكنيم از طريقى كه مردم سيستان داشتند اندرقديم تا ا"
و تا فرامرزبن رستم همه برآن طريقت  گرشاسپ ونبيرگان ا:اسالم آورده شد
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). نيمروز( بودند كه آدم عليه سالم آورده بود،بامداد وبوقت زوال آفتاب
نمازكردندى وپرستش ايزدتعالى وديگربه همه اوقات كه ) غروب آفتاب(شبانگاه

بشغل دنيائى اندك وبسيارخواستندى شد،پيشترنماز كردندى،پس از آن بدان 
ط ودزدى وخون ناحق ميان شان حرام بود ومردار شغل رفتندى وزنا ولوا

نخوردندى، تا ذبيحت نكردندى آنچه حاللست اكنون خوردن آن نخوردندى، 
وصدقه بسيار دادندى وهميشه ميزبان بودندى ومهمان را نيكوداشتندى واين 
همه از جمله فرايض داشتندى برخويشتن، دختر وخواهر ومادر را بزنى 

يان رستم واسفنديار افتاد سبب آن بود كه چون زرتشت نكردندى، وپيكار كه م
بيرون آمد ودين مزديسنان آورد، رستم آنرا منكرشد ونپذيرفت وبدان سبب از 

  )3(»....پادشاه گشتاسپ سركشيد وهرگز مالزمت تخت او نكرد

با تاملى دراين روايت وگزاردن نماز در اوقات طلوع خورشيد وظهروغروب كه 
سك آئين مهرو باورهاى كهن مردم سيستان در دوران زرتشت بيانگر اجراى منا

پرستى را مشاهده ) آفتاب(وقبل ازآن است، ميتوان به وضاحت سنت خورشيد
چنانكه جنگ رستم با اسفنديارنيز به دليل اختالف مذهب وعدم پذيرش . كرد

گرديزى نيز برآنست كه چون اسفنديار به . آئين زرتشت صورت پذيرفته است
  :  رفت،رستم او رانماز برد، اسفتديار گفتسيستان

مرا فرمان شاه چنانست كه يا دين زرتشتى بپذيرى ويا با من جنگ كنى ويا « 
دين زرتشتى نپذيرم كه : رستم گفت .... دست دهى تا ترا بندكنم وپيش شاه برم

اكنون دين ديگرى نگيرم، اما . ازروزگار كيومرث تا بدين غايت اين دين داشتم
ه بند دادن هم واجب نكند كه دشمنان ايران زمين را من و پدرمن و جدمن دست ب

وحرب كردن هم با تو روا . زشت باشد چون من مردى دست ببندد. به بند آورده ايم
  )4(»...توپسرشاه گشتاسپى و از دودۀ كيانى] چون[نباشد، 

ينكه كى فردوسى در داستان حمله ارجاسپ تورانى بربلخ دليلى مى آورد مبنى برا
گشتاسپ براى پخش كيش زرتشتى به سيستان رفته بود ومدت دوسال درآنجا 

ارجاسپ تورانى با استفاده از غيابت طوالنى كى گشتاسپ بربلخ . ماندگارشد
حمله كرد و روحانيون و آتشكده ها ومعابد زرتشتى را از ميان برد وكى 
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خ بسوارى اسپ به گشتاسپ از اين واقعه توسط زنش كتايون كه خود را از بل
  :سيستان رسانده بود، آگاه شد، زيرا

  ب��0ـ� ب=$ روز�ـــ�ران بـــ�و         /  خ=�و �ـ� ��=�2ن /�درو

  /  0	�I /ــ"� ز	ــ� وُا�ــــ2ـ� روا          /ــ"ـــ� �ــ�بـــ�ان را بـــ�ان ب� �ـ�ا

  �ش Kـ�ــ��ان �ـــ��p#ــ� 0	�I ر��� 0ن ��ا	&�ی  ش��         Kـــfیــ�� شــــ

  ش  	�&�وز 0	Lــ  ر�2&ــV 	�م          �ـــ�ار �ـ�ــ�	ـ�یـ�� ه&ـ2ــ� 	ـ�م

  ابـ�Kــ�ـ�د�ــ�2ن /ــ  بـ�دش Kـ�ر         ابـــ� �ــ�ــ2ــــ�ان و�ـــ�یـــ"ــ�ن در

V�K �	هــ&ــ  بــ"ـ�� وار ایـــ=2ـ�د         V&ـ�ن خ�ی�� �	ب�د Vـــ�  بــ�اب
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ار اين روايت شاهنامه معلوم ميشود كه، رستم وپدرش زال، ازكى گشتاسپ 
مگر از داستان جنگ رستم . پذيرائى كرده اند و آئين زرتشتى رانيز فراگرفته اند

يرفته مى ا نپذيرفته بود و اگر پذ زرتشتى ربا اسفنديار برمى آيد كه رستم آئين
بود،حتماً شاه گشتاسپ را درحمله انتقام جويانه برارجاسپ تورانى همراهى 
ميكرد، وچون درآن جنگ شركت نكرد، اين امر سبب خشم كى گشتاسپ نسبت به 
رستم شد كه پس ازگرفتن انتقام از ارجاسپ تورانى و رهائى دخترانش از اسارت 

پذيرد بر رابه جنگ  رستم ميفرستد كه يا دين زرتشى را وى ، پسرخود اسفنديا
ويا او را دست بسته به حضورش حاضرنمايد،ولى اسفندياردر نتيجه جنگ به 
دست رستم كشته ميشود، وپسرش بهمن كه دست پرورده رستم بود، به كين 
پدرخود، خاندان زال را از سيستان برمى افگند واوالده رستم را اسيركرده به بلخ 

با رويكار آمدن بهمن برسريرسلطنت در بلخ يا باختر، تاريخ ايران از .ى بردم
  .مرحله حماسى وارد مرحله تاريخى خود ميگردد

به هرروى، پس ازحمله اسكندرمقدونى برايران وبه آتش سپردن قصرسلطنتى كه 
گفته ميشود كتاب اوستا كه بروى ده هزارپوست گاونوشته شده بود و 

با از هم . ى نگهدارى ميشد، نيز دراين آتش سوزى سوختدركتابخان سلطنت
پاشيدگى امپراطورى هخامنشى درمبانى دينى ايرانيان نيز تغييراتى رونما 
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گرديد و آنچه بنام دين زرتشتى تبليغ ميشد، شباهت مختصرى با بخشى ازآئين 
خرافات ومعتقدات اديان ديگر، به ويژه معتقدات قديم آريائى . زرتشتى داشت

  . ا، درقالب دين زرتشت به مردم عرضه ميشده

 اردشيربابكان موسس سلسله ساسانى ،درعهداوستادر هنگام تدوين دوباره 
برخى از مغها وكاهنان اديان پيشين، درلباس موبدان زرتشتى، ) 6)(م226-241(

قواى طبيعت كه درگاتاهاى زرتشت پديده . به انتشار عقايد كهنه خود پرداختند
تقديم قربانى هاى . بودند، مورد ستايش وپرستش قرارگرفتندهاى طبيعى 

بدين سان آئين زرتشى . فراوان، پرستش ايزدها ونوشيدن مسكرات، رونق گرفت
الهه هاى .و انديشه هاى يكتا پستى دچار انحرافات وتغييرات بسيارى شد

 .پديدار شدند اهورامزدا متعددى با قدرت ونيروى ماوراء الطبيعة ، دراطراف
صفات عاليه ايكه زرتشت به نام معنويات الهى تعليم ميداد،پروبالى گرفتند 

" ايزدان"فرشتگان ديگرى بنام . اهورا مزدا در آمدند وبصورت فرشتگان همكار
هرعنصر خوب وسود رسان و زيبائى، جزو ايزدان . در دين جديد ظهور نمودند

شدند و مورد  اردخدايان باستانى آريائيان به آئين زرتشت و. محسوب شد
ايزدان ، همانند خدايان هندوها،درانتظار تقديم قربانى از . ستايش قرارگرفتند

جلب رضائيت ايزدان، فقط با . طرف نيازمندان وتعظيم وتكريم آنان نشستند
نيايش . ميگردد تقديم رشوه به دالالن و واسطه ها يعنى موبدان وروحانيون ميسر

در كتب مقدس . قبول خدايان قرار نميگيردبدون حضور مؤبد و كاهن مورد 
زرتشتى نام بسيارى از ايزدان ذكر شده كه، يكى از مهمترين  ايزدان، مهريا 

اوستا از مهربه نام خداى مقتدر و . خداى نور و روشنائى است) خورشيد(ميترا
  ) 7.(جنگ آورنام مى برد كه به اورمزد، براى غلبه براهريمن، كمك ميكند

ن زرتشتى كه هنوزبا اديان باستانى آريائى روابط پنهانى داشتند، مغان وموبدا
د كردند و در اوستا پرستش ميترا يا خورشيد را جزئى از كيش زرتشت قلمدا

 "مهريشت "نام ميترا يامهرويكى از يشتهاى اوستا را به داخل ساختند 
  .اختصاص دادند
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ى وسيع، نگهبان رب النوع پيمان، دارندۀ چراگاه ها،مهر" مهريشت"بنابر
رب النوعى است كه .وحامى ويارى دهنده درست كاران وراست پنداران است

. هزاران گوش وهزاران چشم دارد وهيچ چيزى از نظر تيزبينش پنهان نمى ماند
مهرنرم دل وصميمى نسبت به نيكان وبى . چشم روز ومظهر خورشيد بى زوال است

رستندگان ونيايش گرانش راغرقه پ. رحم وسخت دل براى شريران وبدكاران است
كشت وزرع واحشام ومحصول شانرا زيادگى مى . در بركت ولطف خود مينمايد

  )8.(بخشد و باران حيات بخش را بيدريغ برزمين هاى شان فرومى ريزد

، خداوند حقيقت وراستى است، زيراروشنائى عالمت ونشانه )آفتاب( مهر
وستا چشم اهورامزدا ناميده شده حقيقت است وبه همين جهت است كه مهردر ا

واو همه جا را بوسيله اين چشم ديده بانى ونظارت ميكند وآنچه راست ويادروغ 
بانى حققت وعدالت در مهر خداى روشنائى است ونگه. مايدباشد درك مين

  )9.(اوستا به عهده وى گذاشته شده است

.  سرايت نمودپس ازتماس روميها با ايرانيها، افكارمذهبى زرتشتيان به روم
در . پرستى مقام ارجمندى دربين روميها وتمام اروپا پيدا كرد) خورشيد(ميترا 
معابد ميترا، .  برپاشد كه تاقرن پنجم همچنان پرشكوه باقى بودمعبد ميتراروم 

بسيار كوچك و به نحوى ساخته ميشد كه مشابه معابد اوليه بشر در درون غارها 
 آسمان ديده ميشد و دراطراف معابد جاى براى ازسقف مدور اين معابد،. باشد

مقابل راه ورودى، نقش برجسته . نشستن ميتراپرستان درنظرگرفته شده بود
موضوع نقش، تقريباً درتمام . ميترا، معموالً بروى سنگ گردى قرارداده ميشد

معابد يكسان وميترا درحال قربانى گاوبود، طورى كه زانوى چپ ميترا، برپشت 
ميترا با دست چپ، با تمام .  راست، برروى سم راست گاو قرارداشتگاو،وپاى

 گاو فرو مى كشيد و با دست راست دشنه را درگلوىقدرت سرگاو را به باال مي
. سگى درحال جهيدن به طرف خونى كه از گلوى گاوجارى بود، نقش ميشد. برد

. رپا ميشد دسامبر هرسال ب25جشن تولد ميترا،درتمام امپراطورى روم،در روز 
ى  روم به عنوان دين رسماطور امپركنستانتينبعد از قبول مسيحيت  از طرف 

 دسامبر، يعنى 25ره ها محوشد، ولى روز،ميتراپرستى نيزبه تدريج از خاط
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روزجشن تولد ميترا، به حيث روزتولد عيسى پذيرفته شد وهنوزهم دركليه 
 مى  خاصى برگزار كشورهاى كاتوليك وپروتستان، اين مراسم با تشريفات

  )10.(گردد

روميها كه، ميترا را درسيماى يك هيكل پرقدرت درحال قربانى  برعكس تصور
كردن گاو تجسم ميكردند، در هنرگندهارا، ميترا در سيماى يك زن زيباى 
سواربرگردونه اى كه آن را چهار اسپ بالدار بسوى آسمان ميكشد، تصوير كرده 

 (قرن بيستم در دامنه كوه خيرخانهى در نيمه دوم دانشمندان باستان شناس.  اند
دركابل ، موفق به كشف مجسمه مرمرين ربة النوع سوريا ) خانهشيدخور
ربة النوع سوريا بشكل يك زن سوار برگردونه خورشيد . شدند) خورشيد(

. درحالى كه گردونهً اورا چهاراسپ بالدار بسوى آسمان ميكشند، ديده مي شد
)11(  

اد قرن بيستم نيزدر دامنۀ هاى جنوبى كوتل خيرخانه، افسران قطعات  دردههً هشت
نظامى شوروى مستقر درآنجا به كشف مجسمه سنگى ديگرى از ربة النوع 
خورشيد دست يافتند كه آنرا به موزيم ملى كابل تسليم دادند وخبرآن در همان 

 ها با زمان از راديو وتلويزيون كابل پخش شد، مگرمتاسفانه كه اين مجسمه
ساير آثار هنرى انتيك در دوره حكومت مجاهدين بركابل از موزيم ملى 

  .افغانستان بسرقت برده شدند 

 -309(شاپوردوم ساسانى: محقق دانشمند دانماركى كريستن سن مينويسد
 .قول داد كه اورا نكشد بشرط آنكه آفتاب را ستايش كند" سيمون"به ) م379

 قسم به آفتاب، خداى بزرگ كه از :"ند ميخوردويزدگرد دوم به اين عبارت سوگ
) 12(».پرتوخويش جهان را منور واز حرارتش جميع كاينات راگرم كرده است

مستشرق مذكور مى افزايد كه، در نقش اردشيردوم طاق بستان كه اهورا 
ايستاده ) ميترا(مزداحلقه سلطنت به پادشاه اعطا ميكند، درپشت سرشاه مهر

يك . عه ايكه برگردسرش هاله بسته، شناخته ميشوداست و از انوار اش
مهرساسانى هم درموزه برلن محفوظ است كه دريك قسمت روى آن اسم صاحب 

است ودرقسمت ديگر هيكل نيم " هوم مهر"مهربخط پهلوى نقر شده است ونام او 
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تنه ميترا را با تاجى نورانى نقش كرده و ارابۀ  آفتاب را دو اسپ بالدار ميكشند، 
درنقوش قديم يونانى ارابه آفتاب را معموالً چهاراسپ . رح ريخته استط

هر مزبورهست وهمچنين درپارچه ايكه درموزه ميكشند، الكن درنقشى كه برمُ
بروكسل ديده ميشود آن ارابه را دو اسپ ميكشد ومعلوم ميشود " سنكان تنر"

  )13.(دكه درعهد ساسانيان عوض چهاراسپ، دو اسپ را متداول كرده بودن

) خانهشيدخُر(هيكل ربة النوع خورشيد، كه از معبد سوريا واقع كوتل خيرخانه
 درموزه كابل نگهدارى ميشد،نيز توسط دواسپ 1992كشف شده و تا اوايل 

واما جالب ترين تصويرى كه دريكى ازنقاشى هاى ديوارى باميان . كشيده ميشود
ى كشف شده، رب النوع  مترى متعلق به عهدكوشان ويفتل35در رواق بوداى 

ملبس به البسه ) بدوطرف آن ربة النوع جلب توجه ميكند(خورشيد يا آفتاب را 
ساسانى وسوار باالى گارى ايكه چهاراسپ سفيد بالدار آنرا كش ميكنند، نشان 

در عقب رب النوع خورشيد نقش يك تابه بزرگ دندانه دار كه سمبول . ميدهد
رز نقاشى ساسانى كه الهامات هنر يونانى را آفتاب است ديده ميشود وآن از ط
تا كنون اين نوع نقاشى ساسانى به جز درنقش . منعكس ميسازد، حكايت ميكند

تابۀ زرين دندانه دارمنحيث . درجاى ديگرى ديده نشده بود" دختر انوشيروان"
سمبول خورشيد اصوالً از موضوعات هنرى يونانى بوده كه اكثراً درهنرهاى 

شده است واين موضوع هنرى نسبت به پخش هنر پارتى آن در باميان پارتى ظاهر
  . بسيار طراحى شده است

طوريكه درهنرگندهارا ومتهورا، نمونه )خورشيد(طرح نقش رب النوع سوريا
دقت به نشان دادن : مانندهاى آن ديده شده، با نقاشى حاليه،بعضى نقاط مشترك 

تاثيرات هنريونانى .  پرش اند، داردا ارابه ايكه توئسط اسپها درحالروبروى ب
درعصر كوشانيهاى كيدارى درباميان نفوذ كرد وكوشانيان بزرگ عنعنه يونانى 

دراواسط قرن سوم ميالدى باظهور ونفوذ . را به كيداريها به ميراث گذاشتند
ساسانيان درغرب كشور كه مقدمه يى بود براى سقوط كوشانيان بزرگ، پرستش 

  ين مردم ارج ورونقى پيدا كرد ونقاشى هاى هنرى رواق درب) خورشيد(ميترا

  )14.(  مترى تحت تاثيرقوى هنر ساسانى صورت گرفت35بوداى
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بگفته مرحوم كهزاد، مدققين به اين نظراند كه در دوران كوشانيان بزرگ و يفتلى 
ها كه دين بودائى درنيمه شرقى درشمال وجنوب هندوكش تسلط كامل داشت، 

كى ازمراكز مهم آئين زرتشتى بشمار ميرفت ويكى از فروعات سيستان بازهم ي
بود كه بيشتر ) آفتاب( عمده كيش زرتشتى در دوران عروج ساسانى ميترا

درسيستان عبادت و ستايش ميشد واز آنجا آهسته آهسته بطرف شرق از طريق 
وادى رودبار، زمينداور وزابلستان ودرۀ رودكابل جانب هند پيشرفته وراهش را 

  .ا اقصاى شرق نيزبازنموده استت

تحقيقات باستان "مرحوم كهزاد يادآورميشود كه پروفسورهاكن دركتاب 
 درپاريس بطبع رسيده وموضوع مطالعه 1936كه در" شناسى كوتل خيرخانه

د، متذكرشده كه رب النوع آفتاب دركوتل خيرخانه ميباش" معبد سوريا"آن
شت ميباشد، از مدتها قبل در ش كه بقاياى آئين زرتپرستش خورشيد و آت

سيستان شيوع يافته وآهسته آهسته بطرف هند پيشرفته است و زاير چينائى 
دراوايل قرن هفتم ميالدى معابد مجلل اين مذهب را درقنوج " هيوان تسنگ"

معلوم ميشود كه مذهب آفتاب " بهاويشاپورانه"از روى . ومولتان ديده بود
بيشتررواج داشته وبعضى از موبدان آن بنام ) سيستان" (ساكادوپيا"پرستى در

  )15.(اسم برده شده اند" ماگه"و" بهوجگه"هاى

كهزاد مى افزايد كه از قرن چهارم ميالدى به بعد اين مذهب در سيستان 
 معابد وپيروانى براى خود داشته است كه آنها را ،وزابلستان وزمينداور وكابل

ن ادعا را مسكوكاتى از عهدكوشان اي. برهمن هاى آفتاب پرست ميتوان ناميد
اين مسكوكات را داكترهانريش . ميالدى تائيد ميكند7 -6ويفتلى قرن 

جونكرآلمانى مطالعه كرده ودر روى آنها پيكره نيم تنه رب النوع خورشيد رادر 
حالى كه شعله آتش از پشت سرآن زبانه ميكشد نقش شده ودر بعضى ديگرنام 

 سگاوند زابلستان، ،)هيرمندسفلى( رودبار ،)رزمين داو(داور: محالتى مثل
خوانده ميشود واين صريح ترين وواثق ترين شهادتى ميتواندبه حساب )لوگر(

  آيد كه پرستش آفتاب را درافغانستان جنوب غربى يعنى سيستان وزابلستان تا 

  )16. (كابل حكم ميكند
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اتى در عالوه برشهادت مسكوكات، تذكرات منابع عربى وفارسى هم معلوم
دست ميگذارد كه در نيمروز وزمينداور براى نيايش اين آئين معابد وبتكده 

رحمن بن سمره سرلشكر سپاه لعبدا: بالذرى ميگويد. هايى وجود داشته است
 مجسمه اى معبد جبل الزوردر زمينداوراز ) م653( هجرى33عرب،درسال 

كه بدون ) 17.(خت ياقوت سرخ  بدست آورد وآنرا خورد ساطالئى با چشمانى از
  .شك اين مجسمه رب النوع آفتاب ومنسوب به كيش خورشيدپرستى بوده است

معروف " ده زور"در زمينداورامروز هم يكى از روستاهاى موسى قلعه به نام 
به اين نام مسمى " بتكده زور"است ومعلوم ميشود كه اين ده به سبب نزديكى با 

  . شده است

هجــرى عمروليــث در 283درســال :  مينويــسد كــهپوهانــد حبيبــى از قــول مــسعودى
ايـن بـت مجـسمهً زنـى بـود          . بدسـت آورد  ) صـفر ( بتى از روى     بست و زمينداور  بالد  

داراى چهـار دسـت كـه دو دسـت آن از برونـز طالئـى وگـردن بنـدى مرصـح بـا جـواهر            
هـاى كوچـك ديگـرى كـه بـر روى آنهـا              عمرو آنـرا درجملـه بـت        . سرخ و سپيد داشت   

بدون شك ايـن مجـسمه هـا        )  18.(ار شده بودبه دارالخالفه فرستاد    زيور وجواهرك 
ــه   ــق ب ــوع زور، زون، سون،ســول،ميترا  نيزمتعل ــة الن ــوده ) خورشــيد(رب ــدب ــه .ان وب

نظرميرسد كه تا پايان قرن سوم هجـرى، آئـين خورشـيد پرسـتى پيروانـى دربخـش                 
  . شرق سيستان تا كابل براى خود داشته است

 است كه بنابرگزارش زايربودايى يسى، مدعى،محقق صاحب نظرانگلبوسورت
بوده " تا -شون"، لقب زنبيل )دراوايل قرن هفتم ميالدى(انگست -وانهي

توضيح كرده " زون داذ"را بصورت "  تا-شون"ماركوارت تلفظ باستانى .است
آمده ) زون( وى اين كلمه را واژۀ مركبى ميداند كه دربخش اول آن نام خدا.است
 درفارسى )زُون داده(»زُن داذ«يا)زوُن داددهنده(»زُن داتبر«بهريشه آن  و است 

 احتماالً درنام جغرافيايى زمينداور، -داتبر بخش -درموردنخست.ميانه ميرسد
به باور بوسورت،زنبيلها . بازتاب يافته است) زمين داددهنده(داتبر -زمين

ستانى آنها قشالق ميكردند و ييالق تاب) قندهار( زمستان را در گرمسيرالرخج
بلنديهاى سردسير زابلستان بود، اما مركز دينى وفرهنگى پادشاهى در 
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كه هيوان تسنگ ) خورشيد(سون يا زور= زونپرستش ايزد .  قرارداشت زمينداور
با شيفتگى وتفصيل ازآن توصيف كرده است، بريكى از تپه هاى اين ناحيه 

فتوح يعقوب ليث كه درگزارشى دربارۀ :بوسورت عالوه ميكند. صورت ميگرفت
  زوندوقرن پس از حمله عبدالرحمن بن سمره برزمينداور روى داد از پرستشگاه

ميخواندند و برتخت " خدا"دراينجا شاه را. ياد ميشود كه برسركوهى نهاده بود
. زرينى كه دوازده نفرآن راحمل ميكردند، ازيكجا به جاى ديگرى ميرفت

ه مقدسى  درجايگازونميدهدكه توضيح هيوان تسانگ : بوسورت ميگويد
 احتماال زونوماركوارت عقيده داشت كه پرستش . جانشين ايزدى كهن گرديد
  ) 19. (درملتان پيوند داشت"  خداى آديتا-خور"به پرستشگاه كهن بنياد

 باستان شناس توچىخود ازقول پروفسور" سيستان"بوسورت در پيوست كتاب 
 قابل شيوا، و ايزدهندى زوند ميان ايزد امكان پيون: معروف ايتاليائى ميگويد

 پاره اى سونا وشيوابحث است، بنابگفته جهان گردان چينائى، ميان پرستش 
هيچ چيزى « :پروفيسر توچى نتيجه ميگيرد كه . همانندى هاى مهم بچشم ميخورد

برگرفته از ) ياسونا(سون)= يا زونا(پاى اين باورما را سست نميكند كه زون
شمال (انطباق دادن شيوا با ايزدى محلى است كه ازهند به كاپيسى شكل شيوا يا 

انتقال يافته )جاغورى، در غرب غزنى(=آورده شده و سپس به جاگوند)كابل
  )20(» .است

اوايل قرن هفتم (بگفتهً غبار،هيوان تسانگ زايرچينايى كه درسال ششم هجرى  
"(= سونا"ازمعبد ) شمال كابل(از افغانستان عبور كرده، دركاپيسا) ميالدى

 با بدنهاى سوناسخن ميگويد كه روحانيون پيرو آئين ) آفتاب= سون، سور، زور
 )21(.از استخوان جمجمه در دست داشتندنيمه برهنه وخاكستر ماليده ، زنار هاى 

     اين روحانيون خاكستر ماليده همان برهمن هاى ميتراپرستى بودند كه بقول 
   وو زمينداور  م ميالدى به بعد اين آئين در سيستان مرحوم كهزاد از قرن چهار

  . وكابل براى خود  معابد وپيروانى داشت زابلستان 
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 زونسون، « به نامهاى خورشيد  بايد توجه داشت كه در زبان هاى هند واروپائى، 
ربة  يا مجسمهً ميترا)يا سور (بت زوربنابرين . ناميده ميشود» ، زور، سور و سول

واين امر بيانگر اين واقعيت است كه دين ميترايى  . يد بوده استالنوع خورش
براى خود معابد ) بودايى ، شيوايى و زرتشتى(دراين مرزها دركنارساير اديان

  . وپيروانى داشته است
  

  : جشن شب يلدا وجشن مهرگان، بازتابى از آئين مهرپرستى
النى ترين شب سال يا  طو،شب يلدا. گيرند ايرانيان تاهنوز شب يلدا را جشن مى

 ،شب تولد خورشيدشب يلدا  بنابر معتقدات زرتشتيان، .آخرين شب پائيز است 
زرتشتيان اين شب را با افروختن  .  استيعنى شب پيروزى نور بر تاريكى و ظلمت

شمع و آتش و خوردن انار و هندوانه و چهار مغز و هسته زردآلو و گفتن حكايات 
ه جشن ميگيرند و به شادمانى وخوشى مى پردازند و دلپذير و شوخى هاى با مز

. اند كه خوردن اين ميوه ها بيمارى را از تن شان تا بهار آينده بدور ميدارد معتقد
اين رسم نيز از بقاى آئين خورشيد پرستى است كه به رنگ وصبغه خاص تاكنون 

دا يعنى اول ايرانيان قديم روز فرداى شب يل. در ميان ايرانيان بجا آورده ميشود
  .مى ناميدند» خرم روز«را نيز جشن ميگرفتند و آن را » دى«

جشن د، وناميده ميش» گانمهر«كه  ماهمهر روز ينشانزدهموامازرتشتيان در
از بقاياى ها بدون ترديد اين جشن . ندكنميتجليل  با تشريفات خاصى  رامهرگان

چنانكه شرح ت زرتشتى بوده كه بعد در ديانميان آريائيان آئين مهرپرستى در 
، ارائه شدبا آگاهى هاى كه در باره ميترا پرستى .  است شدهادهدجا يافت 

ميتوانيم بپذيريم كه جشن مهرگان ، برآيند جشن هاى پراكنده اى است كه گاه و 
   .برگزار ميشده است ) مهرپرستان(بيگاه از سوى ميترا پرستان 

 مهرگان جشن خجسته: د است كه معتق، پژوهشگرايرانى،دكتر جمشيد پروانه
وبسيار قديمى پيش از دوره زرتشتى بوده، معناى اصلى آن روشنى، دوستى 

ميترائيان . وپيمان وشادى است، نياكان ما آنرا پيوسته انتظار ميكشيده اند
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همه تن . پيش از همه به شستشوى بيرون و درون اقامتگاه خودآغاز مينمودند
ش راتميز كرده ودلشان را ازبدى ها خويش وپوشاك خويش وخانه خوي

آنان كينه و عداوت نسبت به همسايه واشخاص را از . وزشتكاريها پاك ميكردند
خود دورساخته آشتى ميكردند وبا شادمانى فرارسيدن جشن مهرگان را انتظار 

ادبيات قديمى گواهى ميدهدكه بيشتر مردم درجشن مهرگان .ميكشيدند
  .پاشيدند ، و بر همديگر گالب ميپوشاك ارغوانى دربرميكردند

سفره : و ازجمله ميگويد  اين محقق درباره سفره مهرگان نكات جالبى بيان ميكند
روى آن پارچه گردسرخ رنگ يا . وپاك آماده ميگردد مهرگان با پارچه اى سفيد

اين نشان . ميگذارند دربين اين پارچه، نشان خاص مهر را. ارغوانى پهن ميشود
. زگل پا نقش گلى كه دوازده برگ دارد وخورشيد را تداعى ميكندعبارت است ا

عالوتاً به ياد شش يارهستى يعنى .نندكبرگردآن گل ، دوازده شمع روشن مي
افزون براينهاهفت . امشاسپندان شش تاشمعدان روشن را نيزبرسفره ميگذارند

ارنج ، نيشكر، انگورسفيد، ليمو، ن: نوع ميوه نيز بر سفره چيده ميشود، چون
درخت ويژه مهريان كه هميشه سبز (سه گلدان از درخت سرو. سيب و انار
 سه سبزه يا سه شاخه گياه مورد. برروى پارچه سفيد ميگذارند) وزيباست

شش گلدان باگلهاى . هم سفره مهرگان را زينت ميبخشد سدر  يا)پودينه(
 رنگ شده ، جام بجز آئينه ، تخم مرغ. زردآفتاب گردان ازملحقات اين سفره است

البته .پرآب با ماهى سرخ و هفت گونه شيرينى مكمل سفره جشن مهرگان ميباشد
 چنين جشنى را بدون ساز وموسيقى نميتوان رونق بخشيد، پس ساز وآواز و
: رقص و پايكوبى با اين جشن همراه ميگردد و مهريان به همديگر ميگويند

  )22(»همايون بادبرتوجشن مهرگان«

يد شگويندمهر، كه اسم خور« : بيرونى در مورد جشن مهرگان مينويسدابوريحان 
.  بدو منسوب كرده اند رااست ، در چنين روزى ظاهرشد، به اين مناسبت اين روز

 در آن دايره اى مانند چرخ نصب كهخورشيد  پادشاهان در اين جشن تاجى بشكل
 كه ضحاك اسبدر اين روز فريدون بر بيور و گويند. به سر ميگذاشتند بود

چون در چنين روزى فرشتگان از آسمان به يارى فريدون . خوانندش، دست يافت
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دليرى مى  ، در جشن مهرگان ، در سراى پادشاهان مرد روزبه ياد آن. آمدند فرود
بسوى دنيا ! اى فرشتگان : به آواز بلند، ندا در مى داد كه، بامدادان  گماشتند

ازاين جهت دراين روز جشن و! يمنان برهانيدبشتابيد و جهان را از گزند اهر
 گويند خداوند در اين روز زمين را بگسترانيد، ودر اجساد، روان .گرفتند
و دراين روز كره ماه، كه تا آن وقت گوى تاريكى بود، از خورشيد . بدمانيد

  .روشنائى و نور كسب نمود

ان قايل بوديم، از ما در زمان ساساني:  از سلمان فارسى نقل شده است كه او گفت
آنكه خداوند، ياقوت را در روز نو روز ازبراى زينت مردمان بيافريد و زبرجد را 

ايام سال فضيلت داد، چنانكه ياقوت و  در روز مهرجان ، و اين دو روز را بر ساير
در آخرين روز اين جشن، كه بيست و يكم ماه باشد، . زبرجد را بر ساير جواهرات
ركوه دماوند به زندان انداخت و خاليق را ازگزند او فريدون، ضحاك را د

الجرم در اين روز عيد گرفتند، و افريدون مردم را امركردكه كستى به . برهانيد
ميان بندند و واج زمزمه كنند و در هنگام خوردن و آشاميدن لب ازسخن فرو 

 چون مدت استيالى ضحاك هزارسال طول كشيد و ايرانيان خود مشاهده. بندند
كردند كه عمرانسان اين همه طوالنى گردد، از اين روزبه بعد دعاى خير شان، در 

زردشت فرمودكه، آغاز و انجام جشن ! هزارسال بزى :حق يك ديگرچنين بود
از اين . مهرجان در عظمت و شرافت مساوى است، پس هردو روز را عيد بگيريد

بعد پادشاهان و .... شت پس هرمزبن شاپور در تمام روزهاى مهرجان جشن بر پادا
و . مردمان ايرانشهر از آغازمهرجان تا مدت سى روز، مانند نوروز عيد ميگرفتند

هر پنج روز را به يك طبقه از شاهزادگان و موبدان و بزرگان و بازرگانان و رزميان 
  )23(» .و دهقانان و اهل حرفه و صنايع مخصوص نمودند

ايش مهرگان بدورهم باشد، بازهم در  اگر از داستان اصلى پيد،اين روايت
م هجرى پنجبرگيرنده دانستنى هاى يك دانشمند عهد سلطنت غزنويان در سده 

از جشن مهرگان است و البد كه در زمان ابوريحان روايات زرتشتيان در مورد 
    .برگزارى جشن مهرگان همين ها بوده اند

  2008/ 7/ 11پايان
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  چهارم مقاله
  

  آن وخاستگاه زرتشتى آئين
 

  :مدخل 
 كشف به موفق ما گاهى گاه شناسى باستان هاى كاوش اثر در كه همانگونه 

 مى برخود آن ديدن واز ميشويم خاك زيرخروارها از وفرهنگى هنرى هاى گنجيبه
 حيرت آثار آفرينش به موفق چگونه ما نياكانو پدران باستان روزگار در كه باليم
 زندگى طرز و اعتقادات به ميتوانيم آثار آن روى از و اند شده هنرى و دينى انگيز
 ديگران ديد درمعرض را آنها وحتى. ببريم پى آنان وبينش فرهنگ وسطح

 در هم ما كه بدانند و شوند آشنا ما تاريخى گذشته با جهان مردمان تا قرارميدهيم
 معنوى يادگارهاى طورهم همان ايم، داشته سهم جهان وفرهنگ تاريخ غناى

 وقتى بخصوص بسياراند، وارج وحرمت قدر قابل ما ونياكان اجداد از بازمانده
 همه با سرزمين اين  وفيلسوفان وانديشمندان متفكران كه ميشود ديده

 مردم فكرى بنيان در تغيير كردن وارد و جامعه  خيروصالح راه در دشواريها
 هاى وسرزمين سرزمين اين انسان ميليونها اند توانسته و شده پيشگام كشور
 وراست انديشى راست به ودعوت وفحص وبحث وگو گفت طريق از را ديگر
  .سازند وقانع  راضى خود هاى انديشه قبول به ودرستكارى گوئى

 دور يلىخ هاى گذشته در كشورشان كه بدانند بايد ما وجوانان ما فرزندان
 اخالقى هاى آموزه به وتوجه نبوده خالى وانديشمند متفكر مردان بزرگ ازوجود
. نيست هم وسرافگندگى خجالت مايه نباشد، افتخار اگرمايه آنها وانسانى
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 ازعهد طالئى ياگوشواره دستبند يك يا بودايى مجسمه يك كشف كه همانقدر
 هم اندازه همان به است، وسرفرازى شادمانى مايه افغانها ما براى باستان

 ارزش با) وكردارنيك نيك گفتار ، نيك انديشه (زرتشت واالى اندرزهاى
 جز يى نتيجه نباشد، استوار ودرستى راستى بربنياد آنچه هر هم براستى. است
 پيروى راستى واز انديشى نيك. داشت برنخواهد در وظلم عدالتيها وبى تباهى
 واگر. است زرتشتى آئين درس بزرگترين مودنن مبارزه ودروغگو دروغ وبا كردن
 پيمان  ودروغگو  دروغ با حتماً دارد، سازگارى سرنا ها درس گونه اين با  كسى
  !باشد دراوغش هركه شود روى سيه: كه است بسته

   : زرتشت
 پيروان هنوز كه مزديسنا، دين گذار بنياد و اوستا كتاب صاحب ، زرتشت
 بزرگ متفكران از يكى دارد، جهان كشورهاى يرسا و ايران و هند در بسيارى

 اخالقى اصول و انديشه و مفكوره ترين عالى با كه است كشورما عهدباستان
 تمام ضد بر واقع در ) نيك كردار و نيك گفتار و نيك انديشه (بشريت براى
 با آميز نبوغ جسارتى با و نمود قيام خويش زمان بيهودگى و خرافات و اوهام
 مراسم از پيروى و آنان پرستش و برخاست جنگ به طبيعون گانه دچن خدايان
 را همه و نمود اعالن ناپسند و مضموم را شراب نوشيدن و گاو قربانى و گوناگون

 اين در و كرد دعوت شناسى راستى و جوئى حقيقت علم و يگانه خداى پرستش به
 نمود مقاومت جاآن تا پى در پى هاى محروميت وجود با اخالقى وعالى نوين راه
  .كرد فدا را خويش جان عقيده اين برسر كه

 به بلكه آورد، پديد اصالحاتى آريانا، باشندگان قديم دين در تنها نه زرتُشت
 خدمات آريانا) قلمرو وسعت و حدود (ارضى تماميت و فرهنگ و تاريخ

 »تُشتر« و) طال (»زر «جزء دو از مركب ،" زرتُشت "نام. است داده انجام گرانبهايى
 از برخى را زرتُشت حيات دوره . است ) طالئى ستاره معنى (به) ستاره(

   بين (اول هزاره دوران در برخى و ميالد از پيش دوم هزاره دوم نيمه در پژوهشگران

  )  1. (اند كرده تصور ، )م ق 800- 600
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 و مجد دوره كيخسرو، مرگ با:كه مينويسد دنماركى سن،دانشمند كريستن
 شرق هاى سرزمين بعد هاى دوره ودر ميرسد پايان به يانىك عظمت
 عنوان همگى كه درآمدند كوچكى شاهان اطاعت تحت مسلماً) افغانستان(ايران
 كه است" گشتاسپ كى يا ويشتاسپ كوى "آنان از ويكى داشتند " كى يا كوى"

 او از زرتشت آنطوريكه:ميكند اوعالوه. بود او دين وپذيرنده زرتشت حامى
 يك او كه نيست ترديد براى جايى ابداً برد، مى نام درگاتها جاماسپ زيرشوو

 سر در كه مشكلى) 2.(است بوده بلخ يا سيستان در تاريخى واقعى امير يا شهريار
 نيزوجود او معاصر شهريار عهد برسرتعيين است، موجود زرتشت زمان تعيين
  .دارد

 ظهور ولى اند، كرده معين دميال از قبل ششم قرن اواسط را زرتشت عهد برخى 
 روبرو هخامنشى عصر تاريخى پيچيده اشكاالت به را ما عهد دراين زرتشت
 زرتشت كه دارند عقيده ومستشرقين ومورخين دانشمندان از گروهى. ميسازد
 يافته، تشكيل) م.ق 713(سال درحدود ايران درمغرب كه مادها سلطنت از پيش

 .ميكنند تعيين)قم12000 -800(سالهاى نميا را زرتشت وزمان است ميزيسته
  .است ميزيسته) م ق 1200 – 800( ميان نيز گشتاسپ كى بنابرين).3(

 بهروز هللا ذبيح : مينويسد » زرتشت پيام « كتاب در جعفرى اكبر على دكتر آقاى
 استخراج مسيح ميالد از قبل سال 1700 را زرتشت زمان ، گاهشمارى روى از

 و هزار تا سال هزار بيش كما را زرتشت زمان ، داال و داؤود پور آقايان ولى كرده،
 سال 1700 تاريخ همين جعفرى آقاى. اند كرده آورد بر مسيح از پيش سال پانصد
 هايش سخنرانى در و شمارد مى معتبر زرتشت حيات دوران براى را مسيح از قبل
  )4.(كند مى تكيه و استناد برآن

 زرتشت دوران براى را او تاريخ كه آنانى روزوبه اهللا ذبيح آقاى از من پرسش
 كى و ميزيست گشتاسپ كى عهد در زرتشت چون كه است ميدانند،اين معتبر

 بنابراوستا وجودش كه است كيانى سلطنتى دودمان از فرد آخرين گشتاسپ
 برفالت ميالد از پيش سال 1700 در گشتاسپ كى كه بپذيريم اگر است، محقق
 سلسله دو بين سال 1100طول به تاريخى خالى يك ، است شتهدا حكمروائى آريانا
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 ميالد از قبل ششم قرن در هخامنشيان پادشاهى سلسله و كيانيان پادشاهى
 خالء اين چگونه ديگران و بهروز هللا ذبيح آقايان نيست معلوم كه آيد مى بوجود
 دما دولت تاسيس از پيش را زرتشت اگرحيات اما ؟ نمايند پرمى را تاريخى
 تاريخى خالى تصوركنيم،اين م.ق 1200 تا 800 بين يعنى)قم713در (ايران درغرب
  .ميرود ازميان تقريباً

 آمده) آلمانى فيلسوف نيچه، تاليف" (زرتشت گفت وچنين "كتاب مقدمه در
 آستانه در انسان ها سده اين در زيرا. است زياد اهميت داراى دوران اين « كه است

 هاى دگرگونى از ناشى اضطرابات . داشت قرار اجتماعى عظيم تحوالت
 تغييرات از كه همانطور . داشت نياز قانون يك و مرامى توجيه يك به اجتماعى

 شارحين به نيز اجتماعى تحوالت شود، مى زاده كوه زمين هاى اليه تبدالت و
 تاريخ از دوره اين در. بخشد مى حيات - گذاران قانون و پيامبران يعنى - مرامى

 در. ناميد پيامبران عصر را آن توان مى حق به كه است پيداشده پيامبر بقدرى شرب
: خود اصول و پرداخت سياحت به چين اياالت در »كنفسيوس «كه بود زمان اين
 ( »گوتامابودا «كه بود زمان اين در باز. كرد تبليغ را ) بمردم خدمت و روشنگرى(

 تبعيد به هندوستان در -دارد نام" دانش سبد سه "او مقدس كتاب -) م ق 600
 را Jainism جين آئين »ماهاويرا «و . گذاشت بنياد را بودائيسم و نهاد گردن
 كرد پيش را زندگى ستايش و احترام آئين ، مسيح از قبل 600 درسال او. نهاد بنياد
 آن اصول از خشمى دير و آرامش ، رياضت ، جنگ با ضديت ، خورى گياه و

 مذهبى تمركز سياست يك به) م ق555- 538 (طلب اصالح اهش »نبونيد«.است
 بنى پيامبران از يكى (»ارمياء«و) موسى جانشين (»يوشع« . پرداخت بابل در

 هاى ميدان در) عتيق عهد پيامبران نخستين از يكى( »عاموس «و) اسرائيل
 نقر اواسط در بعد زمانى كوتاه و ريختند فرو تهديد و نفرين از موجى اورشليم
 اسفار بخش نخستين تدوين به ، نبى موساى بنام عزراء ، مسيح از پيش پنجم

 آميز اسطوره غالباً كه پيامبران اكثر زندگينامه. كرد اقدام » تورات «پنجگانه
 حقيقت مرد راندن نخست يعنى ، زنند مى دور واحدى تم بر تنوع وجود با هستند،

   به وى از استقبال وسپس او به نسبت عمومى نفرت يافتن بسط و جهل معركه از
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  ) 5(»  .آسمانى الهامات مرجع عنوان

 وى كه بود اين در زمانش ديگر متفكران از زرتشت تفاوتبقول گيگرالمانى،
 و برخاست تحقيق به جهان در طبيعى اتفاقات و حوادث آفرينش علل به  راجع

 دستورها و قواعد خويش همنوع با رابطه در انسانى رفتار براى تا آمد بر درصدد
 و دروغ و امنى نا و نظمى بى از بتواند انسان آن در كه كند وضع شعارهايى و

  . برسد سعادت و خوشبختى به و كند گيرى جلو اجتماع در بازى دغل و فريب

   :زرتشتى آئين
 كارى ونيكو انديشى ونيك راستى از وحمايت پرستى يكتا آئين ، زرتشتى آئين

 برضدخدايان هدف اين با زرتشت.است وفساد ريمنواه دروغ با ومبارزه
 راه دراين را جانش سرانجام كه نمود مبارزه آنجا تا راه ودراين برخاست طبيعيون

  .كرد فدا

 و نيك، نيك،گفتار انديشه : اصل سه روى بر كه زرتشت اخالقيات بكر سيستم
 ،Hukhtah هوخته ،Humtah هومته : اوستائى تلفظ وبه ( نيك كردار

 روشن و مشخص معيار يك حقيقت در ، شده گذارى پايه  Hurshtah ورشتهه
 انجام با را گناه باره در انديشه كه است زرتشتى كيش اخالقيات ارج و عظمت از
 و نيك از اعم ، عمليات تمام ريشه كه است معتقد و دانسته ترازو يك در آن

 و نيك كردار و گفتار مقدمه كه است بد يا نيك انديشه اين و است فكر در زشت
 عقيده به . پرداخت پندار و فكر تهذيب به همه از قبل بايد بنابرين و ميگردد بد

 اساس كه ئى كلمه سه تابلوى همين« :گيگر آلمانى نگر ژرف شناس اوستا
 ترين ارج پر و ترين واال با ، ميدهد تشكيل را زرتشت اصالحات و اخالقيات
 قابل مسيح درك قابل اخالقى موارد ترين قعمي و قديم عهد كتاب هاى قسمت
  ) 6(»   . تراست سنجيده و برتر بلكه و مقايسه

 ازخداى جا همه زرتشت است، زرتُشت شخص هاى سروده از بخشى كه درگاتاها،
 از ، مادى و مينوئى جهان از بدى، و نيكى فلسفه از و او صفات از ، يگانه
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  جاودانى و رسائى از ، نيكوئى و ىپارسائ از ، آبادانى كارهاى و درستكارى
  . راند مي سخن

 است وازلى ابدى كه است ودانائى بزرگ بخش هستى مزدا، اهورا گاتاها، بنابر
 وهميشه پذيرد نمى تغيير.است برتر و بزرگتر ازهمه همه، وسرانجام وسرآغاز
 است كل آفريننده. نيست پوشيده او از رازى وهيچ است كل داننده است، يكسان

 وهرچه جهان است، نيك ومنش راستى يعنى وهمن و پدراشا وبخصوص
  وماهتاب  وآفتاب واسمان زمين مانند شان وحركات اعمال با دراوست
  .اواست بفرمان همه آنان وسيروحركت ونورافشانى وستارگان

 ساخت درخشان را نورخوداقالك با كه گرى انديشه نخستين اوست گاتها، بنابر
 اى. باشد پشتيبان رايارو انديشان نيك تا بيافريد راستى يشخو خرد وبانيروى

 مقدست روح با يكسانى هرحال ودر هميشه كه كسى واى وخرد، خداوندجان
  ) 7/ 31يسنا!(برافروز ما درقلب را ايمان فروغ

 توئى كه خوددريافتم درانديشه نگريستم، دل ديده با تورا كه كه مزداهنگامى اى
 كه راستى، آفريننده توئى كه پاك، پدرمنش توئى كه جام،سران توئى كه سرآغاز،
  ) 8/ 31 يسناى.(جانى ودادگركارهاى داور توئى

 كه كوچك، بسيار هرچند زشت، هركار واز ونهان اشكار وكردار هرانديشه از
. بينى مى خود بين روشن ديدگان با تو مزدا اى است، توبه بزرگترين شايسته

 يكم بند يكم يسناى ودر) 13/ 13 يسناى.(ميكنى بتمراق بدقت اشا وبرابرقانون
 مزدا اهورا ، گاتها موارد غيره و 6 بند 31 يسناى و 8 بند 58 يسناى همچنان و

 مزدا اهورا ، را گار آفريده ميكنم نيايش ، ميكنم معرفى من«  : شده تعريف چنين
 وجود برترين و ترين دانا ، ترين توانا ، زيباترين ، بزرگترين ، تابان و برجسته ، را

 كه ، آفريده را ما كه پايان بى فرخندگى بخشاينده ، فراوانى كننده اعطا ، را پاك
  » . ما روان ترين خجسته ميدهد، پرورش ما براى كه ، ميكند آماده ما براى

 تشكيل را اهورامزدا طبيعت كه است اصلى صفات شد، اشاره درفوق كه آنچه
 به او اگرچه. ميباشد رويت قابل غير كه است وحر يك او وبنابرين است داده
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 قابل كه نيست جسم ولى است متصف وبينائى وشنوائى گويائى: مثل صفاتى
  .شود لمس يا باشد رويت

 " از و گفته سخن يگانه و يكتا خداى قدرت توجيه در ، شاعرانه زبان با زرتشت 
   : پرسد مى اينطور ) جهان آفريدگار " ( مزدا اهورا

   ! مزدا اهورا اى بمن بگو

   ؟ است شده آفريده چه براى و چيست بهشت

   ؟ داده قرار شان سير راه در را ها ستاره و آفتاب كه كيست

   ؟ ميكاهد گاهى و افزايد مى گهى ماه كه چيست از

   ؟ آفريد را آبها و گياهان كه كيست

   ؟ ميدارد نگاه باال در را آسمان و درپائين را خجسته زمين كه كيست

  ؟ آموخت روى تند ابر و باد به كه كيست

   ؟ تاريكى و روشنائى آفريننده كيست

   ؟ است آفريده را غروب و ، روز نيم ، دم سپيده كس چه

   ؟ آورد بيدارى و خواب كسى چه

  )44 يسناى در ...( ؟ نهاد پدر دردل را پسر محبت و آفريد دانائى و عقل كه كيست

 بميان نوينى اصالحات آريائى دين در زرتشت هك است پرسشها اين به پاسخ در
 ميخواهم من : "بگويد كه رسيد نتيجه به و كرد بيان اى تازه فلسفه و افكار و آورد
 44 يسناى." (روان ترين بخشنده و وجود خالق همچون ، مزدا اى بنامم كل خرد ترا
/7 (  

   ترين ساده هب را اخالقى اصول ترين عالى شالوده زرتشت فوق بمطالب توجه با
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 سال هزار سه گذشت وجود با را خود جاويدانگى ارزش كه گذاشت بنيان وجهى
 در. شود مى تكريم آن از كوچك و بزرگ اديان كليه در و نداده دست از هنوز تا

 و خوبى مشخص راه دو درمقابل مردم ، آريائيان مخصوصاً شرق باستانى ديانت
 نيز زرتشت چنانكه. اند ميگرفته قرار تاريكى و روشنائى ، وكژى راستى ، بدى
   :ميگويد كه آنجا ميدهد، قرار راهى چنين برابر در را مردم

 ( دوآئين ميان 0 بنگريد آن به روشن انديشه با ، دهيد فرا گوش مهين سخنان به«
 به ،هركسى فرارسد واپسين روز آنكه از پيش دهيد تميز خود ) راستى و دروغ
  )2 /30 يسنا( ».كامرواگرديم سرانجام در كه بشود ، ندك اختيار خود دين شخصه

 دليل بدى از نيكى تشخيص و درست راه انتخاب ، گاتاها از ديگرى درجاى و
   : است شده محسوب مرد فهم

 نيكياست آن از يكى نمودند ظهور تصور عالم در آغاز در كه همزادى دوگوهر آن«
 كردار وگفتارو انديشه در ( است بدى آن از ى ديگر و كردار و گفتار و انديشه در
  )3 /30 يسناى(» . را زشت نه برگزيند را خوب بايد دانا مرد ، دو اين ميان از) . 

 خود قلب و داده فرا گوش زرتشت زبان از مزدا اهورا پيام به كه فردى ترتيب بدين
 ينب انتخاب اين. ميگيرد قرار انتخابى و تصميم آستانه در ، گشايد مى بدان را

 و قهر و ابدى رستگارى بين ، اهريمنى قواى و ايزدى نيروى بين ، وبد نيك
   .است دايمى محكوميت

 اهميت داراى زرتشتى مذهب اصول در آنچنان) اختيار يا (انتخاب مساله
 وى . است"انتخاب مذهب " ، زرتشت مذهب : گفت ميتوان جرئت به ميباشدكه

 Spenta سپنتا (ومقدس خوب يكى) Mainyu مينيو ( روان دو از صريح بطور
 هريك زندگى آغاز در كه ميدارد صحبت ) Angra انگره (خبيث و بد ديگرى و) 

  ) 2 بند ، 45 يسناى و ،3 بند 30 يسناى ، گاتاها . (گزيدند را طرقى و جهت

   و است خوب چيز همه خالق ، مزدا اهورا كه ميدهد تعليم حال عين در زرتشت

   انتخاب و باختيار كه بود او زيرا است، پليدى و بدى آورنده دوجو به مينيو انگره
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   .برگزيد را پليدى و بدى جهت آغاز در خود

 و بد و نيك روح دو وجود بيان از يعنى تمثيل و تصوير اين از زرتشت هدف
 در را پليدى و بدى وجود كه بوده آن اند، نموده انتخاب هريك كه جهتى و طريق
 تمام اينكه و انتخاب مسئاله او براى ، حد تاچه دهدكه نشان و نمايد توجيه جهان

 زرتشت هدف اينكه نه ، است بوده اهميت حايز ، بپردازند انتخاب به موجودات
 نه . است بوده ثنويت يا پرستى دوگانه به او اعتقاد ، بد و نيك روان دو بيان از

 و شود نمى غسرا است زرتشت خود سرودهاى كه گاتاها در چيزى چنين هرگز
 در مزدا اهورا الشريكى و وحدانيت روى آنقدر نداشت لزومى بود اين از اگرغير
  ) 8. (شود تاكيد و فشارى پا گاتاها

 دانشمند كه است زرتشتى آئين در انتخاب و اراده آزادى اهميت داشت نظر در با
 صودومق كه مذهبى چنان آن« : ميكند عقيده ابراز گيگر داكتر آلمانى توان پر

 عملى آزادى بسوى خود پيروان مغز در فكرى استقالل ايجاد راه از را خود منظور
 را ممكن قدم مهمترين و ترين اساسى ، ببرد پيش به آنست هادى او دراكه قوه كه
  ) 9(»  . است برداشته خود مذهبى زندگى طول در

 : كه نويسد مى" 3 بند 30يسنا" تفسير در جعفرى اكبر على دكتر ايرانى دانشمند
. ميباشند انديشه نيروى يا» Manمن « به وابسته و اند مينوئى بدى و نيكى« 

 وجود دو اين و سنجد مى كه است انسانى روشن انديشه را بد و نيك يعنى
 آنرا كه بسا و ميكند كس يك كه هستند يى انديشه به بسته بلكه ندارند، خارجى
 دو اين از كه ميگويد او . ميدهد انجام ار كارى نتيجه در يا و آورد مى زبان روى
 ، ست دانا كه كس آن ، دو اين از افزايد مى باز . است بد ديگرى و نيك يكى
 يك در زرتشت. را نادرست ، است انديش بد كه كس آن و گزيند مى بر را درست
   : سازد مى روشن را نكته چندين است واژه 35 و مصرع شش داراى كه ديگر بند

   .نيست ديگرى چيز ، فكرى سنجش جز ، بدى و ىنيك  - 1

  . اند آزاد خود كار ونتيجه كار در هردو -2
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 آشكار كردار در بيشتر آنهم از يا و گفتار صورت در بگذرند، انديشه از اگر -3
  . شوند مى

   .است دانايان كار درست گزينش -4

 مايه بشر براى يكى. ميدهد نشان را مينيو دو اين رسيدن بهم نتيجه دوم بند در
 و بخشد مى زندگى ، ساخته مند بهره گوناگون خوبيهاى از را او ، شده پيشرفت
 بر او از را زندگى و ميسازد فراهم را او تباهى ، گرديده او خمودگى باعث ديگرى
 كن بدى و آر بدست نيك نتيجه و كن نيكى « قانون كه گويد مى زرتشت. ميگيرد

  ) 10. (بود خواهد استوار ، هست جهان در بشر كه زىرو تا »آر بدست بد نتيجه و

 برابر در كه زبردستى نيروى باره در هياهوئى هيچ گاتها در : افزايد مى جعفرى
 ديده صورتى هيچ به گرداند، خراب را مزدا اهورا كار هر و برافرازد قد مزدا اهورا
. ميدهد قرار مردم انديشه را وبدى نيكى سنجش جايگاه زرتشت گفتيم. شود نمى
 كار نتيجه و است مردم انديشه در هست هرچه. ندارند خارجى وجود بدى و نيكى
  ) 11(» ... دارد مردم خود به بسته هم

 هر« : كه است اين گان خبره و دانشمندان به زرتشت هاى پيام ترين ازعالى يكى
 نادان يدنشا اين از بيش چه. سازد مند بهره خود دانش از را ديگران بايد دانايى
 مشتى ميان در كه است اين دانايان براى رنج بدترين زيرا) 12( » بماند سرگشته
 كه ميشود فراهم هنگامى آنان براى خوشبختى بزرگترين و برند بسر نادان

  .بپذيرند ودل جان به را شان گفتار و كنند درك آنهارا اطرافيانش

   : زرتُشتى دركيش آتش
 مقدس وخاك وآب آتش: چيز سه مزدا، اهورا هاى دهآفري همه از زرتُشتى كيش در

 ها پليدى با نبايد چيز سه اين كه معتقدند  زرتشتى كيش پيروان رو اين از. است
 كه ومعتقدند سپارند نمى خاك به را خود مرده جهت، همين به. شوند ملوث
 بنابرين.است درخاك مرده سپردن نميشود، قبول درآن توبه هيچگاه كه گناهى
 تا ميگذارند ميگويند دخمه آن به كه بلندى جاى در پيچانده يى درپارچه را همرد
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. ماند درامان آن لوث از وخاك گردد وپرندگان مرغان طعمه مرده گوشت
 . ميدانند خداوندى موهبت و جلوه آنرا و دارند خاصى احترام آتش به زرتشتيان

 مقدس، آتش افروختن موقع در. پندارند مى ايزدى فروغ آور ياد را اش شعله
 تا پوشانند مى ميشود، گفته" پنام "كه يى پارچه با را خود وبينى دهان موبدان
 بسيار وپاكى طهارت به زرتشتى ديانت در. نشود ملوث شان نفس با مقدس آتش
 از قبل واردشوند، آتشكده به بخواهند كه هروقتى زرتشتى وافراد ميشود تاكيد
 بيرون پا از را كفشها. بشويند آب با را خود روى و نودها دست بايد معبد به ورود
 آنهاهديه. بگزارند نماز مقدس آتش برابر ودر بخوانند را اوستا از وبخشى كنند،
 مقدارى ، مقابل ودر ميكنند، تقديم موبد به صندل چوب مقدارى با را خود

 خود صورت يا و چشم به فيض، كسب نيت به را وآن ميگيرند او از خاكستر
 از بعد و ميروند قهقرا به  كفشكن تا عقب به آهسته  آهسته دعا از وپس ميمالند
  .ميشوند خارج آتشكده

 منزله به ها پرستشگاه در را فروزان آتشدان زرتشتيان كه است آتش به احترام با
 بار پنج روز شبانه يك در زرتشتيان. اند داده قرار خود وعبادت دعا محراب

 شان،در نمازهاى ميخوانندومضمون نماز) دم سپيده م،ظهر،عصر،شا بامداد،(
 كه است وراهنمايانى او، هاى نعمت از وسپاس وتشكر اهورامزدا، از ستايش
 بطور نماز. ميرسانند سود مردم وبه ميكنند هدايت ودرستى راستى به را مردم

  )13.(ميشود ادا مهتاب ويا نورآفتاب وبطرف سينه به دست ايستاده،

 آتش پرستش چگونگى لحاظ از كه است مطلبى) 43 يسناى (اتگ اشتوت در
   : گويد زرتُشت كه آنجا . است مهم بسيار

 ستايش آن درمقابل من و كشد زبانه هوا در ] مزدا اهورا اى [تو آتش كه مدتى تا«
  )9/ 43 يسناى(» .بود خواهم راستى پيرو آورم، فديه كنان

 به خداوندى قدرت بيان ضمن در كه است يى آيه ) ياسين سوره (مجيد قرآن در
 االخضر الشجر من لكم جعل الذى«  : است شده اشاره آتش اهميت و فضيلت
   كه كرد پديد آتشى سبز درخت از شما براى از كه همان( » توقدون منه ذانتم نارافا
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   ) 80 آيه ، 36 ، ياسين سوره .) (افروزد مى آن از

 ياد بخوبى آتش از نيز) جديد عهد ( لانجي و ) عتيق عهد (تورات در همچنان
 و خود رضامندى نشان را آتش تعالى خداى) 24 آيه االويان، سفر( در و شده

 شعله دور از طور وادى در موسى حضرت همچنان . داد قرار خداترسان تشويق
 باب. ( گشت مبعوث پيغمبرى به و رسيد در ندا بدو شعله ميان از و ديد را آتش
  ) 14 ) (19 باب و خروج سفر ، سوم

 كه نداريم سراغ را هيچكس ما... « : مينويسد مورد اين در جعفرى اكبر على دكتر
 خود خداى نمودار بهترين را ظلمت ، نور بجاى يا و تاريكى ، روشنى بجاى
 ساخت نشان خاطر بايد اينجا و بوده خداى مظهر و نمودار همواره آتش پس. گويد
 دوست هركس . نيست ميخواهيم ما كه چيزى آن از رىنگا يا انگار جز نمودار كه
 دوستان از خود، ازخويشاوندان خود، از تصويرى و عكس يا ياپيكره نگاره دارد
 را پيكره.  بياويزد خود برديوارخانه و نگهدارد خود داشتگان گرامى از و خود

 نآ از پيكره كه است كس آن داشتن بزرگ بلكه ، نيست پرستى پيكره نگهداشتن
 ، آمدن اندر ستايش به و نگريستن آن به و نگهداشتن فروزان را آتش پس . اوست
 . او به بردن نماز و است بزرگ خداى داشتن گرامى بلكه نيست پرستى آتش

   : گويد زرتشت

 نيرو آن.تواناست راستى پرتو از كه باشيم مى تو آتش خواهان اهورا اى ما، «
 مزدا اهورا اى ولى.بخشد مى وشادى ميكند كمك ، نيكان به آشكارا و منداست

 از كه تو آتش گرماى از« ) 4/ ،43 يسناى(» . برميدارد يكدم ، را بدخواهان آزار ،
  )4 /43 يسناى(» . كند مى بمن روى نيك منش ، است نيرومند راستى

 و نبوده ، مستقل خداى بمنزله زرتشتيان نزد در آتش كه شويم مى ملتفت اينجا از
 آتش ، مسلمانانست تقديس و ستايش مورد كعبه كه همانگونه بلكه ، نيست
 پرستش نيز پرستى آتش از مقصود و گرفته قرار يسنا مزد احترام و توجه مورد
 . است مسلمانان محراب منزله به مزدا اهورا عبوديت سمبول بلكه ، نيست آتش

   : است كرده بيان بخوبى زير ابيات در را معنى اين فردوسى
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  بدند پرستان كاتش مپندار          بدند يزدان پيش بر هفته بيك

  بود پرآب ديده را  پرستنده          بود محــراب بدانگاه آتش كه

   : گويد ديگرى جاى در و

  )15(سنگ محراب را مرتـازيان چو               خوبرنگ آتش بـُـدى بـــدانگه

   : گويد معزى امير ، اند خوانده زرتشت قبله را آتش ، پارسى ادبيات در

  زرتــشت قبلۀ از تر رخــشنــده تـــو روى اى

  )16 (پشت مرا كوژست تو زلف چون تو روى بى

 به نهاد تعظيم را آتش زرتشت«  : است شده نوشته والقصص التواريخ مجمل در
 مقدس را آتش كه كسى نخستين ، شاهنامه بنابر) 17(» .ساختن قبله و پرستيدن
  : بود آريانا قديم شهريار شنگهو ، شمرد

  )18 (گستريد جهان در روشنى كـزو                    پديد شد او از آتش انــدر بسنگ

   : نهاد بنياد را آذرگشسپ آتشكده كيخسرو ، پس آن از

  )19 (آذرگُشسپ فــــرخ فــروزنده                     اسپ و زين و جـوشن فرازندۀ

 هابه بعد كه بود بلخ شهر" آذرگشسب "آتشكده محل ، گنجوى نظامى بگفته
 فقيد دانشمند اما) 20. (گرديد تاراج هايش گنجينه و دارائى تمام اسكندر فرمان
 داده سراغ سيستان » كركوى «شهر در را آتشكده اين محل ، نفيسى سعيد ايران
 تربيش اجتماعى طبقۀ سه به منسوب آتشكده سه ، ساسانيان عهد در) 21. (اند

 واقع ) روحانيون آتش يعنى " (آذرفرنبغ "آتشكده آن يكى. بود مشهور و معروف
 نيشاپورو جلگه در واقع) ياريوند (كنارنگ يا كابلستان سرزمين در رشن كوه در

 جنگجويان و شاه به متعلق) سلطنتى آتش يا "(آذرگشسپ "آتشكده آن ديگر
 سلطنت تخت به جلوس نگامه پادشاهان كه بلخ يا سيستان كركوى محل در واقع
 فديه آن پاى در خود پيروزى و اقبال براى و ميرفتند معبد اين به پياده پاى غالباً
 كه بود) كشاورزان آتش" (مهر آذربرزين " آتشكده سوم. ميكردند نذرها و
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 زرتشت كيش پذيرنده و حامى هاى ساخته از بلخ شهر در فردوسى بنابرشاهنامه
  ) 22. (بود) گشتاسپ كى (يعنى

   بزرگ و كوچك محالت در ، مشهور و مهم آتشكده سه براين عالوه كه گفت بايد

. بود روشن و گرم مقدس آتش با همواره كه داشت وجود هايى آتشكده و معابد
 و بلوك آتش و. ميگفتند »مانبذ «را آن محافظ و »آذران « را قريه يا خانه آتش
 نفر دو » آذران «آتش حراست براى كه ندناميد مى » ورهرام يا ورهران «را ايالت

 پرستى سر نظرو تحت هيربدان از هيئتى » ورهرام «آتش براى و) هيربد ( روحانى
 از كه بود ورهرام آتش ، ها آتش اين ترين مقدس. بودند مامور نفرموبد، يك

 سه تركيب از كم از كم را خانه و قريه آتش و ميشد ور شعله آتش دوازده تركيب
 مى معطر ها خوشبوئى انواع با را ها آتشكده معموالً و ميساختند ور لهشع آتش

  ) 23. (نمودند

 را آتش پيدايش فلسفى ارزش پور، سروش پدرام موبد ايرانى انديشمند
 نزد بازدر دير از وآفتاب آتش نور،«: مينگارد ممتع مقالتى ودر كرده بازكاوى
 زمين روى بر اهورامزدا تجلى را نور كه تاجائى بود، بسيار احترام مورد ايرانيان

 به بگزارند نماز و كنند راستايش خداوند ميخواستند كه هنگامى و ميدانستد
. ميكردند نيايش آتش بسوى ها درنياشگاه و ايستادند مى خورشيد سوى

 و است عشق است، زندگى گوهر ، است واال مقام داراى آتش نيز دراوستا
 وخاك عنصرآتش، چهار برپايه هم باستان ايران وجودى فلسفه. خداوند تجليگاه

( عنصرمادى سه عنوان به وباد وآب خاك بين دراين كه شده نهاده باد و آب و
 جايگاه امر همين.باشند مى مادى دنياى در حيات وآورنده) گاز و مايع جامد،
 وارتباط تجلى وسيله را آن و داده بيشتر قوت ايرانيان دينى درادبيات را آتش
  )24(» .ميدانستند مادى وجهان مينوى ياىدن

 اى ! آتش اى تو به درود«  : ميكنند نيايش چنين را آتش اكبرجعفرى، على بگفته
 ، راستى مزدا اهورا خشنودى به. مزدا اهورا ستايش سزاوار آفريده برترين
 براى را راستى كه كسى براى خرسندى. است خرسندى ، است نيكى بهترين
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 پرست مزدا كه گزينم برمى) شود مى بارخوانده سه. ( خواندب راستى بهترين
 تو به. باشم داشته باور اهورا به تنها زدوده، را پندارى خداوندان و باشم زرتشتى

. برساد آفريدگانش و آفريدگار ستايش و خشنودى اهورامزدا، پرتو اى آتش، اى
 در باش ،فروزان هخان اين در باش افروخته پيوسته ، خانه اين در باش افروخته

 تا خانه اين در باش افزاينده ، خانه اين در باش افزاينده زمان دير تا ، خانه اين
 ، مزدا اهورا پرتو اى ، آتش اى ده ارزانى بمن . نيك و بزرگ رستخيز تا رستخيز،
 زندگانى ، فراوان پناه ، فراوان آسايش ، آسان زندگى ، آسان پناه ، آسان آسايش
 خرد آن از پس و روان هوشيارى و زبان شيوائى ، افزونى ، زانگىفر ، فراوان
 و هوشيارى ، استوارى ، مردانه دليرى آن از پس و ، زيان وبي نيك وبزرگ
 كردار، نيك بالنده آرا، انجمن و كشوردار ، كاردان و برومند فرزندان و بيدارى
 و سازند آباد مرا وركش و مرا شهر و مرا ده و مرا خانه كه جوانمرد، و بخش آزادى
 بهترين ، راستى. بخشند فروغ را جهان همبستگى و كشورها برادرى انجمن
 راستى بهترين براى راستى كه كسى براى خرسندى ، است خرسندى ، است نيكى

  ) 25(»  . بخواهد

   : زرتُشت خاستگاه
 در زرتشت ميدهد نشان كه هست اشاراتى زرتشتيان وروايات اوستا خود در

 رياضت به را سال ده مدت" اوشيدرن "بنام بركوهى ودرآنجا شده بزرگ انسيست
 مردم ميان در خدواند ازجانب برسالت و پرداخته طبيعت اسرار وكشف وعبادت
  .است پرداخته خود دين تبليغ وبه برگشته

 اوشيدرن كوه باالى به سالگى سى درسن زرتُشت زرتشتى،           بنابرروايات
Ushidarna اسرار در و نمود گيرى گوشه كوه برآن مردم هياهوى از دور و رفت 

 زرتشت دينكرد نويسنده بنابگفته. شد مغشول خود خداى ونيازبا وراز طبيعت
 با پرسگى هم به بار هفت) دربرگرفت را سال ده كه(گيرى گوشه اين درمدت

 افتي راه وغامض پيچيده مسايل وبسيارى آفرينش راز وبه.شد نايل اهورامزدا
" اوشيدر "كوه از زرتشت بود، گذاشته سالگى چهل بسن پا كه سال ده ودرپايان
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 ولى. نمود دعوت مزديسنا آئين قبول به را وآنها رفت مردم ميان به و زيرآمد به
 او به كه كسى نخستين.نكردند واعتنائى ندادند گوش وى سخنان به مردم

 او نزديكان و خانواده افراد وبعد بود وى پسرعموى پورآراستى مديوماه گرويد،
 متنفذ اشخاص و قديمى خدايان پيروان ولى. گرويدند جديد آئين به كه بودند

 باالخره كه آنجا تا اوپرداختند آزارواذيت وبه گرفتند اوسردشمنى با وثروتمندان
 زرتشت.گرفت پيش در مشرق راه شده خودخارج وديار شهر از و شد طاق طاقتش
  :ميگويد گشوده شكايت به زبان وضع ازاين درگاتها

 كناره من از وپيشوايان مهتران جويم پناه رفته بكجا آورم روى خاك بكدام"
 شهر فرمانروايان كه دروغ بستگان از ونه خشنودهستم ازدهقانان نه. جويند

  )26) (1/ 46 يسنا"( مزدا اى ساخت خشنودتوالنم تورا اندچگونه

 در را) كيانى سلطنت مركزفرمانروائى(بلخ اهر خود زادگاه از خروج از پس زرتشت
 كى سلطنت از سال سى. رسيد بلخ به طوالنى مسافرت تحمل از وپس  گرفت پيش

 به را واو ظاهرشد بدو يكتاپرستى شعارهاى با زرتشت كه بود گذشته گشتاسپ
 كى. نمود عرضه پادشاه به را) اوستا(خود وكتاب كرد دعوت  پرستى يكتا قبول

 وپاسخهاى پرداختند وبحث پرسش به پايتخت وفضالى دانشمندانو  گشتاسپ
 جديد مذهب به ودرباريان شاه وسرانجام دريافتند كننده قانع

) 27.(شدند گماشته برآنها  وهيربدان هابناگرديد آتشكده بدستورشاه.گرويدند
   : ميگويد كرده اشاره موضع بدين زرتشتى نامدار شاعر دقيقى

  �� ب�ی
         درخ2ى Kــ�ی� �0ـــــ� ا	�ر ز��
#� یe #"� ��هى ب� 0

  از ایــ�ان ��V�K �( |��2 /�خ         درخ$2 ��
 ب�} وب=��ر ش�خ

  ه&  ب�گ او، K"� و ب�رش خ�د        /=ى /ــ�خـ�د ب�خ�رد،/ى ُ��د

  خK  2=Iى و 	�م او زرد ُهـ�%         /  اهـ�ی&ـ
 ب�/"V را بLـ�%

   �K+ـ&!�م        )ــ�ا �ـ�ى ی�دان ه&ى ره!ـ�م:ب  ش�� ��ـــ�ن �9ـ% 
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  ر� ب% 2��Kى بــــ� ا*("�� ش�         بــ  یــ�دان 2��Kى �Kا�"�� ش�

)28(  

 از تن 80و شد ساخته دربلخ كه ميكند ياد آذر نوش آتشكده از همچنان قيقىد
 براى شرايط گشتاسپ، كى توجه پرتو در خالصه.بودند آن خدمت در هيربدان
 هاى سرزمين مردمان تمام وبتدريج آمد فراهم زرتشتى آئين وترويج تبليغ

 اسالم ظهور وتا گرويدند زرتشتى آئين النهربه وماوراء وايران افغانستان
 بكار را زرتشتى هاى آموزه سال هزاروپنجصد بيش كما درطول انسان ،ميليونها

  .بستند مى

 در آنجا در و بود رفته سيستان به  گشتاسپ كه ،هنگامى زرتشتى بنابرروايات
 108 بنابرفقره و داد فديه تورانى برارجاسپ پيروزى بخاطر"اناهيتا "معبد پاى
 از"  Frazdanva فرزدانو "آب روبروى همت بلند گشتاسپ كى:  "يشت ابان
 وديگر تورانى برارجاسپ كه شد وخواستار نمود نذر) ايزدآب(اناهيتا براى

 در) پهلوى بزبان زرتشتى دينى كتب از يكى( بندهش در." شود چيره تورانيان
  )29.(است سيستان در" فرزدان "درياچه :كه آمده پنجم فقره 12 فصل

 يكصدهزارمردجنگى با گشتاسپ كى غيابت از اطالع با تورانى ارجاسپ
 از كارى ولى برخاست، دفاع به پير لهراسپ.آورد هجوم بربلخ پسرش بسركردگى

 واوستا زند شده آتشكده داخل توران وسپاه شد كشته وخود نتوانست برده پيش
 به كه را تعدادهيربدان فردوسى.كشتند را وهيربدان بسوختند پرستشگاه با را

 در كتايون گشتاسپ زن. ميشمارد تن 80 بودند شده گماشته آتشكده تخدم
 بيان چنين گشتاسپ كى به را واقعه وخبر رسانيد سيستان به را خود مرد لباس
  :كرد

{�  �ـ�pهى ز)ـ�ران ب�ـ��� بـ!ــ�}         /  شـ� �ـ�دم ب�ــ} را روز )

  )�ر و)�ـ}ش�"��� ل��ا�| در ش�� ب�}         بL�2"� و ش� روز �� 

 �I	" ب"�ش 0ذر"وزا�	رد وه�ــ�ب� را هــ&  �ــ� زد        �	ر ش��	ا  

  )٣٠(زخ�	��ن *ـ�وز	�� 0)V ب&ـ�د        #"�
 ب�/"V خ�ار	�2ان ش&�د    
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 آتشكده در هيربدان با يكجا زرتشت شدن ازكشته بصراحت درشاهنامه دقيقى
 با همراه" رد "كلمه دنوبر منقول بيت دومين از ولى نداده، تذكر آذر نوش
" رتو "همان اصالً" رد "چه. باشد زرتشت وى مراد كه ميشود معلوم"هيربد"

 مرگ متفقاً پهلوى مذهبى كتب واكثريت. وپيشوا سردار معنى به است اوستا
 77 سن در تورانى يك بدست بلخ آتشكده در تورانيان جنگ درهمين را زردشت
  ) 31.(ميدانند سالگى

 المللى سيمناربين يك1989 سال در: بايدگفت زرتشت استگاهموردخ در واما
 برگزار افغانستان علوم اكادمى ازطرف كابل در كوشانى عهد فرهنگ مورد در
 شوروى اتحاد و فرانسه و جاپان كشورهاى از نامدارى دانشمندان كه بود شده
 در كه ىجالب نكته. بودند ورزيده اشتراك درآن افغانى دانشمندان بر عالوه سابق
 و جاپان و فرانسه دانشمندان طرف از مختلف هاى سخنرانى ضمن در سيمنار آن

 سيستان از زرتشت كه بود اين آمد، بعمل تائيد و تاكيد برآن سابق اتحادشوروى
 دليل. است يافته انتشار ايرانى قلمرو اقصاى تا او دين آنجا از و نموده ظهور
 در ديگرى سند هر از بيشتر كه است ائىاوست متون خود ، دانشمندان اين عمده
  .دارد روشنى خصوص اين

 هاى بخش تا ونديدادگرفته كناب از اوستا، باقيمانده هاى نسك به مراجعه با
 در ديگر وهرمكان ازهرجا بيش كه ميشود مالحظه ويسناها يشتتها مختلف
 تقديس براى كانون يگانه واينجا.است بيشتر سخن سيستان به راجع اوستا،
 از برخى كه است دليل همين وبه شده تشخيص زرتشتى هاى سنت ونيايش

) سيستان(زرنگ مردم زبان به را" يشتها "زرتشت، كه اند معتقد مستشرقين
 كرده تشخيص خويش وتبشيرآئين تبليغ براى محل بهترين را وسيستان نوشته
  )32.(بود

 هيچگونه كه را يائىايتال و روسيه ، جاپان ، فرانسه دانشمندان نظريات هم من
 نتايج و ماندارند بمردم نسبت نژادى و زبانى و ئى منطقه و محلى تعصب

 اظهار كابل در كوشانى عهد فرهنگ المللى بين سيمنار در را خود تحقيقات
 هرمكان از بيش ها، يشت در كه بينم مى وقتى بخصوص مينمايم، تائيد داشتند،
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 حماسه ميتوان را يشتها. است يشترب سخن سيستان باره در ديگرى محل هر و
 آذر از زرتشت كه ادعا اين. آورد بشمار هامون ودرياچه رودهيرمند و سيستان
 و حسابى حرف ، رفته بلخ به بعد و نموده ظهور اروميه درياچه ازكنار و بائيجان
  . نيست پذيرش درخور

 وستاا متون واشارات زرتشتى كتب تذكرات تا كرد خواهم سعى سطوربعدى در
  .شود بيشترشكافته باسيستان آن وپيوند زرتشت درمورد

  :اوشيدر كوه
 ياد" هيتومنت "بصورت) هيرمند( رودمعروفش بنام اوستا،سيستان كتاب در
 يازدهمين:" اينطورآمده) 13فقره( ونديداد درفرگرداول مطلب اين.است شده

 باشكوه " Haetumantهيتومنت "بيافريدم، اهورامزدا من كشوريكه
 19فرگرد در وباز)33.(آورد پديد زشت جادوى درآنجا، پرگزند اهريمن. وفراست
 كه هيتومنت لغوى معنى.است شده ياد هيتومنت ازمملكت نيز 39 فقره ونديداد

  ) 34.(است" سدمند" است سيستان معروف رودخانه اسم

 زرتشتى و پهلوى سنت دركتب هيلمند، امروزى تلفظ وبه) هيرمند يا (هيتومنت
  : ميشود ستايش چنين كه است وپرشكوهى مقدس رودخانه) واوستا بندهش(

 بسوى ، كند وسركشى برانگيزد سپيد خيزابهاى" مند فره رايومندِ هيرمندِ
  . فروريزد وبدان گردد روان)هامون درياچه(كيانسى درياچه

  . اوست آن از اسپى نيروى كه است رودى هيرمند،

  . اوست آن از اشترى نيروى كه

  . اوست آن از دليرى مرد نيروى كه

  . اوست آن از" فركيانى "كه

 را) دشمن(انيران هاى سرزمين ميتواند كه است هيرمند در" فركيانى "چندان
   ودچار. كند وپريشان سرگشته را دشمنان ميتواند. برد فرو آب در و بركند
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  )35) (زامياديشت 69 – 66 فقرات." (نمايد وگرما وسرما وتشنگى گرسنگى

 شهريارى كه است كسى آن از فركيانى،«: است آمده چنين يشت زامياد 66 درفقره
 برخاسته ميآورد، پديد را)هامون(كيانسى درياچه رودهيرمند كه آنجاى از وى
 ها كوه از بسيار آب آن گرداگرد واز دارد جاى" اوشيدم "كوه كه آنجايى. است

 شده اراده كيانى لسلهس سلطنت صريحاً فقره دراين) 36.(است سرازيرشده
 شده معين كيانى خاندان اصلى هيرمندوطن درياچه پيرامون يا وسيستان

 را مساله اين)19 يشت( زامياديشت 10 -9 وكرده 8 كرده مندرجات به نظرى.است
  .ميسازد خوبترثابت

 به كه سيستان ديگر رود هشت از رودهيرمند از گذشته زامياديشت، 67 فقره در
" هواسپا "،"خواسترا :"است شده برده نام اينطور ريزد، ىم هامون درياچه

 دارنده" اورواذا" و توانا،" اوشتوئيتى "وآن" زيبا خوارننگهيتى "،"فرداتا"و
 شود روان كيانسى درياچه بسوى" مئيتى زرنو" و" ارزى" و فروان، چراگاه
 رودارغنداب بايد آخرى اين كه آنست ازمحققين برخى حدس..فروريزد وبدان
 نوشته درسنگ رودارغنداب ولى. است هيرمند اول درجه معاونين از كه باشد
 هراخوواتى اوستا ودر" Harauvati واتى او هرا"اسم به هخامنشيان هاى

Haraxuait منابع واراخوزياى پهلوى ارخوت "همان از عبارت كه شده ذكر 
 شده اطالق هم كندهار واليت برنام كه است فارسى ورخد عربى والرخج يونانى
 بصورت آن از سانسكريت در كه است نام همين ظاهراً) 37.(است
 سنگ سياه التظرجناب پژوهشگردقيق و شده ياد" Sarasauatiسراسواتى"
 از" وهيرمند هيماليا درميان گمشده نازنين"(زيرعنوان ممتع مقالتى در

 امــيگـ اينهـــم از برخى:"كه ومتذكرميشود رانده بحث" سراسواتى"رودخانه
" وتي هـره "نام اين سـانسكــريتي /فرا ريشـــهء: اند گـفته و گذاشـــته فــراتر

 كه شــده افزوده و اســت،)" كنوني افغانســتان (هيرمند "رود هـمانا و اوســتايي
 و بود" ارغنداب "درياي كهن نام" هووتي هـــره "هخامنشــيان روزگار در

 نقش در" هرســوتي "اوســتا در اينكه شــگفت. هيرمند آبراه پرترين ارغنداب
 ديگر كهن هاي نوشــته بنياد بر و شــده شــناخته" آبها از ســرشـار ســرزمين"
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 كابل سايت ويب." (اســت" هيرمند "كهن نام نيز) Haraxuaiti" (واتي هراهو"
 را »هرااواتى«يا »سراسواتى «رودخانه كهزاد مرحوم مگر) 59 شماره ناتهه،

  )97 ص ،1افغانستان،ج تاريخ.(قرارميدهد رودارغنداب رجاىب

 دشت معنى به باشد" هامون "هاكه رود اين دلتاى يا مصب اينك هرروى، به
  : ميكندميگويد راوصف شترش كه آنجا اميرمعزى چنانكه است، وبيابان

  دو وبسيار خور وندك تيزرو نوردى هامون

  درتاختنو درپــويـه گــرو بــرده  آهــــوان از

 واعالم نشسته درياچه كلمه جاى زيادبه بنابراستعمال كه است اسمى هامون
 هامون ويا پوزك هامون يا ساورى هامون امروزوقتى چنانكه است، گشته

 هيرمند هامون و پوزك ودرياچه سابورى درياچه آن از مقصود شود، هيرمندگفته
  .ديگرى چيز نه است،

-Kansuya"(كاسوا"و" سويا انك:"بصورت سيستان دراوستا،هامون

Kasua (كيانسيه ذريه"وZraya-Kyansih" (38 (و) كيانسيه آب App-

Kyansih (شده ياد)اوشيدم "بنام كوهى با وهمواره) 39Ushidom يا 
 زامياديشت 69 فقره در را آن وهردوى شده توصيف" Ushidarna اوشيدرن
  :ميخوانيم چنين اين يى دعائيه ضمن

 ساخته آنرا] اهورامزدا[و تسخيرشود زور به نميتواند كه يبتىپره عظمت به ما"
 كه جايى.باشد كرده رشد اينجا كه او به وفاداراست كسى .ميكنيم قربانى ، است

 كوه آنجا ، افتاده)هيلمند(هيتومنت ورود) هامون درياچه"(كاسوا "درياچه
 احاطه را آن فاطرا آيد مى فرود ها كوه از كه وآبهايى ايستاده برپا" اوشيدرن"

 ستايش يشتها در اوشيدرن يا اوشيدم كوه از بازهم 7بند 25 يسناى ودر." كرده
  )40.(است آمده عمل به

   در اوشيدرن يا اوشيدم كوه از مقصود كه پيداست روشنى به فوق امثله از 
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 شده، داده سراغ درسيستان آن محل كه) زامياديشت 69 -66 فقرات( يشتها
   .ستا خواجه كوه همانا

  وجود ديگرى سنگى پشته هيچ خواجه كوه غيراز)هيرمند(هيلمند دلتاى  زيرادر
   تشكيل را هامون يا كاسوا ودرياچه بسايد سينه آن پيرامون هيرمند تا ندارد

  . بدهد

  
  /�� خ�ا�  ا��وز  ��=�2ن)= ش�ه"�� (ی� /�� �p"�)او��2(/��  اوش��ر 

  

 از است مقدسى مقام" اوشيدر كوه" پهلوى، سنت وكتب مزديسنا ادبيات در
 به" بندهش در صد "وپنجم سى درفصل آن واز زرتشى موعودهاى پيدائى براى
 دختران :" كه است وتذكررفته شده ياد) Ahurana اهورن (يا"خدا كوه "اسم

) هامون درياچه -كيانسى(كانفسه نزديكى به" خدا كوه "باالى در كه بهدينانى
 خود نوبت به وهريك بشويند را خود اب درآن نوروز نجش درهنگام دارند، منزل
 دراطراف كه سيستان بوميان نيز اكنون) 41.(بارورگردند موعودها از يكى به
) است نوروز آن فرداى كه شبى ( نوروز شب در كه دارند رسم دارند، سكنى ن.هام
 سوار شده آذين وبرشتر پوشانند مى نو لباس را ساله پانزده وزيباى جوان دختر

 هم از وزنان مردان گروه آنجا ودر ميبرند هامون ويا هيرمند آب وبركنار ميكنند
 وسرور شادى و دهل نواختن به ودختران زنان اجتماع از دور مردان. ميشوند جدا
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 كه را باكره جوان دختر زنان آنطرف. ميكنند كوبى وپاى پردازند مى
 تا ودهل دف با وبعد ميكنند آب داخل كرده ولخت برهنه اند، نهاده نام"هوشيدر"

 مى بيرون آب از را دختر داغ سپيده نزديك. پردازند مى نشاط به شب هاى نيمه
 خانه وبه مينمايند سوار شده آذين شتر برهمان وباز پوشيده ولباس آورند

 نطفه است ممكن كه دارند باور هم هنوز سيستانيان گويا بدينسان. برميگردند
 مادر افتخار وسرانجام كند نفوذ باكره ساله15 دختر در مونها هاى آب از زرتشت
 كه قبل سال تاچهل رسم اين. كنند كمائى را زردشتى موعودهاى از يكى شدن
 احشام تعليف وجاى پراب سابورى وهامون پوزك وهامون هلمند هاى هامون
 نميدانم ولى ميشد اجرا بودم، كابل پوهنتون محصل بود،ومن بومى مردم

  رسم اين شده رونما سيستان بومى مردم زندگى وضع در مهمى تغييرات هامروزك
  ياخير؟ اجراميگردد

  

   :كيانسى درياچه يا ووروكش درياى
 كه اهورامزدائى فروغ" (فركيانى "كه زامياديشت) 63 -55 فقرات(هشتم دركرده
 تقديس)بود سلطنت مشروعيت وعالمت تصورميشد خورشيد قرص بشكل

 مى را نيامدنى بدست آفريده مزدا نيرومند فركيانى:" شودمي گفته ميگردد،
 از برتر كه را كارگرچست پرهيزگار، زبردست ستوده بسيار] فر آن. [ستائيم

  .است سايرآفريدگان

"( Vourukashaووروكش "درياى در تبهكار، تورانى افراسياب كه] فرى[
 افراسياب .پرداخت آن وجوى جست به) است فراخكرت كلمه اين پهلوى تلفظ
 فر، اين بسوى وشناكنان فروجست" ووروكش "درياى وبه كرد بيرون تن از جامه
 آنجا از و گرفت تاختن" فر "اما.است،شتافت متعلق وزرتشت ايرانيان به فريكه

  .برخاست"  ووروكش "درياى از" خسرو "درياچه به

 اگويانوناسز جست بيرون" ووروكش "درياى از زورمند تورانى افراسياب آنگاه
 است متعلق پاك زرتشت وبه ايرانى بقوم كه را فر اين نتوانستم من:" گفت خود با
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." ميكنم تباه وزيباست، ونيك بزرگ كه را وآنچه تروخشك اينك پس." بربايم ،
 فر، اين جستوجوى در و برآورد تن از جامه زورمند تورانى افراسياب وبارديگر
 اما. فروجست" ووروكش "درياى به ،است متعلق وزرتشت ايرانيان به فريكه

" ووروكش "ازدرياى" ونگهزدائو "درياچه به انجا از و گرفت تاختن" فر"
  جست بيرون ووروكش درياى از نيرومند تورانى افراسياب آنگاه. برخاست

 ايرانى بوقم كه را فر اين] نيز بار اين [نتوانستم من: "گفت خود با وناسزاگويان
 بزرگ كه را وآنچه تروخشك اينك پس.بربايم است، قمتعل پاك زرتشت وبه

  ."ميكنم تباه وزيباست، ونيك

  وجوى جست ودر برآورد ازتن جامه زورمند، تورانى افراسياب باز وبارسومين
. فروجست ووروكش درياى به است، متعلق زرتشت وبه ايرانيان به فريكه فر، اين
 درياى از) فرزدانو: ظ(|انواوژد"درياچه به آنجا واز گرفت تاختن" فر "اما

  .برخاست ووروكش

 ووروكش درياى از زورمند تورانى افراسياب سپينتمان، زرتشت اى آنگاه،
 قوم به فريكه فر، اين نتوانستم من:" گفت چنين خود با وناسزاگويان جست بيرون
 است، متعلق پاك زرتشت زاد،وبه خواهند وآنانكه اند زاده آنانكه ايرانى،
  )42 ."(بربايم

 معنى وبه امده فراخكرت بصورت پهلوى در" (ووروكش"درياى ديد بايد اكنون
 برده نام فراوان آن از اوستا هاى وسايرقسمت يشتها در كه)ميباشد كرانه فراخ

  است؟ ايران فالت در درياچه كدام نام ميشود،

 درياى آنرا گاهى ولى نشده، مشخص دريا اين محل پورداود، استاد درگزارش
 معروف مستشرق اما) 43.(است زده حدس هند درياى وزمانى ، ندرانماز

 قديم يشتهاى مختلف وفقرات مطالب به دقيق توجه با)كريستنسن( دانماركى
 درياچه اسم ،)پهناور هاى خليج دارنده يعنى(»ووروكش« :ميگويد مورد دراين
 قديم ياربس يشتهاى دوره آريائيان ايكه درياچه ديد وبايد است آريائى معروف
" زامياديشت"19 يشت است؟ بوده ودركجا كدام ميناميدند،" ووروكش "آنرا
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 آن 8 كرده از بعد فاصله بال كه درقسمتى. ميدهد  صراحت به را سوال اين جواب
) 69 -66 (دربندهاى ،9 كرده يعنى است، آن منطقى دنباله حقيقت ودر آمده يشت

 درياچه"(اويا كاس"ياچه در هب كه ديگرى ورودهاى) رودهلمند(رودهيتومنت
 ترديد جاى شماريكه بى جغرافيائى وتحقيق باصراحت ريزند، مى)هامون
 گذشت، چنانكه 66 فقره در منجمله. است شده وصف گذارد، نمى باقى وتأملى
   :است آمده

 درياچه رودهيرمند كه آنجائى از را خود شهريارى كه است كسى آن از" فركيانى" 
 فقره صراحت به توجه با ، بنابرآن." برانگيزد ميدهد، تشكيل را) هامون(كيانسى
 عبارت 19 يشت ،8 كردۀ" ووروكش "درياچه :كه گفت ميتوان جرئت الذكربه فوق
 آموتا ازرود زيراكه) 44.(ميباشد هامون درياچه = كيانسى= اويا كاس درياچه از

 ديگرى درياچه هامون، درياچه بجز فارس خليج تا) كسپين( خزر وازدرياى دجله
 نداشته وجود باشد شده واقع عصراوستا آريائيان وتوجه اينقدرموردستايش كه

:" چون مختلفى هاى بنام هامون درياچه اوستا در كه همانگونه بنابرين. است
" و" فرزدانو"و اويا وكاس وكانسويا كيانسى زره كيانسى، كيانسى،آب
" خسرو درياچه "كه مينمايد چنان شده، ناميده" ووروكش"وباالخره" پيشينگه

 ميباشند هامون درياچه وقديمى كهن هاى نام" اوژدانو" و" ونگهزدائو درياچه"و
 به سيستان در مختلفى هاى دلتا درگذشته هيرمند  رودخانه  تغييرات براثر كه

 چهارپاره به هامون درياچه امروزهم چنانكه. اند داده بستر وبازتغيير آورده وجود
 كيلومترفاصله ها ده ديگرى از هريك كه شده تقسيم بزرگ بتاًنس هاى هامون
 هامون :هاى بنام حاضر درحال ها درياچه اين. دارند پهنائى كيلومترمربع وهزاران
 درمواقع فقط كه ميگردند ياد وگودزره هيلمند هامون سابورى، هامون پوزك،
 را احدىو ودرياچه متصل هم به هرچهارهامون اين العاده فوق هاى سيالب
  .ميدهند تشكيل

 با آخرالزمان تا ورودهيرمند هامون درياچه زرتشتيان، مذهبى روايات بنابر
 است پاكى محل هامون كه دارد،زيرا ناگسستنى پيوند زرتشتى وديانت زرتشت

 فاصله به هريك ها نطفه واين. زرتشت هاى نطفه ونگهداشت حفاظت براى از
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 ودر ايد مى فرود اوشيدرن كوه از كه يى ساله ازدخترپانزده ديگر يك از هزارسال
 زرتشت هاى نبيره از يكى نطفه وازآن كرد خواهد نفوذ ميكند آبتنى هامون ابهاى

 مى نجات وپلشتى وپليدى وفساد ازدروغ را بشريت عالم كه ظهورميكند
  .بخشد

  :زرتشتى موعودهاى
 تقسيم  هزاره ازدهدو به پايان تا روح خلقت بدو از زرتشتى،عالم بنابراعتقادات

 هزارۀ وسپس) زرتشتى موعود نخستين (اوشيدر هزارۀ هزاره، دهمين كه ميشود
 Sushiyant سوشيانت هزارۀ آخر در و) زرتشتى موعود دومين (هوشيدرماه

 برپا وجاودانگى راستى جهان آخرى اين پرتو از كه است) زرتشتى موعود آخرين(
 فروهرهاى9999 بوسيله كه اند زرتشت ىها نبيره يا ها نطفه اينان. شد خواهد
 از سال هزار فاصله به هريك و ميشوند نگهدارى هامون هاى آب در جوان

 تنى آب) هيرمند هامون" (كيانسى "درياچه در ايكه ساله پانزده ازمادر همديگر
 دروغ و وزشتى ونادرستى وبدى كژى از را جهان و كرد خواهند ظهور ميكند،
  )45.(نمود خواهند پاك

 سنت كتب ودر شده برده زرتشتى موعودهاى اسامى يشت، فروردين 128 فقره در
 مادر  چگونه كه رفته سخن مفصالً زرتشتى موعودهاى تولد كيفيت از پهلوى
  .بارورخواهندشد شسته تن كيانسى آب در آنان هاى

 دهمين شدن سپرى از قبل سال سى( يازدهم هزاره اوايل در مزديسنا، سنت مطابق
 به موسوم" فريان "پسر) بهروز-بهروچ خاندان از(*) ساله پانزده دخترى) ارههز

 كوه از)است مشهور پدر از كسيكه(Sarutat Fidhariفذرى سروتت
 واز نمود خواهد تنى آب هامون درياچه در فرودآمده) خواجه كوه"(اوشيدرن"

 ماه، نه مدت از پس. ميشود آبستن شده، نگهدارى هامون آب در كه زرتشت نطفه
 سن ودر گذاشت خواهد وجود عرصه به پا مزديسنا موعود نخستين هوشيدر،

 جانى او پرتو از ودين ميشود برانگيخته" مزدا اهورا "جانب از سالگى سى
: كه آمده) 2 فقره7 فصل( يشت زندبهمن در همچنان. گرفت خواهد
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 متولد) كيانسى"(فرزدان "درياچه كنار در) زرتشتى موعود نخستين(هوشيدر
 است درجايى كيانسى "كه است مندرج) 7 فقره21 فصل( بندهش در. شد خواهد

 كه شده تصريح بندهش پنج فقره 13 فصل ودر." است كيانى خاندان منزل آنجا كه
  )46." (است درسيستان كيانسى درياى:"

 ) هزاره يازدهمين  شدن سپرى از پيش سال سى( دوزادهم هزاره درآغاز باز
 ونهوفذرى "به موسوم بهروز خاندان از ساله پانزده رىدخت ديگربار

VenhuFidhhri"  )خواجه كوه(اوشيدرن كوه از) است شريف پدر از كسيكه( 
 دومين ماه نه از وپس ميشود وبارور ميكند شوئى تن هامون آب در آمده فرود

 برسالت شود ساله سى چون و شد متولدخواهد هوشيدرماه بنام موعودمزديسنا
 هزاره شدن ازسپرى قبل سال سى( دوازدهم هزاره درپايان باالخره. ميرسد

 اردت"اسم به بهروز خاندان از ساله پانزده دخترى همچنان) هوشيدرماه
 و آيد مى فرود خواجه كوه از) است پدر آبروى كه كسى"(Eredat Fidhriفذرى
 يانتسوش ماه نه مدت گذشت از بعد و ميگردد آبستن راشسته خود هامون درآب

 واسطه به وظهورش نمود ظهورخواهد" مزدا اهورا "آفريده آخرين)  ياسوشيانس
 چون و ميشود داده بشارت عالميان به آسمان وسط در آفتاب ماندن متحرك غير
 او جاويدانى ياران.ميگردد واگذار وى به مزديسنا رسالت امانت شود، ساله سى
 نيزقيام باشند نريمان پوگرشاس وپشوتن وطوس وگودرز وگيو كيخسرو : كه

 معنوى وجهان برخيزند مردگان گردد، نابود ودروغ نيست اهريمن) 47.(كنند
  )48.(نمايد روى ومينوئى

 هاى فقره ودر شده خوانده" سوشيانت"ظهور محل سيستان دراوستا،هامون
 ،)سوشيانت"(Astvateretaارت استوت "كه است آمده زامياديشت، 96 -92

 دست در پيروزمند گرزى آيد، بدر كيانسى آب از كه هنگام انبد اهورا مزدا پيك
  .دارد

  .داشت" دهاك اژدى"كشتن هنگام به دلير فريدون كه] گرزى[

   چنين وبا. داشت دروغگو" زنگياب"كشتن هنگام تورانى افراسياب كه]گرزى[
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  . شد نابود كيخسرو بدست خود گرزى

  .داشت سپاهش براى راستى، آموزگار آن گشتاسپ، كى كه] گرزى[

 بيرون راستى خانه ازگيتى، را دروغ گرز، اين با) سوشيانت"(ارت استوت" 
 را وگيتى نگريست خواهد خرد ديدگان با را مادى سراسرجهان. راند خواهد
 همه بدرآيند، پيروزمندانه باوى كه سوشيانت ياران.نمود ناپذيرخواهد نيستى
 دربرابر. نياورند برزبان هرگزدروغ آنان. اند دين ونيك گفتار، نيك پندار، نيك
 خوب منش از زشت منش. شود چيره بردروغ وراستى نهد بگريز روى خشم آنان

 واهريمن سازند نابود را وتشنگى گرسنگى)49(وامرداد و خرداد يابد، شكست
  )50.(گردد سرنگون گيتى از

 و زرتشت اصلى خاستگاه سيستان كه آيد برمى فوق نكات مجموع شرح از
 از زرتشتى نيزموعودهاى آخرالزمان ودر است بوده زرتشتى آئين ورشگاهپر

 كوه(اوشيدرن كوه برگرداگرد كه هيرمند هاى وآب هامون درياچه از سيستان،
 هريك زرتشتيان اعتقاد وبرطبق. نمود خواهند ظهور سايند، مى سينه) خواجه

. داد خواهند جاتن وظلمت ودروغ بسامانى ونا وپليدى فساد از را جهان آنها از
 همين نيزاز وايتالوى وشوروى ئى وفرانسه جاپانى دانشمندان نظريات بدينسان
  .ميخورد آب شد، اشاره بدانها باال در كه اوستائى متون وتذكرات اشارات

  

 :  زرتشتىآئين مقام زن در
 قرار يابى ارزش مورد بدشان و نيك كارهاى نتيجۀ در را انسانها زرتشتى آئين

 و زن ميان تفاوتى زرتشتى آئين هاى پايه و اصول در.شان  جنسيت بر بنا نه ميدهد
  . ميشوند پنداشته مساوى حقوق داراى وهردو ندارد وجود مرد

 زنان جايگاه بارۀ در اوستا جلدى يك پيشگفتار در دوستخواه جليل دكتر
 و نام جا همه و است مرد همدوش زندگى سراسر در زن«  : شودكه مى يادآور
   كه بينيم مى ها گاثا در. آيد مى مردان ستايش و نام دركنار گان دوشيزه ستايش
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 در را »پوروچيستا«خود دختر منشى وبزرگ آزادگى مايه چه با »زرتشت«
  . نميكند خود پيشنهاد پذيرفتن به مجبور را او و گذارد مى آزاد شوهر برگزيدن

  !زرتشت ردخت جوانترين اى پوروچيستا، اى: گويد مى] زرتشت[

 است،به پايبند راستى و پاكى به و نيك انديشه به كه را كس آن اهورا مزدا"
 نيك دانش و پارسايى با و كن پرسى هم خود خرد با دهد،پس مى تو به همسرى
  ."كن رفتار

  :دهد مى پاسخ] پوروچيستا [

 و گزيد باشد،برخواهم گرامى خويشان و پدر حانواده، براى كه را، او من گمان بى
 و پارسا زنى و  برسد من به نيك انديشه روشنايى كه باشد. داشت خواهم دوست
  )٥١(" .باشم پاكان ميان در پاكدامن

 يكى: ميگردد منظور ديدگاه دو از زن زرتشتى، آئين در پور، مزدا نظركتايون به
 كه بشر دوجنس از يكى عنوان به ديگرى و زرتشتى، آئين گروندۀ عنوان به زن

 مورد زن وجدان اول، مورد در.دارد اجتماعى زندگى در ويژه يگاهىجا و نقش
 را او پيامبر. شود مى شناخته دين گروندگان از نيمى مثابۀ به وى و است خطاب

 يكى وى ، نظرگاه دومين در. برگزيند خويش دين خود و بينديشد تا فراميخواند
 در ومادر، همسر و دختر چونان را خود خاص نقش و است اجتماعى گروه افراد از

 را نوزاد پرورش و زايمان زيستى و طبيعى سهم زن اينجا در. كند مى ايفا خانواده
  . است بشر نوع و نسل بقاى و جامعه دوام موجب كه دارد برعهده

   زرتشتى زنان و مردان ومهربانى يارى براى كه بشود«

   .است نيك منش آن از كه مهربانى و يارى براى

  ،آيد پديد شده ارزو دوستى سازمان 

  ، دريابد را خود شايسته پاداش هركس وجدان تا 

  )٥٢(» .پسندد مى دانا خداى كه است آرزو اين و است راستى پاداش آن و
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زن پارسائى درودفرستاده شده كه در انديشه وگفتار وكردار راست ه در اوستاب
در .باشدوپاك بوده واز راه علم ودانش ، احترامى براى خودبدست آورده 

ياد ميكند، نام زنان  بسيارى كه از لحاظ ميهن مردگان فروردين يشت كه از روان 
 پيوسته اند، ياد آورى  انانفرزانگى وپارسائى به جاويددوستى، دين پرورى،

 مردان روان يشت همان 31  هدر كرد . روان آنان درود فرستاده شده  استر وب
 شده ستوده كشورها همه پاكدامن زنان روان آن از وپس كشورها همه  پاكدامن

  )٥٣(.اند

، دانشمند واوستا شناس  معروف،در Dr.Geigerقول داكتر گيگرآلمانىه ب    
كنيزش . درصف همسرى شوهر قرارمى گيرد نه از تابعين او زن" ديانت زرتشتى

بلكه رفيق وهمسر در كليه حقوق باوى شريك وبرابر است او در جميع ،نيست 
ان دمساز وهمراز ودر راه انداحتن امور خانوادگى وانتظامات آن اموربا مرد

 تازمانى كه مرد بويژه مى بايست با كوشش پيگيرخود -موافق وهم آواز است
 معاش وزندگانى براى خانواده خويش را فراهم آورد واز اين جهت الزم بود لوازم

وديگركارهاى بيشتر از خانه بيرون برود تربيت فرزندان وآماده كردن خوراك 
  )٥٤ (."خانگى به عهده زن بود و درخانه دارى تسلط واراده كامل بود

: "  عهد ساسانيان مينويسد كه  كريستن سن دانشمند دانماركى دركتاب ايران
 بلكه اصول ،دوشيزه گان عهدساسانى نه تنها به وظايف  خانوادگى آشنا ميشدند

فتند وچه در اجتماع وچه در اخالقى وقوانين مذهبى اوستا را نيز فراميگر
 مؤبد اردشيرآذرگشسب، ."زندگى خصوصى از ازادى عمل برخوردار بودند

اين آزادى عمل به اندازه اى بودكه درادامه  اين سخنان كريستن سن، مى افزايد،
كه اگر دوشيزه ئى ميخواست حتى برخالف ميل والدين خود با پسرى ازدواج 

درست است كه .ازاين كار جلوگيرى  نمايندكند، پدرومادر او نميتوانستند 
درايران باستان  دختران از منويات وخواست هاى  بزرگان خود پيروى ميكردند 
وبيشتر دراينگونه موارد يك راى سازش پيدا ميشد،ولى هرگاه پدر ومادرى 
نميخواستندبعلتى به ازدواج دخترشان باپسردلخواهش رضائيت بدهند، 

  لدين  به تقاضاى دخترترتيب اثر ميدادند ونارضائيتى مؤبدان بدون رضائيت وا
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  )٥٥(  .پدرومادر نميتوانست مانع انجام زناشوئى  گردد

 دارد حق زن و استند مساوى حقوق داراى ومرد زن زرتشتى باورهاى در بنابرين 
چنانكه از .قرارگيرد جامعه رهبرى در وگاه كند انتخاب شوهر خود براى

 ميهنى جنگهاى در و پرداخت مى سواركارى به زنمى ايد،داستانهاى شاهنامه بر
 كابلشاه، زن وسيندخت رستم مادر رودابه هاى داستان .جست مى شركت

و زربانو  فريدون، مادر وفرانك ، زن هجيروگردآفريد وتهمينه،مادرسهراب،
 وشيرين فرهاد و  بلخ شاه شتاسپكى گ زن كتايون رستم،  دختران  وآذرگشسپ

  .بودند خورداربر شد اشاره بدان كه حقوقى از زنان اين  ميدهندكه نشان وغيره

  : در آئين زرتشتىزناشوئى 
،زناشوئى كاريست بسيارپسنديده وبه حالت تجردزندگى درمذهب زرتشتى

زرتشتيان در بسيارى از تكه هاى اوستا،به . استكردن،ناپسند ودرخورنكوهش 
شايست بپرهيزندوهمواره ودر  كه از بى عفتى وزنا وكارهاى ناسفارش شده 

  .يزگارى برندارندوپرههرحال كوشش نمايند كه گامى برخالف عفت وپاكدامنى 

وقتى بحد بلوغ برسد براى خود همسرى زرتشتى مكلف وموظف است كه هرفرد 
با  خانوادگى را درتحت لواى مهرومحبت ويگانگى ويكرنگى انى برگزيند وزندگ

ى خود بكوشد كه با توليد وپرورش فرزندانى آغاز نمايد ودر طول زندگانزن 
نامور واليق موجبات خوشبختى وپيشرفت مردم وكشور خويش را فراهم آورد 
ودرعين حال برطرفداران دين راستى وقواى سپنتامينو بيفزايد تا بوسيله 

  لشكريان انگره مينو،گشترش فروزه هاى اشوئى وپاكى وراستى ودرستى
ن مزديسنا را كه ريشه كن كردن واز بين بردن خري وهدف آرا منكوب ) دروغ(

  )٥٦.(ناپاكى وپليدى وبدى از دنيا است، عملى سازد

گان اوستائى سه گونه داد ودهش را كه  همين بس كه نويسنددراهميت زناشوئى
موضوع زناشوئى يكى از آنها است بشرح زيربرسايرسخاوتها برترى داده وستوده  

  .اند
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  .و مستمنداندستگيرى بينوايان  - ١

  آموزش وپرورش نوباوه گان هم كيش وهم ميهن، - ٢

  .فراهم نمودن وسايل زناشوئى دوبينوا به آئين زرتشتى - ٣

بدون در آئين زرتشتى ، مردزندار برمرد بى زن ومردى كه داراى اوالد باشد برمرد 
  )٣٧رگردچهار م بند ونديدادف(فرزند برترى  دارد 

    ودختران پس از رسيدن به اين سن است نزده سالگىسن بلوغ در آئين مزديسنا پا

آن مرد :" در ونديداد آمده است كه . بخانه شوهربروندميتوانستند ازدواج كرده  
بايدخواهر يا دخترخودرا پس ازرسيدن به سن پانزده سالگى باگوشواره ها بيك 

  )٢٤رگردسوم، بندونديداد، ف(."مردپارسا بزنى بدهد

.  شده استتاكيدد زوجات روانيست وبگرفتن يك زن در آئين زرتشتى تعد
، براى مرد هم همانگونه كه يك زن نميتواند در آن واحد چندشوهر داشته باشد

يك نفر در . مرگ يا علتى ديگر  درميان باشدمگراينكه،زن روانيست گرفتن چند
ن دومى بكند كه زن اولى ا داشتن يك زن، اقدام به گرفتن ز بصورتى ميتواند

ى مرد با موافقت در چنين شرايط.براى شوهر فرزند بدينا آوردونتواندداشبزا نا
  .  بگرفتن زن دومى اقدام كندزن اولى ميتواند

يكى خانواده  در ديانت زرتشتى ، وتشكيل زن  مقام  اهميتبرحترام  ا همه با اين
 اين . اتهامات به زرتشتيان ، اتهام ازدواج با محارم است تلخ تريناز بدترين و

اتهامات فقط از روى تعصب مذهبى ودينى  بر زرتشتيان زده شده وهنوز هم از 
بر زرتشتيان مظلوم ، اين حاملين پيام عالى بعضى ازنويسندگان متعصب جانب 

  .   زده ميشود) پندار نيك،گفتار نيك، كردارنيك(

دهند،  نسبت ميبه زرتشتيان ودور از واقعيت را   تلخ آنهايى كه چنين اتهامهات
 بدست )اوستا(كتاب مقدس زرتشتيان روى   را ازىعملسندومدرك چنين بايد 

طوطى وار متعصب از زبان افراد بدهند، نه اينكه چنين تهمت تلخ وجانكاه را 
 چه ازايران وچه از هندوستانمهاجر از زرتشتيان تعدادى  امروز.تكراركنند
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 زبان از  راواقعيت امر  دراين مورد، ميتوان ميشوند وكشورى يافتشهرهردر
   .دوشني پرسيدآنهاخود 

بارى دراين . اشتراك ميكنمزرتشتيان  گاهگاهى در جشنهاى دمن دركشور سوئ
پرسيدم، او  آگاه ودانشمندى بود،زرتشتىبرگزاركننده جشن كه مردمورد از يك 

بال وقفه صد سال بدينسو  چهار و با لبخنده تلخى پاسخ داد كه اين اتهام ازهزار
رما زده ميشود، وميخواهند ما را مردمان بيشعور ونادانى معرفى كنند كه فرق ب

ر خود راكرده نميتوانيم ، درحالى كه درميان بدوى ترين خواهر ومادبين زن و
ست، تا چه رسد به مردم اى روى زمين ، ازدواج با محارم پسنديده نيانسانه

يروند ودر آن روزگارى كه ى به حساب مريائزرتشتى كه  ازمتمدن ترين اقوام  ا
زارويك بت وسنگ وچوب را  دختران خود را زنده بگور ميكردند،وهديگران

ى بنام پيامبرشناخته بوديم وصاحب  خداى يگانه را دند، ما پرستش مينمو
 و داشتدر دين ما زن همان مقام وحيثيتى را . بوديمزرتشت وكتابى بنام اوستا

نيست، دردين ما نبودوما تعدد زوجات روا ، دردين ارا بود كه يك مرد ددارد
كسى قبول عقل ،پس چگونه  ودارددختر خودش حق انتخاب همسرش را داشت

هيچ يك ازمتون دينى كرده است؟در  كه دين ما ازدواج با محارم را مجازميكند
 پس اين يك دروغ محض است و.داردنجود وكمى وحومذهبى ما چنين دستور

  .. شما بدترين  گناه شمرده ميشودودروغ گفتن دردين ما ودين

با انواع   وريخ اسالم، سركوب شده انددر طول تا شما ميدانيد كه زرتشتيان 
 ى ديگرهاها وبسا فشاريوجزيه پردازشكنجه ها،قتل عامها وتوهين وتحقيرها

 اسالم در ازسوى مسلمانان  روبرو بوده اند تا از دين نياكان خود برگردند وبه
 براى رهائى از ،آنهايى كه كارد به استخوان شان رسيده بودبسيارى از.آيند

  مجبور به ترك دين خودشدند واسالم را  ازسوى مسلمانانزجروشكنجه وتوهين
راهى  متعصبين مذهبى  از دست ظلم وتعدى ويك نعداد ديگر پذيرفتند

 دورافتاده در گوشه وكناربرخى هم وواز مرگ نجات يافتند هندوستان شدند 
 زندگى را تحمل كردند شهروندى محروميت از همه حقوق حسرت و باكشور 

 دشمنان خود وتهمتهاى تبليغات در آن حدى نيستند كه جلو  به هيچوجه امروزو
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را بگيرند، دولت هاى اسالمى نيز مطابق دستور رهبران روحانى خود عمل 
  در برابر دفاع نميكنند،  بنابرين ما مطابق ميكنند واز حقوق اقليت هاى مذهبى

واال اين سخنان جز .دشمنان قوى تر از خود جز خموشى هيچ وسيله ديگرى نداريم 
 برويد خود تحقيق كنيد واگر لطفاً. ى بيش نيستندپوچ  و اتهامات دروغ

براى   كنيد وبخوانيدپيدارا"زناشوئى در ايران باستان"ميتوانيد يكباركتاب 
  . ميكند  بشما كمك اندرك حقيقت  زناشوئى زرتشتي

 نوشته موبد اردشير" مراسم مذهبى وآدب زرتشتيان « كتاب مدتى بعد من  
 ، را از خانم زويا ،گرداننده راديو ايران زمين درشهرگوتنبرگ سوئد آذرگسب

 فصلى درمورد آداب   دراين كتاب خوشبختانه وآنرا مطالعه كردم ،فتمدريا
  .يگرددب ذيل تقديم مزناشوئى ميان زرتشتيان  هست كه برمبناى آن مطال

  :انواع پيوندهاى زناشوئى
: كه بنامهاى .زناشوئى  بنابر حالت زن وجود دارددرميان زرتشتيان پنج  نوع پيوند

  .. ميشونداد نام يپادشاه زن، چاكرزن،سترزن، خودراى زنايوك زن،

    : ای�c زن

د، مانوقتى مردى صاحب فرزند پسرنباشدونسل او منحصر به فرزنددخترى ب
  زيادباشد، ازدواج كوچكترين دختر زيرنامانشازدواج اين دختر ويا اگردختر

ونخستين فرزندى كه از اين پيوند بوجود مى ايد، بنام . ثبت ميگردد )ايوك زن(
فرض كنيد پدرى .توضيح ميشود بهتربا يك مثال . جدمادرى  خود ياد ميگردد

بلوغ  باپسرى بنام سهراب بنام رستم  تنها دخترى دارد بنام شيرين كه بعد از 
نخستين . بسته ميشود )ايوك زن (ازدواج ميكند، اين ازدواج در تحت نام 

پسرآنها كه جمشيد نام دارد به فرزندى جدش رستم  تعيين ميگردد واين پسر 
  .راجمشيد رستم  مينامندنه جمشيد بهرام 

 اينكه نويسندگان نا آگاه غيرزرتشتى كه مى بينند جمشيد پسر شيرين بجاى
جمشيد بهرام خوانده شود، بنام جدش  جمشيد رستم نام گذارى شده ، چنين مى 
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پندارند كه رستم با دختر خودشيرين عروسى كرده  است وزرتشتيان را به اشتباه 
  .به ازدواج با محارم متهم ميكنند

  : �Kدش�� زن

 پيوند   وقتى دخترى بسن بلوغ رسيدوبه موافقت مادروپدر تن به ازدواج بدهد،
  .پادشاه زن بسته ميشود"شان بنام 

   :/�زن#�

 اگرزنى  براثرمرگ شوهر بيوه شده باشد وبخواهدشوهردوم بگيرد، اين پيوند 
اين زن از تمام حقوق ومزاياى پادشاه زن .صورت ميگيرد" چاكرزن"دومى زيرنام 
اول از طرف شوهر دومى درسى روز وى ولى بعد از مرگ مصارف .برخوردار است

زيرامعتقد . از آن مصارف وى از سوى اقارب شوهر اولى پرداخته ميشودپسو
  .اند كه اين زن دردنياى ديگر از ان شوهراولى است

  : ��2زن

 وقتى جوانى بدون زن وفرزند فوت ميكرد، خويشانوبستگان او مى بايستى 
 بعقد زناشوئى)زن نازا(دوشيزه يى را بخرج خود بنام آن مرمتوفى زيرنام سترزن

 تنها شرط اين زناشوئى آن بود كه زوجين قبول مى كردند كه -جوانى در آورند
  .يكى از پسران خود را بفرزندخواندگى شخص متوفى بدهند

    :خ�درا زن

به زناشوئى اطالق ميشود كه دختربدون  رضائيت والدين با راى خود با پسر 
ن ثبت ميشد از  ازدواجش زيرنام خودراى زدخترى كه . دلخواهش ازدواج كند

  .پدرومادر خود ارث نمى برد

   ���ی  و6dق
 براى زن مهريه تعيين نميكنندزيرا طالق دادن اختيارى نيست، مگر زرتشتيان:

 به اين باوراند كه زرتشتيان.درحاالتى كه زندگى مشترك ممكن نباشد
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پيوندزناشوئى نه تنها درجسم بلكه در روان زن وشوهر بسته ميشود وزن 
بلكه پس از درگذشت ، تنها درطول زندگى بستگى جدائى ناپذيردارندوشوهرنه

نيز دردنياى ديگر با زهمان نسبت زناشوئى ميان يك زن وشوهر بويژه زوجى كه 
  )٥٧(.عقد آنها بپادشاه زنى بسته شده باشدموجود است

در يك محفل عروسى زن ومرد زرتشتى در سوئد اشتراك ٢٠٠٨نگارنده درسال 
اندرزهايى   جمشيدى پارسى،هنگام عقد شان از قول زرتشت امرانكردم و مؤبدك

بعد از ختم .را به عروس ودامادبيان ميكرد كه معنى آن كلمات را نميدانستم 
مراسم عقد از وى خواستم آن اندرزهارا براى من از زبان اوستائى به فارسى 

ابرايم فرستاد، ترجمه كند، وى با كمال ميل قبول كرد وضمن ايميلى  ان اندرزها ر
  :اينست آن اندرزها كه هنگام عقد يك زن ومرد پارسى گفته ميشود

 تازه اى و نوعروسان  اى گويم مى شما به را سخنان اين: "زرتشت 
  !دامادان

 دريابيد خود يابش نيروى با و بسپريد ياد به و بشنويد انديشه با را پندم
  .بنديد كار به و

  نيد،ك نيك انديشه با زندگى پيوسته

  ، گيريد پيشى ديگرى از راستى در شما از يك هر و

  .گرديد برخوردار خوب خانمان و زندگى از تا

 فريبنده دروغ جهان اين در كه بدانيد بدرستى اين! زنان اى و مردان اى 
  .است

  مگسترانيد، را آن و بگسليد آن از

 مايه آيد دست به راستى تيرگى و تباهى از كه خوشى آن: كه  بدانيد اين و 
  است، اندوه

 را خويش مينوى سازند،زندگى مى تباه را راستى كه منشانى دروغ و
  .كنند مى نابود
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 زناشويى زندگى در باشيد،و پايبند برابرى و آزادگى آيين به كه هنگامى 
   خود،

  باشيد، مهربان هم به و بجوشيد هم با فراخى در چه و تنگى در چه

  .بود اهيدخو برخوردار پاداش بهترين از 

 رها را راستى و آزادگى آيين گردد،و چيره شما بر دروغ انديشه اگر اما
  كنيد،

  ."گشت خواهيد روبرو افسوس و آه پيامد با

  

   :نتيجه
  : كه رسيد نتيجه اين به ميتوان آمديم گفته تاكنون  آنچه از

 نبوغ جسارتى با كه بود متفكرپرجاذبه يك و تاريخى شخصيت يك  زرتشت، -
 و يگانه خداى پرستش به را مردم و برخاست طبيعون چندگانه خدايان برضد زآمي

 از را مردم كه بود مبتكرى انديشمند زرتشت. كرد دعوت ودرستى راستى
 وزراعت كشت و روستائى واحدهاى در اسكان به نشنى وكوچ صحراگردى
  و انديشى ودرست راستى باورهاى و نمود  وترغيب تشويق زمين وآبادكردن

  .يادگارگذاشت به" گاتا "سرودهاى درقالب  را خود پرستى يكتا

 در ترغيب و اندرز ، زرتشت سرودهاى اكثر يا و تمام عطف نقطۀ حاليكه  درعين-
 محبت ، زمين كردن آباد ، هاست زشتى و اهريمن و دروغ با مبارزه و راستى راه

 حادترين ، انوادهخ كانون داشتن گرم و گله پرورش و حيوانات به نسبت ورزيدن
 جلب گشاى راه و كشاورزى هاى حماسه ، يشتها و گاتها. هست نيز او آرزوى

 فلفسه اين با آئينى چنين كه است طبيعى . هستند اهورامزدائى عنايت و رضائيت
 قابليت بلكه بماند، محدود تنگ دايره در نميتوانست هرگز ، پرتحرك اجتماعى

 مردمان هاى انديشه و افكار در بزودى و شتدا را توسغه و پيشرفت استعداد و
 نيروهاى پرستى چندتائى معتقدات جاگزين و كرد ورسوخ نفوذ زمين آرين
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 عصر مردم و اجتماع انديشه و تفكر طرز در انقالبى حقيقت در و گرديد طبيعت
  . آورد پديد خويش

 ودليرنگر آينده فرزند بلخ، از وخواه باشد برخاسته سيستان از خواه زرتشت -
) نيك وكردار نيك وگفتار نيك انديشه (عالى هاى انديشه با كه بود كشورما
 نظر در. آورد پديد خويش عصر مردم انديشه و تفكر طرز در در انقالبى خود

 جهان آبادكردن در آدمى كه است اين زندگى ونتيجه مقصودآفرينش زرتشت،
" نيك گفتار"و" كني انديشه با"و بكوشد وديگران خود وشادمانى پيرامون

 از را خويش هرگزپيروان زرتشت،. برساند خوشبختى به را خود" كردارنيك"و
 از بايد آدمى: گويد ونمى نكرده منع زيستن، وشادمانه جهان به دلبستگى
  .رستگارشود و بخشوده تا بگرداند روى زندگى ولذات خوشيها

 از بايد وآدمى ."اوست نيستى در هركس رهائى:"نميگويد بودا مانند زرتشت"
 بلكه بپردازد، رياضت به اى گوشه ودر بشويد دست جهانى اين لذتهاى تمام

 ستيزه وزندگى شده آفريده واجتماعى فردى كامروائى براى آدمى: ميگويد
 و راستى بان پشتى همواره كه وبرماست وبدى نيكى ميان است ديرپايى ومبارزه
  ) ٥٨."(كنيم مبارزه موظل ودروغ زشتى وبا باشيم نيكى راه راهرو

 هم اختياروانتخاب دين است، پرستى خدا دين براينكه عالوه زرتشى، دين -
 است " ونيكى راستى "راه يكى: ميدهد نشان انسان به را راه دو زرتشت. هست

 راستى راه دو، اين از دانا آدم: وميگويد است" وبدى  دروغ " راه و وديگرى
 دين نه است، وخردگرائى خردورزى دين ، شتىزرت دين پس.برميگزيند را ونيكى
   .وشمشيركشى ورزى خشونت

 منزله به زرتشتى، آئين در آتش بلكه نيست، پرستى آتش آئين زرتشتى، آئين -
   . است عبادت محراب

 هاى آموزه سال هزاروپنجصد از بيش و است افغانستان از زرتشت آنكه با -
 كه متاسفانه ولى است، بوده ديار اين مردم زندگى سرمشق او ودينى اخالقى
 ودرخورشأن مستقل اثر كدام كنون تا و مانده ناشناخته افغانستان مردم درميان
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 تاريخ در.است نشده نوشته او مورد در افغانى ودانشمندان مورخين سوى از
) اوستا (او كتاب واز نشده بحثى متفكرتاريخى شخصيت اين از غبارهم معتبر

 درايران اما.است شده صحبت صفحه ونيم يك رد فشرده خيلى بصورت
 زرتشت باره در مستقل اثر ها ده ونزديك دور وسايركشورهاى وهندوستان
 رسيده چاپ به و شده تاليف اوستا وتفسيركتاب وتوضيح او هاى وانديشه
 زمينه دراين افغان پژوهشگران براى بخصوص گرانبها و مهم مايه دست كه است،
 فرهنگ ميراثهاى وارث را خود افتخار كمال با كستانكشورتاجي واينك.است
 سازمان در تاجيكستان پرنبوغ فرزند عنوان رابه وزرتشت دانسته اوستا عصر

 براى مبالغى مدرك اين واز كرده ثبت) يونسكو (متحد ملل واموزشى فرهنگى
  .آورد مى بدست آنكشور فرهنگى تدويرسيمنارهاى

 فيلسوف ويك متفكر يك انسانى هاى ديشهان ترين عالى كه" اوستا "كتاب -
 قديم ميكند، ماعرضه به اسالم از پيش ازمنه در مارا وطن رهبرمذهبى ويك
 هويت شناخت براى كه است آريائى اقوام ودينى جغرافيائى تاريخى، سند ترين
  .است برخوردار فراوان واهميت ارزش از ما قومى

 قرار يابى ارزش مورد بدشان و نيك كارهاى نتيجۀ در را انسانها زرتشتى  آئين-
 و زن ميان تفاوتى زرتشتى آئين هاى پايه و اصول در.شان  جنسيت بر بنا نه ميدهد
 جليل دكتر. ميشوند پنداشته مساوى حقوق داراى وهردو ندارد وجود مرد

 شودكه مى يادآور زنان جايگاه بارۀ در اوستا جلدى يك پيشگفتار در دوستخواه
 گان دوشيزه ستايش و نام جا همه و است مرد همدوش زندگى سرسرا در زن« : 

  .آيد مى مردان ستايش و نام دركنار

 و زرتشتكتاب اوستا و  از نيز افغانستان ومدارس درمكاتب كه بادريغ -
 ظاهراً آن علت. نيست خبرى وى اخالقى هاى وآموزه او  آئين  واصول ها انديشه
 تاريخ از عمومى آگاهى دادن حاالنكه. است مسلمان  روحانيت دينى تعصبات
 دين بودائى، دين هندوئى، دين پرستى، افتاب دين: چون كشور، سابقه اديان

 از پيروانى هريك درگذشته كه)يهودى(موسوى دين و عيسوى دين زرتشتى،
 دادن. است كشور ناپذيرتاريخ جدائى جزء و ازملزومات داشتند، دركشورما خود
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 فهميدن بلكه شود، نمى شمرده اديان آن مجدد  ترويج معناى به هرگز آگاهى چنين
 زندگى ضروريات از جوانان براى سرزمين دراين وتفكر سيرانديشه كلى خطوط

 مزيتها تا قادرميشوند آنها كه است كلى خطوط آن فهم با و بشمارميرود
  .بدهند تميز ديگر دين از را دين يك وخوبيهاى

  2008/ 6/ 30پايان

   :داشتها ياد و مآخذ
   اوستا ببعد،20 ص ، 1305 ، بمبئى ) زرتشت سرودهاى ( گاتها پورداود، ابراهيم - 1

  پيشگفتار يازدهم صفحه سوم، چاپ دوستخواه، جليل نگارش

  51ص تهران،1335صفا، اهللا دكترذبيح ،كيانيان،ترجمه آرتوركريستنسن -2

 پارسى،دكتر رادبب آن وتاثير ،مزديسنا283 ص ،2ج پورداود،يشتها، ابراهيم- 3
  4ص مقدمه معين،

  18 صفحه در ،1353 الهور، طبع » زرتشت پيام «اكبرجعفرى، دكترعلى -4

   3 ص ، فارسى ترجمه ، زرتشت گفت چنين و ، نيچه فريدريش - 5

    443 - 440 ص ، باستان ايران اجتماعى تاريخ ، جوان موسى دكتر - 6

   ببعد 50 ص ،1343 ، تهران ، اوستا عصر ، ديگران پروفسورگيگرو - 7

   210 ص ، زرتشتى ديانت ، وهمن دكتر - 8

   52 ص ، اوستا عصر - 9

   86 ص ، 1353 ، فروهر تهران ، زرتشت پيام ، جعفرى اكبر على دكتر - 10

   90- 89 ص ، اثر همان ، جعفرى -  11

   ) شهزادى رستم بقلم باد آفرين(از ، زرتشت پيام ، جعفرى دكتر- 12

  178 - 176 ص راآفريد، خدا نوانسا-ب/الف -13

   114 ص ، تهران ، االديان بيان ، رضى هاشم - 14



                                                                               جشن نوروز ومنزلت آن درميان ملل آريائى                              142

   167 ص ، تهران ، پارسى ادب بر آن تاثير و مزديسنا ، معين دكتر-  15

   167 ص ، اثر همان ، معين دكتر -16

   92 ص بهارخراسانى، مرحوم ،تصحيح والقصص التواريخ مجمل - 17

 از آتش آمدن پديد داستان 26 ،ص 1347 ،تهران كبير رامي چاپ ، فردوسى شاهنامه - 18
   هوشنگ توسط سنگ

   161 ص ، فردوسى شاهنامه - 19

   239 ص ،2 ج ، يشتها - 20

    56 ص ، نخشب ماه ، نفيسى سعيد - 21

 ، 105-  103ص ياسمى رشيد ساسانيان،ترجمه زمان در ،ايران سن آرتوركريستن – 22
   295 ص ، شاهنامه

  106 ص ساسانيان، درزمان ايران سن، كريستن-   23

  .پور شروش پدرام موبد مقاله ،1383 ماه بهمن 7 امرداد، نامه هفته-24

   54 ص ، سوئد زرتشتيان انجمن ، چاپ ، اوستا خرده ، جعفرى اكبر على -25

  11 - 9 ص زرتشتيان، وآداب مذهبى ،مراسم اردشيرآذرگشسب موبد - 26

  176 ،ص سن،كيانيان، كريستن-27

   295 ص ، كبير امير ، فردوسى شاهنامه -28

  294 ص ،2تهران،ج ،1347يشتها، پورداود، ابراهيم – 29

  لهراسپ شدن كشته از گشتاسپ شدن فردوسى،آگاه شاهنامه -30

  279 -278 ص ،2ج يشتها، -31

  5 - 3 ص كيانيان، سن، كريستن- 32

... ايران اجتماعى وطبقات روستائيان اقتصادى زندگانى تاريخ پور، انصاف رضا - 43
  127 ص
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  تهران1342 طبع ،343 -298ص ،2ج يشتها، پورداود، ابراهيم -33

  299 - 292 ص اثر، همان - 34

  304 ص تهران، طبع دوستخواه، جليل نگارش اوستا، - 35

                       343 ص ،2ج يشتها، پورداود،-36

  345 - 343 ص ،2يشتها،ج - 37 

                             شتزاميادي 66 يشتها،فقره - 38

  19فرگرد ونديداد، - 39 

 سال دوم، اريانا،شماره مجله منتشره شاه، ميرحسين پوهاند بقلم هيرمند، مقاله -40
  .هجدهم

 كوهى از ها زامياديشت،درجزوكوه پنج فقره در 302 ص ،2پورداود،يشتها،ج - 41
 آن وريشه شده هترجم خدا كوه معنى به كه يادشده" Ahurana اهورن"بنام

  .است" اهورا"دركلمه

  119 - 118 درايران،ص سرائى حماسه با شود مقايسه ،343 -342 ،2ج يشتها، -42

  301و135 - 133 ص ،1يشتها،ج - 43

  39 - 30 ،ص كيانيان، سن، كريستن - 44

  يشتها 300 نيزص)يشت فرودين129 - 128فقرات توضيح(،101،ص2يشتها،ج -45

 يشتها،. است شده شمرده آدمى عمر اوقات بهترين گىسال پانزده سن اوستا در - *
                                             3ح ،168 ،ص2ج

  294 ص ،2،ج يشتها، -46

 شمرده سوشيانت ياران از زن تن وپانزده مرد تن پانزده ،17 فقره 30 فصل بندهش، در -47
 89 فقره وتوضيح 349ص 2ها،جيشت -.شد باالتذكرداده در آنان از برخى اسامى كه شده

  شود ديده يشت زامياد

  . يشت فروردين 142 -128 فقرات وتوضيح 108 - 101 ص ،2يشتها،ج-48
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 ديو. است گياه پاسبان امرداد، وفرشته اب نگهبان خاكى، درجهان خرداد فرشته -49
 شده شمرده امرداد رقيب) زئيريج(وديوگرسنگى خرداد رقيب تئورى "تشنگى

  )96 - 95ص ،1ج ،يشتها.(اند

  502ص. سوم خواه،چاپ دوست جليل نگارش ،اوستا،300 ص ،2ج يشتها،- 50

  پيشگفتار ونه سى ص سوم، اوستا،چاپ دوستخواه، جليل - 51 

   83ص  پژوهشى در شناخت اوستا و آئين زرتشتى ،  مازيار قويدل،-٥٢

  171 ص ،1372اردشيرآذرگشسپ، چاپ،  موبد زرتشتيان، واداب مذهبى مراسم - 53

  170قبلى،ص منبع ،131 ص دستورشهريار، خاورى،ترجمه ايران تمدن داكترگيگر، -54

  170 -169 ص زرتشتيان، واداب مذهبى مراسم - 55

   174 ص زرتشتيان، مذهبى مراسم - 56

  180 -177 ص اثر، همان - 57

  پيشگفتار ونه سى ص سوم، اوستا،چاپ دوستخواه، جليل -  - 58


