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  نوروز

  

 ژاله آموزگار
  

در روزگــارانى بــس كهــن، در ايــن ســرزمين نيــز هــم چــون بســيارى از  
توانسـت بـا    بود. چون هر كسى مـى  »ماه«شمارى بر مبناى  هاى ديگر، گاه سرزمين

هـاى آن هـم چـون     چشم خـود بـر شـمارش روزهـاى آن بپـردازد و دگرگـونى      
ر انحصـار گروهـى ويـژه باشـد.     هاى خورشيدى نبود كه آگاهى از آن د دگرگونى

تـر از خورشـدى    دل، ماه را گرانمايه تر، مردمان ساده حتى در روزگارانى بس كهن
تر، همپـاى   پنداشتند؛ چون بنابر باور آنان نورافشانى خورشيد هر چند درخشان مى

آراست، در حالى كه خورشيد  ماه نبود، چون ماه دل تاريكى شب را به روشنى مى
 )1(شيد كه روز روشن بود!درخ زمانى مى

شمارى بر مبناى ماه، در ايران در حـدود پـنج قـرن پـيش از مـيالد بـا        گاه
هاى ايران بود،  شمارى خورشيدى كه رهاوردى از مصر، به دنبال كشورگشايى گاه

شمارى باستانى بر مبناى باورهـاى دينـى نيـز بـر آن تـأثير       درآميخت و نوعى گاه
ران، با سيصد و شصـت روز، متشـكل از دوازده مـاه    شمارى اي گذاشت و پايه گاه

پنج ساعت و چهل و هشت دقيقـه   )2(سى روزه، به عالوه پنج روز كبيسه، گشت.

                                                 
 .1370، بهمن و اسفند 24-23اره كلك، شم. 
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مانـد،   ثانيه كه از زمان حركت انتقالى زمين بـه دور خورشـيد بـاقى مـى     45/51و 
هـا   در قديم، اين كسرى )3(برد. روزهاى ماه را هر چهار سالى يك روز به عقب مى

كردند و هر صد و بيست سال، مـاهى ديگـر بـر دوازده سـال      را يك جا جمع مى
هـاى غيرخورشـيدى كـه كبيسـه پـنج روزه در آن       افزودند. در حالى كه در ماه مى

سيصد و شصت روز بود، هر شش سال يك بار نيـاز   شد، يعنى سال مراعات نمى
. بـه ايـن مناسـبت    چنين سالي بس ميمون و فرخنده بود )4(به يك ماه اضافي بود.

بخشودند و رفاه بيشـترى را   ها را مى كردند و ماليات وانى برگزار مىهاي فرا جشن
 كردند. اعمال مى

شمارى، مناسـب ايـن نوشـته     هاى نجومى اين گاه كارى سخن گفتن از ريزه
هـاى تـاريخى بـر     كم جـا افتـاد و نشـانه    نيست فقط شايان ذكر است كه آنچه كم

، سـالى اسـت بـا دوازده مـاه، بـه      )5(دهـد  ان كهن گواهى مىقدمت آن، از روزگار
درخشـند   هاى ما مى هايى كه هنوز هم پس از گذشتن ساليان دراز، بر تارك ماه نام

هـاى مفيـد    اى از پديده و هم نام با دوازده ايزدى هستند كه هر كدام نگهبان پديده
 باشند. طبيعت مى

داشـت كـه از آن پاسـدارى    هر روز از سى روز ماه نيـز بـه ايـزدى تعلـق     
بندى دوگانـه و چهارگانـه    هاى ويژه خود نوعى تقسيم كرد. سى روزه ماه با نام مى

بندى دوگانه، در رأس نخستين پانزده روز، اهورامزدا يا اورمزد،  داشتند. در تقسيم
خداى آفريدگار، جاى داشت و در رأس پانزده روز دوم ميترا يا مهر؛ ايزدى كه بر 

بنـدى   كـرد. در تقسـيم   از باورهـاى باسـتانى ايرانيـان سـرورى مـى      بخش بزرگى
چهارگانه، روزها به چهار بخـش، دو هفـت روز و دو هشـت روز تقسـيم شـده      

بـه  « دى»بودند و بر سر چهار بخش نام اورمزد، يـا صـفت آفريـدگارى او يعنـى     
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هشتم  كرد. به اين ترتيب كه روز اول اورمزد و روزهاى جلوه مى »آفريننده«معنى 
نام داشتند و براى تفكيك ايـن سـه روز از هـم،     »دى«و پانزدهم و بيست و سوم 

 ناميدند، مانند دى به آذر، دى به مهر و دى به دين. ها را با روزهاى بعد مى آن

هـا، بـا وجـود بـودن نـام هـر چهـار فصـل در          بندى فصل در مورد تقسيم
چـون روزگـار كنـونى تقسـيم     هاى ايران باستان، سال به چهار فصـل برابـر،    زبان
هاى پهلوى، از تابستان هفت ماهـه و زمسـتان پـنج     شد. در اوستا و در كتاب نمى

ماهه، از زمستان ده ماهه و تابستان دو ماهه و از دو فصل شش ماهه سـخن رفتـه   
تـرى كـه    بنـدى آيينـى و معـروف    هـا، تقسـيم   بنـدى  در كنار ايـن تقسـيم   )6(است.

باى آفرينش در ايران باستان است، سال را به شش بخش اى از اسطوره زي بازمانده
 .)7.(كرد نابرابر تقسيم مى

اى از دوازده هـزار سـال كـه از     بنابر اين اسطوره، كل آفرينش در محـدوده 
يابد. در سه هزار سال نخستين، جهـان   شود، آغاز و انجام مى زمان بيكران جدا مى

زيبا و اهورايى و دنيايى زشت  روحانى و غيرمريى است و دو بخش است: دنيايى
ترين همكاران خود يعنى امشاسپندان و بـه   و اهريمنى. اورمزد آفريدگار با نزديك

هـاى خـوب معنـوى و مـادى      پرداز همـه پديـده   شمارى كه جلوه همراه ايزدان بى
جهان، چون راستى، زيبايى و... يا آب، آتـش، مـاه و... هسـتند، در دنيـاى زيبـا و      

د و اهريمن با سر ديوان در دنياى زشت و بد. سه هزاره نخسـتين  خوب قرار دارن
دهد. در آغـاز   جاى خود را به سه هزاره دوم كه باز روحانى و غيرمريى است، مى

گيرد و اورمزد، اهـريمن را   اين سه هزاره، آميزشى كوتاه از نيكى و بدى انجام مى
ريمن، بـراي  خـواب اهـ  بـرد و از ايـن    با مهارت به خوابى سه هزار ساله فرو مـى 

هارپاى سودمند گيتي يعني آسمان، آب، زمين، گياه، چ )8(آفرينش شش پيش نمونه
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هاى نابرابر و در درازاى  گاه، با فاصله كند و اين كار را در شش و مردم استفاده مى
 )9(رساند. يك سال به انجام مى

جـود  و ها كه از آن سخن گفتيم، ايـن چنـين بـه    گانه فصل بندى شش تقسيم
هاى پنج روزه است،  آيد. سالگردهاى اين آفرينش كه معموالً به صورت جشن مى

 نام دارد. )= گاهانبار، گهنبار(باستان گاهنبار  در آيين ايران

شرح كوتاهى از گاهنبارها را براى ورود به مبحث نـوروزى، بـى مناسـبت    
 بينيم: نمى

ذارد و جشـن  گـ  اورمزد براى آفرينش آسمان چهل و پـنج روز زمـان مـى   
سالگرد آفرينش آسمان در نخستين گاهنبار از يازده تا پانزده ارديبهشـت اسـت و   

 دهد. معنى مى )10(»ميانه بهار«اين جشن 

دهـد و فصـل    معنى مـى  »نيمه تابستان«دومين گاهنبار سالگرد آب است و 
 گردآورى غله است و جشن آن از بيست و شش تا سى شهريور است.

دهـد.   معنـى مـى   »برگشت«سالگرد آفرينش گياه است و چهارمين گاهنبار 
گردد و آغاز زمستان است و جشن آن از بيست و شـش   چون چوپان با گله برمى

 تا سى مهر است.

 )11(»سـال  ميـان «پنجمين گاهنبار كه سالگرد آفرينش چهارپاى مفيد اسـت،  
زمستانى  دهد و جشن ميان زمستان است و زمانى است كه براى دام انبار معنى مى

 شود. مى

با هم بودن و با هم گـرد  «آخرين گاهنبار كه سالگرد آفرينش انسان است،  
گيـرد.   دهد و پنج روز آخر سال يعنى پنج روز كبيسه را در برمـى  معنى مى »آمدن

شود كه  بهترين و زيباترين مورد آفرينش است. چون پيش نمونه انسان آفريده مى



٩ نوروز

ايى را پاسدارى خواهد كردو رقيبى براى اهريمن نياى آدميان است، آفرينش اهور
 اش خواهد بود. هاى ديوى و آفريده

سالگرد اين پنج روز پايانى سال كه دوازده مـاه سـى روزه را در پـى دارد،    
مدخلى بر نوروز است. پس جشـن نـوروز سـالگردى اسـت از آفـرينش انسـان،       

مناسبت، سالگرد آن با عزيزترين موجود آفرينش براى آفريدگار بزرگ و به همين 
 گردد. شكوه بيشترى برگزار مى

اى  ولى در كتابهاى پهلوى اشـاره  )12(گرچه نام نوروز در اوستا نيامده است
شـود، در كتـاب پهلـوى     شـمارى مـى   فراوانى به نوروز به خصوص از لحاظ گـاه 

 »شـمرده شـده  «و  »گردان«دينكرد از روزهاى اضافى آخر سال به عنوان روزهاى 
 )13.(گردند شود كه به جشن نوروز منتهى مى برده مىنام 

كند، يكى از آنها آيين  هاى نوروزى را همراهى مى اسطوره ديگرى نيز آيين
شـود.   است كه درست در همين موقع از سال برگزار مـى  »رپيتوين«نيايش به ايزد 

يـن  هاى تابستان است و يكى از وظايف او ا سرور گرماى نيمروز و ماه »رپيتوين«
آورد، او در زيـر زمـين جـاى     است كه هر وقت ديو زمستان به جهان يورش مـى 

دارد تا گياهان و درختان نميرند و به  هاى زيرزمينى را گرم نگاه مى گيرد و آب مى
دارد.  هاى درختان را در برابر يورش سـرماى زمسـتانى پـاس مـى     خصوص ريشه

هـا بـر    پيـروزى نهـايى نيكـى   بازگشت ساالنه او در بهار است كه نمادى است از 
 »رپيتـوين «ها، شكوفه درختان در بهاران طليعه پيروزى  ها و بهارها بر زمستان بدى

شـد، بخشـى از    اى و نيايشى كه تقديم رپيتوين مى و به همين مناسبت جشن ويژه
داد و از اين ديد، نـوروز نمـادى از پيـروزى عنصـر      مراسم نوروزى را تشكيل مى

 )14(ها. فصلنيك است در نبرد 
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بنابر اسطوره باستانى ديگر، در طول سال دوازده تـن از يـاران اهـريمن در    
دارند.  كار جويدن و بريدن و برانداختن دوازده ستونى هستند كه جهان را نگاه مى

هـا در شـرف افتـادن هسـتند، يـاران       در روزهاى پيش از نوروز، وقتى كه سـتون 
پايان يافته است، براى رقـص و پـايكوبى   اهريمن به شادى اين كار نابودى جهان 

انـد.   هـا مرمـت يافتـه    بينند كه همه ستون گردند، مى آيند و چون بازمى به زمين مى
نمادى ديگر از ستيز ميان ياران اورمزد و ياران اهريمن و سرانجام پيروزى نيكـى  

 )15(بر بدى در آغاز سال نو و در نوروز.

بيدارى طبيعت از خواب زمستانى  نوروز هم چنين نمادى است از سالگرد
شود و به همين مناسبت جشـن   و مرگى است كه به رستاخيز و زندگى منتهى مى

اى از  ، گونـه )= فروشـى در اوسـتا  ( »فروهـر «ها نيز بوده است. »فروهر«مربوط به 
روان است و نوعى همزاد آدميان كه پيش از آفرينش مادى مردمـان در آن جهـان   

شـتابد و از كيفرهـاى    س از مرگ مردمان به دنياى ديگـر مـى  آيد و پ به وجود مى
تر، عقيده عامه بر اين بـود   بيند به دور است. در دوران باستانى خاصى كه روان مى

هستند. اما بعدها باورهاى مـردم ايـن موهبـت را     »فروهر«كه فقط پهلوانان داراى 
 )= ماه فروهرهـا (ردين شامل مؤمنان نيز كرد. اينان سالى يك بار در طليعه ماه فرو

آينـد و ده روزى، و بـه    گردند و هر يك به خانـه خـود فـرود مـى     به زمين بازمى
 )16(برنـد.  فروردين ماه در زمين به سر مـى  )= روز نوزدهم(روايتى تا روز فروهر 

ديـدار  فـروردين و در نـوروز بـه خانـه خـود و بـراي        فروهرها چون در طليعـه 
گردند، از ديدن پاكيزگى و درخشندگى خانه دلخوش  بازماندگان و خانواده باز مى

كننـد. و اگـر خانـه را     شوند و بر شادكامى خانواده و بر بركت خانـه دعـا مـى    مى
شوند و دعا نكرده و بركت  آشفته و درهم، پاك نشده و ناآراسته ببينند غمگين مى
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خانـه بيـرون   كنند. آنان كه بر اين باورند، روز نوروز از  نخواسته خانه را ترك مى
خانـه را در خانـه نيابنـد و     خواهنـد كـه فروهرهـا صـاحب     روند، چون نمـى  نمى

ها بايد روشن باشد. زيرا فروهرها اگـر   ها در اين شب ناخشنود گردند. چراغ خانه
شوند و غمگينى آنـان،   هاى فرزندان خود را خاموش ببينند، غمگين مى چراغ خانه

ينكه راه را بر فروهرها بهتـر بنماياننـد، در آغـاز    برد. براى ا ها مى بركت را از خانه
پنج روز آخرين گاهنبار و به روايتى در پايان اين پنج روزه و درست شب نـوروز  

ا باشـد  دادند كه هم راهگشاى فروهره ها انجام مى افروزى بر بام بزرگ، رسم آتش
 )17(آيد. سال نو مىو هم به دور و نزديك خبر دهند كه 

يارى پيـدايش جشـن نـوروز را بـه دوران جمشـيد نسـبت       هاى بسـ  افسانه
 دهند. مى

گويند چون جمشيد به پادشاهى رسيد، ديـن را تجديـد كـرد و اينكـار در     
 )18(نوروز انجام شد.

گويند اهريمن بركت را از ميان برده بود، چنان كـه   هاى ديگر مى در روايت
ن بازداشته بود. چنان كه شدند، باد را از وزيد مردم از خوردن و آشاميدن سير نمى

همه درختان خشك شدند و جهان نزديك به نابودى بود. جم به فرمـان ايـزد بـه    
سوى جايگاه اهريمن و پيروانش شتافت و با آنان نبرد كرد و به اين بدبختى پايان 
بخشيد و چون به جهان بازگشت، از بركـت ايـن پيـروزى، هـم چـون خورشـيد       

، »روز نـو «زده فريـاد زدنـد:    فـت. مـردم شـگفت   تا درخشيد و نـور از وى مـى   مى
 )19(.»نوروز«

بنا به افسانه ديگرى، جم تختى ساخت و گوهر در آن نشانيد و ديـوان بـه   
فرمان او آن را برداشتند و به گردون افراشتند و جمشيد چون خورشيد تابان بـود.  



 ١٢ 15/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

وز مردمان بـر تخـت او گـرد آمدنـد و بـر او گـوهر افشـاندند و آن روز را نـور        
 )20(خواندند.

اى  به روايتى ديگر، جمشيد پس از پيروزى بر ديوان فرمود براى او گردونه
بر آن نشست و ديوان او را  )يعنى نوروز(ساختند. در روز اورمزد از ماه فروردين 

در هوا به يك روز از دماوند تا بابل بردند  ومردمان بـه سـبب چيـز شـگفتى كـه      
د. سبب بر تخت نشستن در نوروز به تقليد از اين ديدند، اين روز را جشن گرفتن

 )21.(افسانه معمول گشت

گرديـد. خواسـت بـه آذربايجـان      برخى ديگر برآنند كه جم در كشـور مـى  
درآيد. بر تختى زرين نشست و مردم او را بر گردن خويش حمـل كردنـد. چـون    

و شـادمان  نور خورشيد بر او افتاد و مردمـان او را ديدنـد، او را تحسـين كردنـد     
 )22(شدند و آن روز را كه نوروز بود جشن گرفتند.

به قولى در روز نوروز، جم اوزان و مقادير را تعيين كرد و فرانروايان ايـن  
تعيين او را به فال نيك گرفتند و از آن پيروى كردند و از آن پس به ياد ايـن كـار   

 )23(نيكو، اين روز را جشن گرفتند.

د كـه نيشـكر در دوران فرمـانروايى جـم، در روز     بنابه روايتى ديگر گوينـ 
نوروز كشف شد. به اين صورت كه جم نى پر آبى را ديد كه شيره آن بـه بيـرون   
تراوش كرده بود. جم آن را چشيد. چون در آن شيرينى لذيذى يافت، دسـتور داد  
شيره آن را بكشند و از آن شكر بسازند. در روز پنجم شكر درست كردنـد. مـردم   

ى تبرك آن را به هم ديگر هديه دادند و از اين روست كه در اين روز همـه  از رو
 )24(دهند. به هم شيرينى هديه مى

به روايتى ديگر گويند كه ديرزمانى در ايرانشـهر بـاران نباريـد، امـا چـون      
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پس از يـك دوران طـوالنى    »نوروز«جمشيد بر تخت نشست، در اين روز، يعنى 
م آن را به فال نيك گرفتند و آب باران به هم ريختند خشكسالى، باران باريد. مرد

 )25(و اين آيين در ميان آنها نگاهدارى شد و به شكرانه آن نوروز را جشن گرفتند.

و نيز گويند جم به مردمان فرمان داد كه در اين روز خود را با آب بشويند 
ها بـه دسـتور    هها و آبرا تا از گناهان پاك شوند و برخى اين رسم را با كندن جوى

 )26(دانند. جم، در اين روز، مربوط مى

اى، بـه داليـل    هـاى افسـانه   اى كـه در ميـان شخصـيت    با درهـم آميختگـى  
شـود   آيد، در دوران اسالمى، جم با حضرت سليمان آميخته مى اجتماعى پيش مى

گـذارى نـوروز را    شود كه بنيان اى درست مى ها افسانه و از مجموعه اين آميختگى
دهند. گويند چـون او انگشـترى خـود را گـم كـرد، قـدرت        ليمان نسبت مىبه س

اش بـه او   فرمانروايى را از دست داد و پس از چهـل روز آن را بـاز يافـت و فـرّه    
نـوروز  »بازگشت و مرغان نيز با احترام پيرامون او جمع شدند و ايرانيـان گفتنـد:   

به بـاد فرمـان داد كـه او را    و بدين سبب آن روز را نوروز ناميدند و سليمان « آمد
اى دارم كـه در   ببرد و باد چنان كرد. پرستويى به او نزديك شد و گفت من آشيانه

هاى كوچك است، بازگرد تا آنها را خـراب نكنـى. سـليمان بازگشـت و      آن تخم
چون فرود آمد، پرستو در منقار خود آبى آورد و بر او پاشيد و پاى  ملخى بـه او  

 )27(بخشيدن هديه در نوروز به اين سبب است.اشيدن آب و هديه كرد و علت پ

 سان نوروز در اين منطقه جغرافيايى وجود دارد: هايى نيز هم جشن

سال پـيش   2500يا نوروز بابلى، آيينى است كه از حدود  »زگموگ«جشن 
شـده اسـت.    از ميالد در بابل شناخته شده است و در اعتدال بهـارى برگـزار مـى   

بود و معبد بزرگ اين خدا مركز اين  »مردوك«تخار خداى بزرگ آنها ها به اف آيين
 مراسم بود.
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اى بابلى روايت شده است كه در روز اول سال همه خدايان بـه   در اسطوره
آيند تا سرنوشت سالى را كه در پيش است و بـه   رياست مردوك در معبد گرد مى

 »مـردوك «اى خدايان خصوص رويدادهاى زندگى فرمانروايان را تعيين كنند. خد
نشيند و در اين اجتمـاع روحـانى، بـراى سـالى كـه در پـيش اسـت         بر تخت مى
كند و سپس زمين را با هر چه در آن است به اجاره بـه شخصـى از    پيشگويى مى

 )28(گيرد. كند و ديگران را بر اين مطلب گواه مى ميان حاضران واگذار مى

 »آتـيس «، »آدونيسـت «، »تمـوز «هاى نوروزى را با مراسم مربـوط بـه    آيين
هاى مربوط به آنـان   اند. اين ايزد مردان بابلى و يونانى كه در اسطوره همسان كرده
ها گنجانده شده است، مورد لطف ايزد بانوانى در رده باالتر از خود  تغييرات فصل

شـوند و بـاز بـه     گيرند و به داليلى به دنياى زيرزمينى و مرگ سپرده مـى  قرار مى
گردند سالگرد مرگ و رفـتن آنهـا بـه دنيـاى      ن ايزد بانوان دوباره زنده مىلطف اي

هـاى سـوگوارى بـوده     زيرزمينى گريه و زارى زنان را به دنبال دارد و نوعى آيين
گـردد،   است و چون سرانجام اين آيين به دوباره زنده شـدن خـدايان منتهـى مـى    

 شود. مراسم تبديل به جشن و سرور و شادى مى

دادنـد و   هاى دلخراش سر مـى  ، زنان مويه»آدونيس«هاى مربوط به  در آيين
بردنـد و سـپس آن را    پوشاندند و سر گور مى را كفن مى »آدونيس«پيكرى همانند 

افكندند و بالفاصله آيـين مربـوط بـه دوبـاره      به دريا و يا به چشمه آب جارى مى
 »هـاى آدونـيس   بـاغ «كردند. به همـين مناسـبت در    زنده شدن اين ايزد را اجرا مى

كردنـد و در آنهـا    ها را از خـاك پـر مـى    شد يعنى سبدها و گلدان كشت و كار مى
كاشتند. زنان بـا عالقـه    ها و گياهان سودمند را مى گندم و انواع ديگر غالت و گل

كوشـيدند و سـپس    بر رشد اين گياهان نظارت داشتند و در بهتر روييدن آنها مـى 
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تا براى سالى كه در پـيش اسـت بـاران بيشـترى طلـب       انداختند آنها را به آب مى
 )29(كنند.

ها نـوروز را آغـاز    هاى همانندى وجود داشته است. قبطى در مصر نيز آيين
گرفتند. شايد اين رسم از زمان هخامنشـيان وارد مصـر شـده باشـد.      سال خود مى

و  هاى اين جشن با فرو رفتن در آب نيل و ديگر مراسم همـراه بـوده اسـت    آيين
 )30.(ها وجود دارد جاى پايى از آن هنوز در ميان قبطى

هــاى نــوروزى در دوران هخامنشــى و اشــكانى،  از جزييــات انجــام آيــين
طـور   هاى چندانى در دست نداريم و فقط بـه بخشـى از اطالعـاتى كـه بـه      آگاهى

 كنيم: دهند اشاره مى غيرمستقيم خبر از نوروز مى

بابل پيروز شد، پسر خود كمبوجيـه  روايت شده است كه چون كوروش بر 
 )31(النهرين معرفى كرد. به عنوان شاه بين )= زگموك بابلى(را در جشن نوروز 

اند كه ايرانيان معمـوالً در اعتـدال بهـارى ازدواج     مورخان يونانى نقل كرده
خـورد، و در   كنند و داماد پيش از رفتن به حجله سيب يا مغز استخوان شتر مى مى

 )32(خورد. ديگرى نمى آن روز چيز

جمشـيد، محـل    رسد كه بناى باشكوه تخت از سوى ديگر چنين به نظر مى
هـاى   هاى همه سرزمين ملت )33(مخصوص اجراى جشن ساالنه نوروز بوده است.

هـاى   آمدند تا پيشكش زير فرمانروايى هخامنشى، در چنين روزى در آنجا گرد مى
انـد   هاى باشكوه اين بنا كه بطورى ساخته شـده  خود را تقديم كنند. آنان از پلكان

هـاى كـاخ و از كنـار     كه بتوان با اسب از روى آنهـا بـاال رفـت و از ميـان دروازه    
از كـوه مقـدس اسـاطيرى در باورهـاى      دار كـه گويـا نمـادى    هـاى كنگـره   ديواره
گذشتند تا بـه كـاخ صـد سـتون وارد شـوند. حركـت ايـن         باستان است، مى ايران
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ها نمايش دارايى آنها نبود، بلكه آيينى نيايشى بود در برابـر خـداى بـارورى     گروه
را در  )= خورشـيد (جمشيد كه شـيرى   اين سرزمين. نقش برجسته معروف تخت

هـاى ايـن بنـا، ايـن      دهد و ديگر نقش برجسته نشان مى )ان= بار(حال كشتن گاو 
ر ايران وجود داشته اسـت كـه بـا تغييـر     اى د كند كه جشن ساالنه نظر را القاء مى

 بوط بوده است.ها مر فصل

انـد، طبعـاً    هـاى نـوروز نگاشـته    آنچه نويسندگان دوره اسالمى درباره آيين
هـايى از آن   بـوده اسـت. بـه نمونـه     بازتابى از مراسم اين روز در دوران ساسانيان

 شود: اشاره مى

ها، دزدانه و  ها و كوزه رسم بوده است كه در نوروز، دختران جوان در تنگ
آوردنـد.   ها آب مى سارها و مخزن قنات ها و از چشمه طور پنهانى از زير آسياب به

شـده   ها گردنبندى از ياقوت سبز كه به نخ زرين كشيده ها و كوزه بر گلوگاه تنگ
 )34(بستند. هايى از زبرجد بر آن آويخته شده بود مى و منجوق

و  »خـرداد «هاى مشابه بايـد جـاى پـاى دو امشاسـپند      در اين آيين و آيين
آيند و با آب و سرزندگى گياه  را كه نمادى زنانه دارند و هميشه با هم مى »مرداد«

كـه نخسـتين روز   و رستنى ارتباطى پيوسته دارند جستجو كـرد. فرامـوش نكنـيم    
نوروز كنونى برابر بوده است با ششمين روز جشن نوروزى و به اصطالح نـوروز  

است، هم نام امشاسپندى موكل بر آب كه هـم گـام    »خرداد«بزرگ و نام اين روز 
به رويش و شادابى گياهان نظارت دارد. از سـوى ديگـر، بـه يـاد ايـزد       »مرداد«با 
هاى درختـان   هاى زيرزمينى و ريشه اهدارى آبو وظيفه او در مورد نگ »رپيتوين«

هاى جهان را  ايزد بانوى فرمانروا بر همه آب »اردويسور آناهيتا«نيز باشيم و نقش 
كه با زيبايى باشكوه خود بر سر زندگى و عشق و زناشويى و به خصوص زايـش  
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زنان سرورى دارد، در اين ماجراها فراموش نكنيم. آب آوردن آيينـى و بـه ظـاهر    
آن اشـاره  بازي در نوروز كـه در زيـر بـه     مراسم آب پنهانى دختران جوان و ديگر

 ارتباط نيست: كنيم با اين ايزدان بى مى

شسـتند و   دم نوروز خود را مى رسم بوده است كه مردمان در هنگام سپيده 
هـاى جـارى    شدند و گـاهى اوقـات از آب   ور مى در آب كاريزها و آبگيرها غوطه

ها را از خود دور كنندو رسـم بـه هـم آب     بردند و آفت با خود مى داشتند و برمى
هاى نوروزى بوده است و افسانه جمشيد را در مـورد كنـدن    پاشيدن يكى از آيين

ها خشكسـالى   ها و كاريزها در اين روز و افسانه ديگرى را كه پس از مدت جوى
 ارتباط نيست. در دوران جمشيد باران آمد، با اين رسم بى

كه در نـوروز بـراى شـگون،     )35(هاى ايرانيان قفقاز نقل شده است آييناز  
آوردنـد و بعـد بـه آسـيا رفتـه،       داشتند و به خانه مـى  اى آب از چشمه برمى كوزه

كردنـد. هفـت مرتبـه روى سـر خـود       جارويى را كه با آن سنگ آسيا را پاك مـى 
و هفـت بـار از زيـر    گذاشتند و يا اين كه پيش از برآمدن آفتاب به آسيا رفتـه   مى

داشتند و آن را براى پختن نان  اى از آب آسيا برمى گذشتند و كوزه ناودان آسيا مى
بايست سكوت كامـل را رعايـت    بردند. ضمناً در رفتن و گشتن مى عيد به كار مى

 كنند.

هاى نوروز در روزگاران باستان اين بوده است كـه از بيسـت    از ديگر آيين 
از خشـت برپـا    )37(، دوازده سـتون )36(وز پـيش از نـوروز  روز يا بيسـت و پـنج ر  

كاشـتند و روز   هاى گوناگون غالت و حبوبات را بر روى آن مـى  كردند و دانه مى
هاى گونـاگون محصـول را    ششم عيد با خواندن سرود و نواختن موسيقى و بازى

د و كرن خراب مى )= شانزدهم ماه(ها را در روز مهر  كردند و ستون آورى مى جمع
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كردنـد.   بينـى مـى   ها، محصـول سـال جـارى را پـيش     از روى رشد هر يك از دانه
هـاى   و گـاهى از سـتون   )38(كننـد  پيدايش اين آيين را به زمان جمشيد منسوب مى

هـا در سـبدها و    بـه كاشـتن ايـن سـبزه     )40(آيد. نيز سخن به ميان مى )39(گانه هفت
هـا را در پايـان    گاهى سبدها و ظرف اند كه اند و نقل كرده ها نيز اشاره كرده ظرف

هـا را بـر    كردند و يا دانـه  ها را خراب مى و يا ستون )41(انداختند مراسم به آب مى
مخصـوص  ها نان روغني (= كلوچه يـا كليچـه)    با اين دانهگرفتند و به روايتى  مى

 )42(پختند. نوروز را مى

= (بـر كـوه بوشـخ     )روز= نو(كه در بامداد اين روز  )43(اند در كتابها آورده 
اى از گياهان خوشبو در  گردد كه دسته شخص خاموشى ظاهر مى )دهى در هرات

گردد و تا همين ساعت در سال  شود و بعد ناپديد مى دست دارد، ساعتى ظاهر مى
 شود. بعد ديده نمى

در ششمين روز از نخستين ماه سال كـه نـوروز بـزرگ     )44(نقل شده است 
گانـه را بـا    ، فرمانروايان كه مراسم روزهـاى پـنج  )عتدال بهارى= ا(شود  ناميده مى

كردند. آنگاه، بنابر عادتى ديرپا مردى  اند، با خود خلوت مى كشوريان برگزار كرده
ماند. در سـاعتى   دم در آنجا مى ايستاد و تا سپيده سيما، شب هنگام بر در مى خوش

كـه ديـده شـود. شـاه از او     ايسـتاد   شد و در جايى مـى  از صبح بى اجازه وارد مى
خواهد و با خود  پرسيد: كه كيست و چه نام دارد؟ از كجا آمده است و چه مى مى

است، از پيش  »خجسته«م، نامم »پيروز«داد: من  چه آورده است؟ آن مرد پاسخ مى
نشست و  او مى )46(ام. ام و با نيكبختى و آرامش به همراه سال نو آمده آمده )45(خدا

شد كه سينى سيمينى در دسـت داشـت، بـر آن سـينى      گرى وارد مىسپس مرد دي
گندم، جو، برنج و ديگر حبوبات مفيد، از هر كدام هفـت خوشـه و هفـت دانـه،     
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كـه رويانـده بودنـد    گانـه   هاي هفت اي كه از دانه نو و كلوچهشكر، دينار و درهم 
 دنهادن تهيه شده بود، گذاشته بودند و اين سينى را در برابر شاه مى

نقل شده است كه مردمان در روز نوروز بـزرگ، پـيش از لـب بـه سـخن       
ماليدنـد تـا در طـى سـال از انـواع       خوردند و بر خود روغن مى گشودن شكر مى

 )47(ها در امان باشند. آفت

نامه نقل  الملك در سياست هاى جشن نوروزى را نظام نكته ديگرى از آيين 
ها و مراسم مشابهى دارد كه در يونان و  اوالكه شباهتى با آيين كارن )48(كرده است

گرفتند و بر  شده است و در آن، اربابان نقش بندگان را بر عهده مى بابل برگزار مى
كردنـد و سـپس او را    عكس و يا محكوم به مرگى را براى زمانى كوتاه اميـر مـى  

ديم نامه آمده است كه گويند رسم فرمانروايـان ايـران در قـ    كشتند. در سياست مى
كردنـد و پـيش از آن    چنين بوده است كه روز نوروز و مهرگان بار عام برگزار مى

نوشتند كه هر كس از كـس ديگـرى شـكايتى دارد عـرض      به همه كشور نامه مى
نهاد و يك به يك به  گرفت و در پيش خود مى ها را برمى حال كند. ملك شكواييه

ن موبد را كه بـر دسـت راسـت    نگريست. اگر شكايتى از ملك بود، موبدا آنها مى
گرفـت و از او   آمد، تاج از سـر بـر مـى    خواند و از تخت به زير مى نشانده بود مى

از ملك شـاكى  ها، به داوري ميان او كساني كه  همه داوريخواست كه پيش از  مى
نهـاد و بـر تخـت     هستند بپردازد. پس از انجام اين داورى، دوباره تاج بر سر مـى 

 كرد. هاى ديگران را مى شكايت نشست و داورى مى

در دوران ساسانى، نوروز از چنان توجهى برخوردار بود كـه بـر موسـيقى     
هـاى آن دوره كـه    آن روزگاران نيز تأثير خود را بخشيده اسـت. در ميـان آهنـگ   
 بينيم: ها را مى بعدها نامشان در اشعار منوچهرى و نظامى آمده است اين نام
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و  »نـوروز خـارا  «، »نـوروز قبـاد  «، »نوروز بـزرگ «، »ساز نوروز«، »نوروز« 
و  »آفـرين «و نيز روايت شده است كه در هنگـام سـرودهاى    )49(.»نوروز خردك«
 )50(خواندند. را مى »مدارستانى«و  »خسروانى«

ها در هفت  ها و بام چنين به دفعات از آراستن خانه نويسان قديم، هم تاريخ 
هـا   ها و پوشيدنى ها و نوشيدنى ها را از خوراكىاند كه بازار روز نوروز سخن گفته
بندنـد، چنانكـه شـب بـه روز      كنند و همه جا را آذين مـى  و كاالهاى ديگر پر مى

ها و بازارها  ها و بر بام پيوندند و گويند كه در اين روزها مردم به كنار رودخانه مى
 )51(آيند و در هر كارى آزدى كامل دارند. مى

بينـيم   به دست داديم، هرچند كوتاه و مختصر، ولى مـى با اين توصيفى كه  
هاى نوروزى مـا را زينـت    كه خوان »ميم«و هفت  »شين«و هفت  »سين«كه هفت 

 هاى دور دست دارند. هايى اين چنين كهن در هزاره بخشند، پايه مى

هايى كـه بركـت بـه     از دانه )52(»سينى«ما در قديم، به عنوان شگون، هفت  
نهـاديم. بـه احتمـالى،     رويانـديم و بـر خـوان نـوروزى مـى      رد، مـى آو ها مى سفره

و  »سـبزه «باشد و يـا نمـادى از    »سينى«تواند بازمانده همين هفت  مى »سين هفت«
يا هفت ميوه يا گل يا سبزى كه بـا   »سينى«اگر در درازاى زمان هفت  »سرسبزى«
ستند تلفيق شـده  اى از بارورى و تندرستى ه شوند و هر يك نشانه آغاز مى »سين«

 است، در آن بايد جاى پاى ذوق لطيف ايرانى را جستجو كرد.

خـوان مـا را    ـ  افزون بر آن چه تا به حال گفتيم ـ  آن چيزهايى كه امروزه 
خوانند  بخشند و همه اهل خانه را به جهانى از شادى و سرسبزى فرا مى زينت مى
اى  كه ميـوه  »سيب«بو؛ خوش بر و خوش »سنبل«نو دميده است و  »سبزه«چيست؟ 

اين مائـده تهيـه شـده از     »سمنو«بهشتى نام گرفته است و نمادى از زايش است؛ 
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 »سـنجد «كند؛  هاى باستانى پيشگفقته را يادآورى مى جوانه گندم كه بخشى از آيين
كـه از   »سـير «كه بوى برگ و شكوفه درخت آن محرك عشق و دلباختگى است؛ 

= ( »سـپند «هـاى   ى تندرستى شناخته شده است؛ دانهديرزمان به عنوان دارويى برا
هـاى بـه رشـته كشـيده آن      اسـت و دانـه   »مقـدس «كـه نـامش بـه معنـى      )اسفند
 هاى روستايى و دفع چشم بد. بخش خانه زينت

تابانـد؛ شـمع    گـذاريم كـه نـور و روشـنايى مـى      ما بر اين خوان آيينه مـى  
آورد؛ تخم مـرغ كـه تمثيلـى از     افروزيم كه روشنايى و تابش آتش را به ياد مى مى

هـاى خـوب جهـان و     كاسه آب زالل به نشانه همـه آب  )53(نطفه و بارورى است.
زنده در آب، به نشانه تازگى و شادابى؛ نقل و شيرينى و ديگر چيزهـايى   )54(ماهى

شـود.   اى بر اين خوان افزوده مى كه بنا به رسم خاص هر شهر و روستا و خانواده
اى از غالت و حبوبات و هـم چنـين شـير و     ها گذاشتن نمونه انهدر بسيارى از خ

 هاى شيرى به نشانه تضمين بركت خانه، متداول است. فرآورده

 »شـين «ميهنان زردشـتى، هفـت    ها و به ويژه در ميان هم در برخى خانواده 
باشـد و هـم چنـين     »سين«با  »شين«سازى  نيز معمول است كه بايد ناشى از شبيه

هـاى آن خـوان    تـرين مائـده   ين دليل كه شهد و شكر از ديرباز از بنيادىشايد به ا
 اند. بوده

اند كه برخى مرغ، ماهى، ماست، مـويز   نيز سخن گفته »ميم«حتى از هفت  
 )55(نهادند. و... بر خوان نوروزى مى

 بينم: مناسبت نمى در پايان نوشته، يادآورى نكات زير را بى 

هـايى اسـت كـه بـا      ترين جشـن  ز از ديرينهفراموش نكنيم كه جشن نورو 
وجود حوادث گوناگون هم چنان بر جاى مانده است و تنها جشنى است كـه تـا   
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اين اندازه در ميان مردم مورد توجه بوده است. گرچـه جشـن مهرگـان و جشـن     
كردنـد و   طـور رسـمى برگـزار مـى     هاى چندى پس از اسالم به سده را نيز تا سده

برخـى از شـهرهاى ايـران جـاى خـود را دارد، ولـى نـه         هنوز نيز جشن سده در
 اند. ها نفوذ نكرده مهرگان و نه سده هم چون نوروز در چهار ديوارى خانه

ديگر اينكه همان گونه كه توضيح داده شد، نوروز رسمى بـه دليـل اجـرا     
) بـا  465-485نشدن درست كبيسـه تـا وقتـى كـه در دوران ملكشـاه سـلجوقى (      

، حالت گردان )56(شماران ايرانى در تقويم جاللى تثبيت شود گاه احتساب استادانه
هـاى   شده اسـت. اگـر در مـتن    داشته است و هميشه در اعتدال بهارى برگزار نمى

قديم از نوروزهايى در زمستان و تابستان و پاييز سخن رفته است به اين مناسبت 
احتمـاالً نـوروز    باشد. ولى از آنجا كه اين جشـن بـا طبيعـت همـاهنگى دارد،     مى

ريـاى دهقانـان و مردمـان     هـاى بـى   ها و بـر سـر سـفره    غيررسمى، در درون خانه
 دل، تشريفات خود را، هرچند مختصر، داشته است. ساده
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 عباس اقبال آشتيانى
 

هجرى شمسـى يعنـى در    1324شماره هشتم مجله ما مقارن روز اول سال 
شود، بهمين جهت ما موقع را بـراى تقـديم تبريـك بـه      نوروز اين سال منتشر مى

خوانندگان و مشتركين و دوستان دور و نزديك خـود مغتـنم شـمرده سـعادت و     
شان را در سايه سعادت و پيروزبختى ايـران از صـميم قلـب تمنـى     پيروزبختى اي

كنيم و به همين مناسبت سخنى چند نيـز در بـاب آداب قـومى بـه زبـان قلـم        مى
سازيم.كارى نداريم كه اقامه آيين نوروز از چه وقـت در ايـران معمـول     جارى مى

ر پهنـاور  شده و بانى آن كه بوده و چگونه اين رسم كهن باستانى در سراسر كشو
ما و در ميان كليه طبقات مردم اين مملكت معمول گرديـده اسـت، امـرى كـه بـا      

ورزيم اينست كه اين  وجود بديهى بودن در باب آن در اينجا مخصوصاً اصرار مى
ني است و پـدران و نياكـان مـا در هـر دوره و زمـان تحـت هـر        رسم و آيين ايرا

انـد آداب آن را رعايـت    رفتـه  مي كرده و بهر دين و مذهبي كه حكومتي كه سر مي
سور و سرور نوروزى از بذل هـيچ مجهـودى كوتـاهى    نموده و در برپا داشتن  مي
 اند. ورزيده نمى

                                                 
 . 7-2، صص 1324، فروردين 8يادگار سال اول، شماره. 
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اين رسم مستحسن و پسنديده كه از اقدم ازمنه تاريخى در ايران و در ميان 
ايرانيان برقرار و مرعى بوده بقدرى طبيعـى و بجاسـت كـه بـا وجـود ايـن همـه        

هاى بال كه بـر ايـن كشـور و مـردم آن گذشـته       تاريخ و اين همه طوفانتحوالت 
همچنين برجا و پايدار مانده، گويى طبيعت به همان وجه كه در فروردين زندگى 

كند و قرص تابان خورشيد را به اول اعتدال  گيرد و روزگار را مجدد مى از سر مى
عيد هم را بدست خود  دهد حلول اين الشرف جاى مى رساند و در بيت ربيعى مى
گيـرد   كند و عالم پير جوان شدن ديگر باره خود را باين وسيله جشن مى اعالم مى

ماند كه چندان بكار آدميـان نيـز كارنـدارد كـه در ايـن       كند و بدان مى و شادى مى
رساند و هيچ سال نيـز از آن   جشن شركت كنند و كارى راكه او خود به انجام مى

 او بياورند.ورزد بياد  تخلف نمى

نهايت هوش و ذوق براى مردمى كه در زندگانى طالب راحت و سـعادتند  
اين است كه با مقتضاى طبيعت موافق شوند و حال موزونيت و تناسـب خـود را   
با اوضاع و احوال طبيعى حفظ كنند پس اگر در نوروز كه عالم در سرور و شادى 

پذيرد مـردم نيـز بـا جنـبش      شود و نكبت خزان و زحمت سرما پايان مى غرقه مى
آهنگى كنند و صفحه دل را از غبار غم و اندوه بشويند و خانه خود را  طبيعت هم

ها بزدايند و جامه نو در بر كنندو به مهربانى و شادى بر سر و  بروبند و از آلودگى
روى يكديگر بوسه دهند و دست كرم و بخشش بگشايند و بزيـر دسـتان و اهـل    

ر برسانند و به اين وسايل دلها را شاد نگاه دارنـد كـامالً بـر    استحقاق نعمت و خي
 اند. طبق مقتضاى طبيعت رفته و كارى طبيعى انجام داده

ترين زمانها در اقامه  تواند به علت هوش و ذوقى كه از قديم قوم ايرانى مى
آهنگى با طبيعت ظاهر ساخته بر خود ببالد و بر ساير اقوام ديگر دنيـا   نوروز و هم



٢٩ نوروز ملي و آداب قومي

ز اين جهت فخر بفروشد زيرا كه بتصديق دوست و دشمن هيچ رسم و آيـين و  ا
هيچ جشن و عيدى از لحاظ موقع و كمال تناسب يعنى طبيعـى بـودن بـا نـوروز     
ايرانى قابل قياس نيست به همين علت هم ساير اقوامى كه بعدها با ايرانيان خلطه 

انـد آيـين    يشـت درآمـده  و آميزش پيدا كرده و با ايشان تحت يك اداره و طرز مع
نوروزى را مثل اينكه جزء آداب قومى خود ايشان است قبول كـرده و هـر سـال    

اند. خلفاى عباسى همگى بـه تقليـد از    مانند ايرانيان در اقامه مراسم آن جاهد بوده
كـرده و در مصـر عثمـانى و     شاهنشاهان ساسانى كليه آداب نوروز را رعايت مـى 

 اند. داشته ين مسلمان تا اين اواخر آيين مزبور را برپا مىهندوستان نيز امرا و سالط

ايرانيان پس از آنكه طوعاً او كرهـاً قبـول اسـالم كردنـد بناچـار دسـت از       
بسيارى از آداب دينى خود شستند لـيكن آداب نـوروزى را كـه بـدين و مـذهب      
بستگى نداشت و مراسمى بود قومى و قديمى همچنان حفظ كردنـد بلكـه بـراى    

آن بتدريج به آن جامه اسالمى پوشاندند و احاديث و اخبارى از زبـان ائمـه   حفظ 
و فقهاى شيعه در فضيلت روز نوروز و احكامى براى نماز و روزه و غسل در آن 

اى مخصوص به آن نقل كردند حتى بـه روايـت جمعـى از محـدثين      روز و ادعيه
وزى اسـت كـه   نـوروز ر «شيعه مطابق اخبارى كه از حضرت صادق منقول است: 

كـه او را بـه يگـانگى     حق تعالى در آن پيمـان بنـدگان را گرفـت از ارواح ايشـان    
بپرستند و براى او شريكى قرار ندهند و در بندگى و پرستيدن هيچ چيز را شريك 

هاى او بر خلق و امامـان   او نگردانند و ايمان بياورند پيغمبران و رسوالن و حجت
روزيسـت كـه در آن آفتـاب طلـوع      ن و ايـن اول و پيشوايان دين و ائمه معصومي

هـاى   ن كننده بر درختان وزيده است و گلهـا و شـكوفه  كرده است و بادهاي آبست
زمين آفريده شده و اين روزيست كه كشتى نوح بعد از طوفـان بـر كـوه جـودى     
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قرار گرفته.... در اين روز حضرت رسول امر كرد اصحاب خود را كه بيعت كننـد  
نين على و اقرار كنند كه او پادشاه مؤمنان است يعنـى روز غـدير ايـن    با اميرالمؤم

هاى صحابه را گفت برويد و بر على سالم كنيـد و   روز بود يا آن روز كه سركرده
بگوييد السالم عليك يا اميرالمؤمنين... و در اين روز قائم آل محمد ظاهر خواهـد  

 .)1(»د كرد... الخشد و در اين روز امامان ديگر به دنيا رجعت خواهن

شده يكى ايـن   از ادعيه مخصوص نوروز كه هنگام تحويل سال خوانده مى
 ».يامحول الحول واالحوال حول حالنا الى احسن الحال«عبارت موجز است كه: 

اين دعاى مناسب و بجا حق اين است كه ورد زبان ما در همه موقع باشـد  
ان بخـواهيم تـا حـال مـا را بـه      د و با تكرار آن از خداى حال گردان و مصـلحت 

 بهترين احوال برگرداند و خير و سعادت را مشمول ما و كشور عزيز ما بنمايد.

ـ  جـان و دل در احيـاى مراسـم    ه با اين مقدمات كه ذكر كرديم اگر ايرانى ب
افزا سرد و مـرده   ساليانه نوروز بكوشد و نگذارد كه اين شعله روحبخش و شادى

ه مرضيه اجدادى كارى كرده است كه بـه همـه جهـت    شود عالوه بر تعقيب سير
 طبيعى است و كمال تناسب را با مقتضيات طبيعت دارد.

اگر هم اين آيين طبيعى نبود و با مقتضيات زمان و مكان مطابفت نداشـت  
باز از آنجا كه آن يادگارى از اجداد با افتخار ما و اثرى از ايام باستانى ايران است 

د كه آن را زنده نگاه دارد و با اقامه آن خود را چنانكـه نياكـان   وظيفه هر ايرانى بو
 مند به حفظ آثار اجدادى و آداب قومى نشان دهد. اند قومى عالقه او بوده

ايرانى چندين بار مغلوب اقوام خارجى شده و دين و دولت و خط و كتب 
حمد همه وقـت  ال ناچار از دست داده است ليكن للَّه خود را بر اثر اين مغلوبيت به

روح او زنده و جاويد مانده و يقين است كه تا وقتى كه به حفظ آثار و ادبيـات و  
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 بند بماند زنده و جاويد خواهد ماند. آداب قومى پاى

لوحان اين است كه بقا و دوام اقوام  يكى از اشتباهات عظيم بعضى از ساده
ـ     روت مـال و  و ملل را در سايه قدرت دولت و كثـرت جمعيـت و روزافزونـى ث

اند. البته تمام اين مسائل از مظاهر حيات يك قـوم   درخشندگى تمدن مادى دانسته
و نشانه فعايت و نشاط آن است اما اين اسباب و مظاهر چون همه از امور مـادى  

تر از خود مواجه شود تاب مقاومت  با اسباب و مظاهرى قوى و ظاهرى است اگر
گردد. آنكه مايـه اصـلى حيـات     آوردو خواهى نخواهى شكست و مغلوب مى نمى

اقوام و ملل است و تمام اين اسباب و مظاهر نيز زاده آن و مستظهر بـه آن اسـت   
ايد و روحيه آن اقوام و ملل و دلبستگى شديد ايشانست به حفظ يك مقدار از عق

 افكار سالم و احترام بيك عده از اصول و آداب.

قوم كوچك يهود بيش از دو هزار سال است كـه بـه علـت كمـى عـدد و      
ضعف و قدرت ملكى استقالل سياسى خود را از دسـت داده و در اطـراف عـالم    
پراكنده گرديده است ولى با تمام اين احوال به دو دست و دندان به كتاب مقدس 

ك مشت آداب قومى چسبيده و با تمام زجر و آزارها از آن جملـه  دينى خود و ي
دست برنداشته و همه جا و همـه وقـت روحـاً يهـودى و اسـرائيلى مانـده و بـه        

 مستحيل شدن در ملل ديگر تن در نداده است.

ما كارى به آن نداريم كه روح يهودى و اسرائيلى خوبست يا بد، غرض ما 
ولو آنكه از جهت عده قليل و از جهت دولت و  اثبات اين نكته است كه يك قوم

قدرت سياسى ضعيف و مغلوب باشد باز اگر در حفـظ آداب و عـادات دينـى و    
ماند و همين زنده و  قومى تعصب و تصلب به خرج دهد روحاً زنده و جاويد مى

كند كه هر وقت فرصت بدست آمد و مقتضـى   جاويد ماندن روحى او را قادر مى
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وار حياتى نو از سر بگيرد و بار ديگر در عـداد ملـل مقتـدر و    موجود شد سمندر
 سربلند در آيد.

ايرانى بعد از اسالم را با وجـود از دسـت رفـتن ديـن و خـط و نوشـته و       
تحمل يكى دو قرن حكومت بيرحمانه بيگانگان و هزاران اهانت و تخفيـف هـيچ   

ت اين قـوم كـه   پرس چيز زنده نگاه نداشت مگر پافشارى يك عده از زيركان ملت
كوشيدند و از طرفى ديگر عنصر عـرب   از طرفى در حفظ آداب باستانى ايران مى

غالب را به وسيله ترجمه كتب آداب و آيين و تاريخ و داستان ايرانى به عربى بـه  
گذاشتند كه هموطنان ايشـان كـه بـه علـت منسـوخ       كردند ضمناً نمى آنها آشنا مى

بطه مستقيم خـود را بـا ايـن آداب و آيـين     شدن خواندن و نوشتن خط پهلوى را
قومى و تاريخ داستانهاى اجدادى از دست داده بودند يكسره نسبت به اين جملـه  

 بيخبر بمانند و به همين علت در غالبين مستحيل گردند.

بايد  ـ  و البته چنين نيز هست ـ  نما براى آينده باشد اگر گذشته آيينه عبرت
ران هم منوط به رعايت همـين آداب و عـادات قـومى    يقين كرد كه تأمين آينده اي

شود. پس كسـانى   است كه زبان و ادبيات فارسى از اركان استوار آن محسوب مى
مندى هموطنان خود را به اين آداب و آيين بـا نظـر سـخريه و اسـتهزاء      كه عالقه
هلند يا پندارند بدون شبهه يا جا پرستى مى كنند و آنها را لغو و نشانه كهنه تلقى مى

مغرض و خائن و دانسته يـا ندانسـته در ايـن راه پـيش پـاى جمـاعتى را صـاف        
ترين ضامن حيات روحى ما را هم از بيخ  خواهند اساس اين محكم كنند كه مى مى

و بن بركنند و با كشتن اين آتش درونى بر كشور ما كه در آن صـورت قبرسـتانى   
 بى دردسر حكومت نمايند. خواهد شد با يك مشت مرده متحرك به آسانى و

اگر قومى در مبارزه با قومى ديگر بقدر وسع بكوشد و مغلوب كثرت عدد 
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آور  يا بهترى اسباب كشش و كوشش شود اگرچه اين حال بسيار دردناك و اسف
است ليكن باز غيرت و شهامت او پيش ملل ديگر مطعون نيست و قبول ضرورى 

روح زنده بماند و بـه زبـان و خـط و     اين گونه تحكم و مغبوليت در صورتى كه
آداب قويم لطمه وارد نيايد به اميد آنكه روزى دوران آن بسر رسد و دوره تجديد 
حيات مستقل فراز آيـد قابـل تحمـل اسـت امـا واى بـه حـال قـومى كـه هنـوز           

خبرى در آداب قومى خـود   خوشبختانه مستقل است و مردم آن از راه جهل و بى
بينند و كوركورانه و با تعصبى ناشى از كمـال   و طعن و لعن مىاعتنايى  به ديده بى

وجه با احـوال و اخـالق مـا موافقـت      نادانى در عقب آداب اقوام ديگر كه به هيچ
روند به اين گمان باطل كه چون تمـدن   ندارد و زاده محيط و طبيعت ما نيست مى

تاده و بر آن فضل ن باستاني ما جلوتر افها از تمد مادى مردم مغرب زمين فرسنگ
زى انكار نكردنى يافته پس آداب و عادات ايشان هم همـين حـال را پيـدا    و امتيا

 تر و بهتر شده است. كرده و از آداب و عادات ما پسنديده

بينيم كه در شب مـيالد مسـيح و اول    از اين جماعت هر سال كسانى را مى
رسد و هر  ى زمستان فرا مىژانويه يعنى سر سال فرنگيان كه اتفاقاً هر دو در سرما

دو نيز از اعياد دينى مسيحيان است با عشق و عالقه مخصوصـى بـه اقامـه همـان     
هـا بـا    شوند، آن دو شـب را در كافـه   پردازند مشغول مى مراسمى كه عيسويان مى

دادن پول گزاف براى داشتن يك ميز و صندلى تا صبح بـه خـوردن مشـروبات و    
و  »متجـدد «گذرانند و براى آنكه به ايشـان   لوده مىاستنشاق دود سيگار و هواى آ

شـوند ولـى آداب    وار مقلـد اروپاييـان مـى    بگوينـد بوزينـه   »دان آداب«و  »متمدن«
بدر را  سين و ديد و بازديد نوروز و سيزده سورى و هفت افروزى و چهارشنبه آتش

يـد  كه يادگار اجداد ما و پر از روح شعرى و سـور و سـرور و انعكاسـى از تجد   



 ٣۴ 15/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

نمايند و به  حيات طبيعت و نو شدن روزگار است به مسخرگى و استهزا تلقى مى
 سازند و مصـداق ايـن   م و مبرهن ميلرا از هر جهت مس ذوقى خود اين وسيله بى

 فرمايد: شوند كه مى بيت سعدى مى

 آدمى نيست كه عاشق نشود وقت بهار

  نوروزنجنبد حطب است كه به هرگياهى
 

هموطنان گرامى خود كه بايـد بـه حفـظ روح ايرانـى و     اين است كه با به 
حيات مستقل آن عالقه شديد داشته باشند و مستحيل شدن در آداب و آيين ساير 

گـاه فريـب ايـن     كنيم كه هـيچ  ملل را بر خود ننگى عظيم بشمارند جداً توصيه مى
ز آميـ  ايمان را نخورند و نسنجيده زير بـار قبـول مـدعاى سفسـطه     ظاهرپرستان بى

خواهند اجداد نامدار خود را فرزندانى اليق باشـند و در   ايشان نروند بلكه اگر مى
آينده گرفتار لعن و نفرين اخالف نگردنـد در حفـظ ايـن قبيـل آداب قـومى كـه       
تاكنون هستى ما را نگاه داشته از صميم قلب جهاد كنند و به اين ترتيب نگذارنـد  

ا سال است محفوظ مانـده و بهرحـال   كه استقالل روحى ما كه خوشبختانه هزاره
رنگ  ايرانى خود را از دست نداده بدست نسل معاصر ما از ميان بـرود چـه اگـر    
اين گوهر شبچراغ نيز از دست رهـا شـود و ايـن كوكـب هـدايت غـروب كنـد        

كـش   ز اينكه توشـه ماند و ج ديگراميدى به رسيدن بسر منزل مقصود براى ما نمى
 ديگر نخواهيم داشت.اى  بان شويم چارهغول بيا

 

  يادداشت:
براى فضيلت نوروز به عقيده شيعه و احكام و آداب و ادعيه آن رجوع كنيد به جلد چهاردهم از . 1

  كتاب بحاراالنوار مجلسى و زادالمعاد تأليف همو كه عبارت متن از آن نقل شده.



  
  
  
  
  

  نوروز جشن باززايى
  

 مهرداد بهار
  

به نظر شما پيشينه جشن نوروزى در ايران و كالً در منطقـه آسـياى غربـى    
 چگونه است؟

از هزاره سوم پ.م. در آسياى غربى رواج داشت: عيـد آفـرينش كـه در     ــ
شد. ايـن دو عيـد باسـتانى     اوايل پاييز، و عيد باز زايى كه در آغاز بهار برگزار مى

حتى تا اواسط هزاره نخست پ.م.. در آسياى غربى وجود داردو در واقع، قـدمت  
شود. در ايران نيز نوروز عيد بهارى و مهرگـان   هر دو در اين منطقه نشان داده مى

النهرين نيست. من بر آنـم   عيد پاييزى بوده است. اما اين به معنى وامگيرى از بين
دره سند تـا بـه دره مديترانـه وجـود      كه فرهنگ بومى وسيعى با وجوه مشترك از

 داشته است.

 يعنى يك مجموعه فرهنگى باخصوصيات ويژه خودش؟

بله، هر قومى كيفيت ويژه خودش را دارد، ولى در اين مجموعه، وجـوه   ــ
مشترك هست. از جمله مسئله اعياد آفـرينش و مسـئله بـاززايى و خـداى شـهيد      

امايانه هست و در ايران بـه صـورت   شونده كه در هندوستان به صورت داستان ر

                                                 
 . ،360-338، صص 1376از اسطوره تا تاريخ، تهران. 
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داستان سياوش باز مانده است. در ايران، عيد نوروزى در آغاز بهـار بـوده و عيـد    
النهرين هم سابقه دارد. نـوروز جشـن عمـومى منطقـه بـوده و       نوروزى ما در بين

النهـرين از طريـق فـالت ايـران مسـكون       وامگيرى نيست. اگر توجه كنيم كه بين
هاى كهن فالت ايران باشد كه بعدها  ت اين سنّت يكى از سنّتشود، ممكن اس مى

النهرين در حدود هزاره پنجم پ.م.، بـه   هاى بوميان نجد ايران به بين نشينى با كوچ
ا رفته. البته مدرك موثقي نداريم، ولـي محـتمالً از هـزاره    النهرين و غرب آسي بين

زن  به كولت (آيين) دو ايزد النهرين بوده. چون ما سوم پ.م. آيين نوروزي در بين
آيـين مزبـور   دهد كـه   رسيم و اين نشان مي النهرين مي و مرد از هزاره سوم در بين

 مربوط به ايزد شهيد شونده و همسرش بوده.

 يعنى دموزى و اينانا؟

، و دموزى به صورت تموز در )ايشتَر(بله، اينانا بعدها به صورت عيشتَر  ــ
 آيد. مى

به ايزد شهيد شونده، آيا جشـن آفـرينش هـم محسـوب     اين جشنِ مربوط 
 شده؟ مى

نه، اينطور نيست، جشن آفرينش مربوط به آغاز پاييز بـوده. محـتمالً در    ــ
كشـد. بعـد    شده. ائا يا انكى، اَپسـو را مـى   تر به ائا يا انكى مربوط مى اعصار قديم

سازد. از تيامت  شود و از خونش انسان را مى جنگد و كشته مى كينگو با تيامت مى
شود. درست در مانويـت هـم    سازند و از ديو كينگو، انسان ساخته مى جهان را مى

ن    بيند كه انسان ازخون و نطفه ديوان به وجود مـى  شما مى هـاى   مايـه  آيـد. ايـن بـ
 النهرين است. مانوى وامگيرى از بين

 آميختگى ميان عيد نوروز و مهرگان چگونه بود؟
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 آيد. ميا يگانه شدن مردوك با ديگر ايزدان به وجود در اواسط هزاره ب ــ

يعنى دو عيد پاييزى و بهارى به يك عيد تبـديل شـده و سـرِ بهـار جشـن      
 گرفتند. اما چرا در دوره هخامنشيان آثارى از آن نمانده است؟ مى

ما خبر داريم از كتاب آيـين شـهريارى در شـرق، كـه در اهـواز، و بـه        ــ
هـاى   شـده. در ايـن سـنت    راسـم عظيمـى برگـزار مـى    جمشيد م احتمال در تخت

توان مشاهده كـرد. كـالً    النهرينى مى هاى نوروزى بين نوروزى، مقدار زيادى سنت
شناسى اسطوره و در ديـدگاه ميرچـا    اند. اين را در پديده هاى نوروزى جهانى آيين

 توان ديد. درهمه جاى دنيا براى جشن سال نو چيزهاى مشـترك وجـود   الياده مى
شده و زنده شدنِ دوباره وى با جشـن و سـرور    دارد. ولى اسطوره، خدا شهيد مى

پنج روز پـيش از آغـاز   (همراه بوده است. معموالً پيش از پنجه يا خمسه مسترقه 
شـده. در   شـهيد محسـوب مـى    )دموزى سومرى يا سياوشِ ايرانى(، خدا )سال نو

بردنـد و بـه    رفتند، چراغ مى ه مىاينجا نيز چند روز پيش از نوروز، مردم به آرامگا
پرداختند. بردن چراغ بدين منظور بود كه مسير ارواح را روشـن   گريه و زارى مى

 كنند، بدان اميد كه آنان بازگردند.

ها يا فروهرها در ا يران باستان نيز آيا با همـين موضـوع بازگشـت     فروشى
 ارواح مربوطند؟

 گشتند. شد و ارواح بازمى زنده مى بله، شب عيد دوباره خدا در نظر آنان ــ

پرداختند، برابـر   گرفتند و به شادى و پايكوبى مى پس دوازده روز جشن مى
دوازده ماه سال. هر روز معرّف يك ماه سال بود. اَبساالن جشنى بوده كه در سالى 

بخش بود. خمسه مسـترقه برابـر بـا روز     شد. چون باران بركت پر باران برگزار مى
كردند. به اين  ست. در خمسه مسترقه، معموالً آشوب ازلى را مجسم مىسيزدهم ا
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مفهوم كه نظم و قانون در ايـن پـنج روز وجـود نـدارد و در پـى آن، دوازده روز      
 آيد كه دوازده ماه سال است. مى

يعنى دوازده ماه سـى روزه در سـال وجـود دارد و پـنج روز و انـدى كـه       
 سازد؟ خمسه مسترقه را مى

ولى درست است كه آخر سال است، امـا معـرّف آشـوب نخسـتين     بله،  ــ
همبسـترى  (باشد. در ايام پنجه، مراسـم اذرجـى    جهان پيش از نظم و آفرينش مى

افتـاد   رواج داشته و مراسم ديگر. در قديم، گاه پنجه به آبان يا آذرماه مى )گروهى
سـترقه  شده. روز سيزدهم معرّف همين خمسـه م  كه پيش از سال نو محسوب مى

 است.

 شده؟ چرا سيزده نوروز نحس محسوب مى

چون سيزده معرّف آشوبِ ازلى پيش از آفرينش است. هر نـوع آشـوب    ــ
آمده. دنيا پـس   نظام به شمار مى شده و بى پيش از نظم گرفتن، نحس محسوب مى

بـدر   مقدس نيست، پس سيزده »خمسه«شود. پنج روزِ  از برقرارى نظم، مقدس مى
 ت.هم مقدس نيس

 آيا مراسم خاصى براى سيزده به در وجود داشته؟

مراسم از خانه بيرون زدن و جشن و پايكوبى در اماكن عمـومى، و گـاه    ــ
شده كه آثـارش را حتـى تـا دوره صـفوى هـم مشـاهده        مراسم اُرجى برگزار مى

 كنيم. مى

 آيا در منابع نوشتارى دقيقاً به اين نكته اشاره شده؟

رجى در روزهايى است كه معرّف آشـوب ازلـى اسـت.    معموالً مراسم اُ ــ
مثالً در ايران، مراسم خمسه مسترقه را به صورت ميرِ نوروزى داريم كه پنج روز، 
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نظمى  زند. اين به نحوى آشوب و بى شود و در گوش فرمانروا مى دزدى حاكم مى
شده. يكى از كيفيات عمومى اين روزهاى آشوبى، آيين اُرجى است،  محسوب مى

دانيم كه مثالً در دوره صفويه كـه زنـان    ولى دقيقاً متنى در اين باره نيست. تنها مى
روبنـد و چـادر بـه خيابـان      كردند، در روز سيزده نـوروز بـى   همه چادر به سر مى

 آمدند. مى

 پس مراسم خاصى وجود داشته؟

بله، اما تمام اينها به احتمال بسيار زياد صـادق اسـت و قطعـى نيسـت.      ــ
تـأثير   مرى بويس هم در كتاب تاريخ دين زردشت آورده كه عيد نوروز تحتخانم 

النهريه اسـت، بـه گمـان     كنم تأثير بين النهرينى است، ولى من فكر نمى فرهنگ بين
النهرين رفـت،   من، اين عيد بومى آسياى غربى بوده و محتمالً از نجد ايران به بين

ر حال، به احتمال زياد، چون منشـأ  يا همزمان در سراسر منطقه وجود داشته. به ه
النهرينى  بين النهرينى پيش از هزاره پنجم، ايران و نجد ايران است، عيدهاى تمدن بين

 النهرين رفته و علتش مسئله آبيارى است. از ايران، از طريق خوزستان به بين

 پس غيرآريايى است، اما به بوميان ايرانى پيش از آرياييان مربوط است؟

زراعت و دامدارى در هزاره هفتم پ.م. در زاگرس وجـود دارد. در   بله، ــ
اين دوره، سكونت و ده در اينجـا مطـرح اسـت. در هـزاره پـنجم، مـس كشـف        

شود ابزارى را بسازد تـا بتوانـد شـرايط     شود و با كشف شدن آن، بشر قادر مى مى
و بـا سـاختن   كشى كند و به آبيـارى بپـردازد    تواند زِه خاك را تغيير دهد. پس مى

شـود كـه زمـانش حـدود      ابزار جديد، امور اجتماعى در اسياى غربى منقلـب مـى  
 پ.م. است. 4500

دانيم كه پيشينه آرياييان به  نژاد بوميان ايرانى هزاره پنجم چيست؟ چون مى
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رسد، پس نژاد بوميان ايرانى هزاره پنجم آريايى نيسـت. اگـر    حدود هزاره دوم مى
 كدام نژادند؟ اند، از آريايى نبوده

نژاد بومىِ نجد ايران بوده و الزاماً اين بوميـان پـيش از آرياييـان از يـك      ــ
توانيم در اين باره بـه درسـتى    اند، محتمالً انواع نژادها بوده، ما زياد نمى نژاد نبوده

 قضاوت كنيم.

اند، بلكه تنهـا نـژاد بـومى ايـران محسـوب       به هر حال، از نژاد سامى نبوده
 ند؟ا شده مى

روند، از  پ.م. به غرب آسيا مى 12ها در هزاره  بله، درست است. سامى ــ
روند. ولـى   آيند و به غرب، به عربستان و شمال و غرب افريقا مى شمال منطقه مى

هـا باشـند، امـا     در ميان بوميان ايران، ممكن است برخى از اقوام سامى مثل گوتى
آيند كه آريايى نيستند و در شـرق ايـران    ىاى از شمال به ايران  م بعدها اقوام تازه

اند. چون آرياييـان را   اند، اما آريايى نبوده اصالً اطالع نداريم كه از چه نژادى بوده
توانيم تحقيـق كنـيم، و جديـد ترنـد. اينهـا بوميـان هسـتند و         از نظر خاستگاه مى

نـژاد   هند هم گويند. احتمال دارد كه با مردم جنوب مى »اتيوپين«اصطالحاً به آنان 
بوده باشند، ولى عيالميان نه با نژاد دراويدىِ هند مربوطند، نه بـا سـامى و نـه بـا     

ها با هيچ يك از ايـن نژادهـا مربـوط نيسـتند. بنـابر ايـن، اينهـا         آرياييان. سومرى
پ.م. انقـالب  شـوند. در هـزاره پـنجم     اند كه در منطقه ساكن مى نژادهاى مستقل

شود. به هـر   آيد، دره نيل مسكون و قابل كشت مى يد ميعظيم زراعي و آبياري پد
آيـد،   حال، با انقالب بزرگى كه همزمان با كشـف برنـز، مـس و آهـن پديـد مـى      

النهرين و دو رودخانـه عظـيم    گردد. گرماى وحشتناك بين النهرين مسكون مى بين
سطح زمين نبوده؛ و آبش پـايين بـوده يـا بـه صـورت سـيل جـارى         پرآبى كه هم
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ود، و استفاده از آن مشكالت بسيار داشته است. باران هـم كـه نبـوده، بنـابر     ش مى
هايى از دجله و فرات ايجـاد   كشى كند، و كانال تواند زه اين، هنگامى كه انسان مى

شود. اين واقعه در هزاره پنجم است و از حدود  النهرين قابل سكونت مى كند، بين
شـود، نخسـت    لنهـرين سـرازير مـى   ا شمال خوزستان، از زاگرس جمعيت به بـين 

آينـد و   ها از جنوب مى ها ؛ بابلى ها و انشانى ها، عيالميان و بعد خوزستانى سومرى
آينـد. امـا نخسـتين     ها هم از جنوب مـى  ها و آرامى ها، آسورى اند. فلسطينى سامى

رونـد.   از نجد ايران به منطقه مي ها روند، به ويژه سومرى ها از ايران مى كوچ نشين
سومرى پايه فرهنگ بابل و آشور است. پس فرهنگ سومرى را بابليـان و  فرهنگ 

هاى  دانيم كه همه روايت دهند. مى گيرند و كمى چهرء سامى بدان مى آشوريان مى
و سـوريه، همـه    )هـا  هيتـى (هـا   اى بابل و آشور، حتـى در روايـات حتّـى    اسطوره
 هاى سومرى است. و آيين هاى بومى هاى آسياى غربى زير تأثير انديشه فرهنگ

 آيا جشن اكتيو در اصل سومرى بوده و بعد به بابل رفته؟

اكتيو عيد اول پاييزى بوده. عيد اول بهار و عيـد اول پـاييز بـه احتمـال      ــ
قريب به يقين مربوط به سومر است. عيد بهارى قطعاً سومرى است كـه البتـه در   

ن غـولى بـه نـام اَپسـو اسـت. مـا       اول تابستان بوده است. اكتيو ظاهراً جشن كشت
به استثناى مصب دجلـه و   ـ  مدركى داريم دال بر اين كه تمام تمدن آسياى غربى

آيد و از سوى مديترانه؛ همـه اينهـا تـأثيرات مسـتقيم و      فرات از آسياى صغير مى
هـا خـود از    پذيرند. سـومرى  هاى سومرى را دارند و مى غيرمستقيم اساطير با آيين

بايست در فارس زندگى  آيند، محتمالً مى از خليج فارس به منطقه مىنجد ايران و 
شناسند، ظـاهراً بحـرين بهشـت آنهـا      كردند. جنوب خليج فارس را خوب مى مى

 بوده است.
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 كه در واقع به نام بهشت ديلمون معروف بود؟

ها از نجد  توان ثابت كرد كه فرهنگ بومى به واسطه سومرى بله، پس مى ــ
 رود. النهرين مى نطقه بينايران به م

 توانيد مĤخذ مكتوب در اين باره ارائه دهيد؟ مى

النهرين اثر اوپنهايم، يا اثرى از كريمر  بله، آثار بسيارى هست. كتاب بين ــ
 كه بسيار درخشان است.

ها از جنوب نجد ايـران بـه منطقـه     آيا در اين آثار صريحاً آمده كه سومرى
 اند؟ النهرين كوچيده بين

 توان عنوان كرد. هست اما جاى مشخصى را نمى ــ

 شناسى مداركى دقيق را بايد ارائه كرد. اما از نظر باستان

اصالً داليلى هست كه اينها از سرزمين كوهسـتانى آمدنـد، چـون خانـه      ــ
هاسـت. در   هـا از آنِ سـومرى   سـازدند. زيگـورات   ايزدان خود را شـبيه كـوه مـى   

سـازند و خـدا را در رأس آن قـرار     رد. اينها كوه مـى النهرين كه كوه وجود ندا بين
 دهند. مى

 اند؟ نتيجتاً از كوه كوچيده

بله، از سرزمين كوهستانى، تنها سرزمين كوهستانى در اين منطقـه و در   ــ
انـد.   جوار آن، نجد ايران بود. بنابر اين، به احتمال بسـيار از نجـد ايـران كوچيـده    

هاى دريايى هم دارند، احتمـال   بحرين ونشانههايى از فرهنگ شناخت  چون نشانه
هاى خليج فارس بوده باشند. تا مثالً از شمال ايـران. بـيش    توان داد كه از كناره مى

از اين، اطالعات ما اندك است. همه اين است كه اين تمدنى كه از جـاى مرتفـع   
ـ   آيد، بعداً تمدن، آيين، سنت و اسطوره النهرين مى به جنوب بين ه همـه  هـايش پاي
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كند. ظاهراً در خـود ايـران ايـن فرهنـگ ادامـه       هاى آسياى غربى را بنا مى فرهنگ
اى  اسـطوره  ـ  هـاى آيينـى   دارد. نه كه از بابل و آشور وام گرفته باشيم. ايـن مايـه  

وجود داشته و يك نمونه خويش عيـد نـوروز و مهرگـان اسـت كـه بـا آنكـه در        
شد، در ايران قـديم   بهار جشن گرفته مىالنهرين هر دو ادغام شده و در اوايل  بين

 يكى از آغاز بهار و يكى در آغاز پاييز بوده است.

چگونه است كه مهرگان بعدها كمرنگ شد، در حالى كه نوروز بـاقى مانـد   
ها محسوب شـده و بـه جمشـيد     ترين جشن آريايى ترين و كهن و به عنوان بزرگ

ترين اشاراتى كه راجع به نوروز  ديمىاند، آيا ادغامى در كار بوده؟ از ق نسبت داده
در ايران داريم، همين است كه در شـاهنامه بـه جمشـيد نسـبت داده شـده، ايـن       

هـاى اوليـه    حدودش چيست و دقيقاً از چه زمانى است؟ حـال بگـذريم از ريشـه   
هـاى خاصـى را    نوروز، از چه زمانى جشن ملى ايرانيـان شـد و مراسـم و سـنت    

نـه منـاطق   (توانيم براى نوروز ملى ايرانيان  زمانى كه مى ترين پذيرفت، كالً قديمى
 تعيين كنيم، چه زمانى است؟ )ديگر

مطـرح   )نويسـنده كتـاب آيـين شـهريارى در شـرق     (با مسايلى كه ادى  ــ
كند، به احتمال، نـوروز قبـل از هخامنشـيان وجـود داشـته. در اوسـتا مطـرح         مى
 خودش را دارد. هاى خاص شود، چون اوستا دينى است و جشن نمى

آيا يكى از داليلش اين نيست كه گاهان زردشت خاستگاهش شـرق ايـران   
 است؟

 اين مسئله شايد آنقدر مطرح نباشد كه مسئله اعياد ملى هست. ــ

 توانيم نوروز را نيز عيدى دينى بپنداريم و با آفرينش ارتباط دهيم؟ آيا مى

 با آفرينش در ارتباط بوده.نه، اينطور نيست، عيد مهرگان يا عيد پاييزى  ــ



 ۴۴ 15/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

شده و از اين گذشـته، ايـن    اما آغاز پاييز هم زمانى آغاز سال محسوب مى
 دو عيد بعدها با هم ادغام شد.

هاى بعدى را نبايد با عيد نوروز يكى گرفت. عيد باززايى و خداى  آيين ــ
را اى بعدى است. اوسـتا اعيـاد خـودش     نباتى، عيد آفرينش ومسئله نوروز مسئله

دارد. حال اين اعياد متعلق به آسياى ميانه بود، كـه سـاخت و برداشـت زردشـتى     
دانيم. در اوستا اشاره به نوروز نيست و علـتش آن اسـت كـه ايـن      دارد يا نه، نمى

اعياد مربوط به زردشتيان نيسـت، شـايد هـم در شـرق ايـران وجـود نداشـته. از        
قى مانده، خبـر داريـم كـه در آنجـا     هخامنشيان كتابى نماند، فقط از اشاراتى كه با

جمشيد يـك مركـز    شده و تخت جمشيد برگزار مى مراسمى براى نوروز در تخت
دينى هم بوده، مربوط به نوروز و شايد هم مربوط به مراسم آغاز پـاييزى   ـ  آيينى

هاى پهلوى و مانوى از نوروز بسيار سخن گفتـه   ولى از دوره ادبيات ميانه، نوشته
بوط به اول سال است و غير ممكـن اسـت كـه در اول سـال، عيـد      شود كه مر مى

خواند. مراسمى  شناسى نمى باشد، اما مراسمى وجود نداشته باشد. اين با آن پديده
شناسـى عيـد نـوروز     كه از بعد از اسالم با آن آشنا هستيم، چنان با مسـئله پديـده  

اده اسـت كـه بعـد از    خواند كه بايد قديم بوده باشد و اين مراسم چنان جا افت مى
 تر است. تواند مربوط به بعد از اسالم باشد، خيلى قديم اسالم مكتوب شد، نمى

آقاى دكتر، ممكن است درباره جشن پاييزى مهرگان و جشن آغاز بهار كه 
 با پيروزى فريدون بر ضحاك همراه است، بيشتر توضيح بدهيد؟

جود داشته اسـت، يكـى   النهرين دو عيد بزرگ و ما خبر داريم كه در بين ــ
عيد بهارى كه عيد باززايى ازد شهيد شونده يا خداى نباتى دموزى يا تموز بـابلى  
بود، يكى عيد پاييزى كـه بـه هنگـام كشـت جديـد، پـس از دروى كامـل انجـام         
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كشدو از تن او  هاى بابلى، مردوك تيامت را مى شده. در اين عيد بنا به اسطوره مى
 گيرد. اقع، خلقت انجام مىسازد و در و جهان را مى

پس جشن پاييزى جشن آفرينش بوده و در سومر اكتيو نام داشته و جشـن  
 نوروز جشن باززايى است؟

كنـد و   بله، در هزاره اول پ.م. كه يكتاپرستى در آسياى غربى رشد مـى  ــ
هاى ايزدان ديگر  شود، تمام شخصيت مردوك ايزد شهر بابل به ايزد يكتا تبيدل مى

گـردد. صـفات ايـزد بـزرگ      شود و به صفات مردوك تبـديل مـى   ادغام مىدر او 
برد. اين فرايند ادغام از اوايل هـزاره   هميشه از خدايان پيشين است كه به ارث مى

هـاى مربـوط بـه او هـم در      ها و آيين شد. نتيجتاً دموزى و اسطوره اول شروع مى
نيسـت كـه عـين همـان      شود، اما اين ادغام بدين معنا شخصيت مردوك ادغام مى

تواند باقى بماند. تفكر تغيير كـرده. ديگـر مـردوك همـان      ها مى ها و آيين اسطوره
دموزى كوچك بدوى نيست كه بشود هر سال شهيدش كرد. در قـديم پادشـاه را   

كشـتند.   آوردند، بعدها ديگر پادشاه را نمى كشتند و پادشاهى جديد مى هر سال مى
روند و مناسب شرايط نـو   بنا به شرايط جديد، تحليل مىهاى كهن  بنابر اين، آيين

برنـد، ولـى ايـن هسـت كـه       شوند پس مردوك را ديگر به جهان مردگان نمـى  مى
آورنـد و بـه بيـرون شـهر      مجسمه مردوك را از معبد ايساگيال در بابل پـايين مـى  

 كننـد.  ها و در اين مدت هم عزادارى مى ترى داخل سبزه برند، در معبد كوچك مى
گيرند و مراسم اُرجى هست، چون بـاززايى   گردند، جشن مى فردا كه به شهر برمى

دارد كـه بركـت را    شد. ايـزد را وا مـى   است. باززايى با جادوى  اُرجى تقويت مى
تقويت كند. بعد جشن عمومى است. در ايران، اين عـزادارى پـيش از نـوروز در    

هـا و   نـد. شـب عيـد فروشـى    گرفت خمسه مسترقه بوده و از آغاز نوروز جشن مى
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هاى آريايى بازگشـت ارواح بـا اسـطوره     آيند. اين در واقع ادغام انديشه ارواح مى
 النهرين است. نوروزى بازگشت خداى بركت بخشنده بين

هـا و   هايى مانند فروشـى  مايه ها كه بعداً وارد منطقه شدند و بن يعنى آريايى
النهرينـى   د، آيين خود را با اين بـاور بـين  بازگشت ارواح را با خود باز آورده بودن

 گرفتند؟ ادغام نموده و در اول بهار جشن مى

هـا و ارواحِ   دقيقاً. و معتقـد بودنـد كـه در آغـاز بهـار اگـر بـه فرَوشـى         ــ
هـا جلـوى دشـمن يـا احيانـاً       درگذشتگان نرسند و ياد آنان نكنند، ديگر فروشـى 

 جلوى سيل را نخواهند گرفت.

م بگوييم كه در آغاز هـزاره اول پـيش از مـيالد، بايـد آثـار و      تواني پس مى
 هايى از نوروز آريايى وجود داشته باشد؟ نشانه

در ايران مدارك ديدارىِ موجود دال بر اين امر نـداريم، ولـى بـه چنـد      ــ
بايست وجود داشته باشـد. ايـن    دليل در ايران هم در هزاره سوم نخست پ.م. مى

شناسى، مدارك آيينى  مانند نحوه استدالل امور پيش از تاريخ است. مدارك باستان
بيـنم، معـرّف    مشيد مـى ج تواند كمك كند. چيزهايى كه در تخت اى مى و اسطوره

آ وردند  هاى گوناگون مى جشن و سرور بزرگى بايد باشد، هدايايى كه از سرزمين
شده  شده. او در آغاز بهار ظاهر مى و شاه محتمالً مظهر ايزد در زمين محسوب مى

بخشيد. كاالهايى چون اسب يـا يـك تكـه پارچـه      و كاالهاى اهدايى را بركت مى
بخشى داشته. هداياى مهم  ادى نداشت، بلكه جنبه بركتبراى او چندان اهميت زي

براى شاه، طال و سكه و ماليات بود. اول بهار كه وقـت ماليـات گـرفتن نـو بـود؛      
 شد. بخشى به پايتخت آورده مى احتمال زياد دارد كه اينها براى بركت

جمشيد وجود داشته  اند كه دوازده ستون در تخت برخى از منابع هم نوشته
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 كردند. هر يك از آنها گياه و حبوبات سبز مى كه روى

ام، اما بسيارى از مسابقات ورزشى در اول عيد  من به اين نكته برنخورده ــ
شد. به هر حال، عيد نوروز در ايران، عيد بركت است و نه عيـد   نوروز برگزار مى

 آفرينش و عيد مهرگان عيد آفرينش بود.

شـده، ايـن    يـد آفـرينش محسـوب مـى    النهرين ع عيد پاييزى در بابل و بين
درست است، اما ميتراى هند و ايرانى و آريايى كه در آغاز پاييز به نـام او جشـن   

 گرفتند، به نام ميتركانه يا مهرگان، چه ارتباطى با مهر ايرانى داشته؟ مى

شناسيم، خداى خـالق   مهر هند و ايرانى كه در وداها و متون ميترائى مى ــ
همكار است و ورونه خداى آفريننده است. ميتره خداى است كه نيست، با ورونه 

كنـد، خـداى فرمانرواسـت نـه لزومـاً خـداى        فرامين ورونه را در زمين اجرا مـى 
كننده در مهر ايرانى نباشد. خيلـى   آفريننده. ولى اين نه آنست كه هيچ عنصر خلق

چقدر برجسـته   بينيم كه مهر در كنار ناهيد ضعيف است. ما از دوره هخامنشى مى
شـوند. خويشـكارى ميتـره و     شود و آنان دو ايزد بزرگ در كنار اهورمزدا مـى  مى

هـاى بركـت، روحانيـت،     اناهيتا، خويشـكارى تمـام طبقـات اسـت: خويشـكارى     
تـرين ايـزد تبـديل     ها بايد مهر را به بـزرگ  سلطنت و جنگاورى. اين خويشكارى
اول پ.م. در يك ايـزد، ايـزدى    ها در هزاره كند. چون گرد آمدن اين خويشكارى

هاى مذكور در مهـر   سازد. ولى در ايران، با اين كه خويشكارى بزرگ و يكتا را مى
مـزدا ايـزد    شوند. چـون اهـوره   شود، آنها به ايزد يكتا تبديل نمى و ناهيد جمع مى
النهرين در اناهيتا خيلى زياد است. من در ايـن   دانيم كه تأثيرات بين يكتاست و مى

بينم. مروك ايـزدى اسـت    ايشتَر را مى ـ  انگى مهر و ناهيد، شخصيت مردوكدوگ
كه كيفيات ايزدان ديگر در او جمع شده، از جمله كيفيت شَمش، خداى خورشيد، 
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را به خود پذيرفته. مردوك ديگر شَمش است. شما در مهـرهم همـين كيفيـات را    
ره هـم هسـت. ميتـره از    بينيد. شَمش خداى عدل و داد و داورى است، در ميت مى

قديم نقش داورى داشته. اما ميتره با شمش يكى نشد، با اناهيتا زوج شد، چنانكـه  
مردوك با ايشتَر. بنابر اين، به احتمال زياد، توجيهش بايد اين باشد كه زيـر تـأثير   

 ـ  النهرين در اواسط هزاره، ايرانيان تم مهر و ناهيد را كه بـه مـردوك   تحوالت بين
تـر   مزدا چنان بر اثر باورهاى قـديم  دهند. ولى اهوره تر است رشد مى زديكايشتَر ن

تواننـد از سلسـله    ايرانى به عنوان خداى بزرگ و يكتا جا افتـاده كـه ديگـر نمـى    
 مراتب خدايان بيرونش كنند.

 طور نيستند؟ اند، چرا آنها اين النهرين، ائا و انكى هم بوده در بين

ند، ايزدان بزرگى هستند، اما ايزد يكتـا نيسـتند.   چون آنها ايزد يكتا نيست ــ
 آيد. النهرين با اوج گرفتن شخصيت مردوك پديد مى ايزد يكتا در بين

 مگر مردوك پسر انكى نيست؟ انكى نيز داراى قدرت زيادى است.

ولى ايزد يكتا نيست. فرق هسـت بـين خـداى مقتـدر، كـه در كنـارش        ــ
مقتدر از ديگران باشد، ولى ايزد يكتا تنهاسـت و  خدايان مقتدرى نيز باشند، اما او 

شـوند. ايـن يـك فراينـد اسـت از بسـيار خـدايى بـه          بقيه به صفات او مبدل مى
كند و قدرت بزرگ منطقه است، بـه جـاى انكـى،     يكتاپرستى. چون بابل رشد مى
شود كه پسر انكى است. در آشور هم ايزد بزرگى به  مردوك ايزد بزرگ منطقه مى

يابد. ايرانِ هخامنشى كه از نظـر فرهنگـى و اقتصـادى عميقـاً      ور قدرت مىنام اَس
النهـرين قـرار    النهرين اسـت، زيـر تأثيرپـذيرى عميـق فرهنـگ بـين       وابسته به بين

دهد. ولى فراينـد بـه    گيرد و مناسب با فرهنگ خودش مهر و ناهيد را رشد مى مى
مزدا  ها آمده كه اهوره هم در كتيبهوجود آمدن ايزد يكتا در ايران قبالً انجام گرفته. 
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مـزدا   خداى بزرگ است و هم درگاهان خداى يكتاست. چون دين زردشتى اهوره
را به عنوان خداى بزرگ و يكتا در رأس قرار داد، اين فرايند ايـزد بـزرگ شـدنِ    

گاهـان و  (شود. در ايران با آمدن دين زردشـت   مهر و همسرش ناهيد متوقف مى
وجـود نـدارد. در ادبيـات پهلـوى      )ناهيد ـ  مهر(ر گرفتن ايزد مفهوم همس) اوستا

طـور نيسـت.    يابد. در گاهان و اوستا ايـن  مزدا با سپندارمذ پيوند مى آمده كه اهوره
 كنم. من اين گونه توجيه مى

شـود، شـايد    تر مـى  پس دليل اينكه جشن مهرگان در دوران متأخر كمرنگ
 همين باشد؟

مدن ايرانى قبـل از اسـالم اسـت كـه مهرگـان      دانم. چون در اوج ت نمى ــ
وجود دارد. در متون پهلوى هم اشاره به مهرگان هست و اگر قـرار بـود بـه ايـن     
علت تضعيف شود، مهر ديگر خداى مقتدر نبود. اينكه در ادبيات مـانوى، مهـر را   

بينيم، به اين دليل است كـه در   دهنده هرمزد مى نه تنها ايزد سازنده جهان و نجات
اهايى مهرخيلى بيش از اين رشد كرده. مثالً در شمال شرقى ايران، يـا مـثالً در   ج

اند، شايد در فرهنگ عامه هـم   هركجا، چون ايزد خالق است، خيلى كوشش كرده
مزدا گرفتـه   مهر توانسته به ايزد عامه نزديك شود، چنان كه حتى خلق را از اهوره

ى نيسـت زروان مهـر اسـت، ولـى مهـر      اند. مهر آفريننده جهان ماد و به مهر داده
 طور نيست. خوب نه مهر بد. مهر در ديدگاه مانوى اين

 اما مهرابزد يا دميورژ، اهريمن نيست، تنها آفريننده جهان مادى است.

ها پليد و خودخواه بوده  ها و مانوى يهوه است، ولى يهوه در نزد گنوسى ــ
شناسـد   عور ايزد بـزرگ را نمـى  و قوانين خودش را دارد. قوانين آسمانى است. ش

ولى نسبت به مهر اين ديد وجود ندارد. مانى حرفش را خوب مطرح كرده. جهان 
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مادى بد است و ايزدمهر هم نه به خاطريك چيز خوب، آن را خلق كرده، بلكه به 
هاى نوروزى و مهرگان در  خاطر نجات روح آن را آفريده است. به هر حال، آيين

ا مالً جا افتاده بـود و مراسـم مربـوط بـه آن خيلـى وسـعت       دوره اسالمى ديگر ك
 دانم. داشت. از دوره مغول تضعيف شده، دليلش را نمى

دانيم كه جشن سده يكى از اعياد مهم ايران باسـتان بـوده، امـا چگونـه      مى
اى در متـون   است كه حتى در دوره ساسانيان، سخنى از سده نيست و هيچ اشـاره 

 د ندارد؟پهلوى راجع به سده وجو

هايش بسيار كهن است و جشنى زردشـتى نيسـت.    بله، چون سده سنت ــ
كنند كه جشن  كنند و خيال مى دانندو اجرا مى ها آن را از خويش مى حاال زردشتى

اى  طورى كه گفتيد در متون پهلوى ساسـانى از سـده اشـاره    زردشتى است. همان
و آن اينكه يك رشته اعيـاد   اى است كننده مسئله تازه نشده است. اين خود روشن

پـذيرد،   بومى در ايران بوده. سرانجام، دين زردشتى جشن مهرگان و نوروز را مـى 
 انگاشته، وارد دين نكرده است. ولى محتمالً عيد سده را چون جادويى مى

جشن سده درست چهل روز پس از شب يلدا كه تولد ميتره است، برگزار 
 اى ميان عدد صد و جشن سده هست؟ رابطهخواهيم بدانيم چه  شد. حال مى مى

اوالً شب يلدا الزاماً تولد ميتره نيست، بلكه تولد خورشيد است، مهر بـا   ــ
 هايى دارد. خورشيد تفاوت

اى از ميتره خورشيد است، به هر حال يك ارتباط نزديك ميان آن  بله، جنبه
 دو است. در متون ودايى آمده كه خورشيد چشم ميتره است.

 دانند. هر صورت، شب يلدا را هميشه شب زايش خورشيد مى به ــ

 پس سده در واقع، چلّه، خورشيد است.
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كامالً درست است. ايـن جنبـه تقـويتى دارد. چهـل روز پـس از تولـد        ــ
بينيم كـه مربـوط بـه سـده      خورشيد، نوعى آيين جادويى آتش روشن كردن را مى

انـه اسـت، چنانكـه پنجـاه روز و     اشـتقاقى عامي  »صد«است. اما توجيه آن با عدد 
اند. به گمان مـن، سـده از ريشـه     فرض كرده »سده«پنجاه شب مانده به نوروز را 

)sand خورشـيد پـس از چهـل روز ظـاهر     »ظاهر شدن«) اوستايى است به معنى .
شود. عدد چهل نيز در فرهنگ ايران تقدس دارد. هنوز پس از مـرگ عزيـزان،    مى

يم، بنا به باور عامه، كودك را پـس از چهـل روز در برابـر    گيرند. يا در قد چلَه مى
 كردند. انظار ظاهر مى

راجع به آتش روشن كردن در جشن سده چه توجيهى داريد. آيـا پيونـدى   
 سورى هست؟ ميان اين آيين با جشن سورى يا چهارشنبه

آتش برپا كردن در واقع، جادويى است براى بازگشت خورشيد و گـرم   ــ
شـود. سـردترين    ز چله كوچك است. پس از چله كوچك تمام مىكردن چهل رو

هاى سال، چهل روز چله كوچك است. پس از چله كوچك معتقدند كه زمين  ماه
گردد. درست در اينجا جادوى باال  كشد. در چله بزرگ از سرما كاسته مى نفس مى

 بينيم. آتش روشـن كـردن، پرنـدگان را آتـش زدن و     آمدن گرماى خورشيد را مى
توى هوا ول كردن، اينها همه براى تسريع كردن حركـت خورشـيد بـوده اسـت.     
بنابر اين، نوعى جادو است. مراسم سده در دوره اسالمى، بخصوص در مازندران 

شده. شايد در برخى از نواحى، نه در  بويه برگزار مى و گيالن در دوره زيارى و آل
هايى در شرق و  ه. شايد در بخششد تمام نواحى ايران، در خراسان نيز برگزار مى

شــمال ايــران خيلــى رايــج بــوده، ولــى عموميــت مطلــق نداشــته اســت. و امــا  
سورى اسمش مربوط به دوران اسالمى اسـت. مـا ايـن اصـطالح را در      چهارشنبه
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متون مانوى داريم، ولى درمتون زردشتى نيامده. حال چرا در چهارشنبه آخر سـال  
زنم كه  ل قطعى و هيچ يقينى نداريم. فقط حدس مىبايد اين كار را كرد؟ هيچ دلي

شايد چهارشنبه بودنش مربوط به چهار فصل سال بوده باشد، ولى كيفيت اسطوره 
همان است كه درباره جشن سده گفتيم. اين درست پيش از نوروز اسـت و زارع  
 انتظار دارد با آمدن نوروز و اول بهار، سرما رخت بربندد. بنابر ايـن مجـدداً يـك   
نوع جادوى گرم شدن هوا است، بازمانده يك آيين خيلى ابتـدايى و كهـن بـراى    

 هاى خود، آمدن خورشيد را تسريع كنند. اينكه با آتش

 است. »سرخ«سورى اصالً به معنى 

است. تسريع گرماى فضا و آسـمان   »سرخ«كنم به معنى  بله، من فكر مى ــ
من اينكـه مـا هـم از جهـان     و جهان جادويى يا آيينى به همين منظور اسـت. ضـ  

آييم. سرخى دليل انرژى و تحرك اسـت. پـس از جشـن     زمستانى خود بيرون مى
سورى بايد بتوانيم بيرون بياييم، روى زمين كار كنيم و خـواب زمسـتانى را كنـار    

 بگذاريم.

در برخى از متون آمده كه چهارشنبه در نزد اعراب نحس بوده و در اشـعار  
به نحسى چهارشـنبه اشـاره شـده اسـت. در اصـل جشـن       منوچهرى نيز صراحتاً 

 اند. سورى بوده و اصطالح چهارشنبه را پس از اسالم بدان افزوده

دانم. ولى بـاور عـرب خيلـى بـه ايـن       شايد اينطور باشد. من واقعاً نمى ــ
شود توجيه كـرد و   مربوط نيست. شايد هم باشد. علتش را كه آخر سال است، مى

گوييـد،   شده، شايد به همين علت باشد كه شما مى برگزار مى اينكه چرا چهارشنبه
 اى است به چهار فصل سال. شايد هم اشاره

روشن كردن چراغ براى اموات چه توجيهى دارد. كالً فروهرها چـه نقـشِ   
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آينـد   گفتند فروهرها سر سال مـى  اند كه مى اجرايى و عملى در زندگى افراد داشته
نام فـروردين كـه آغـاز بهـار اسـت، برگرفتـه از نـام         زنند. حتى ها سر مى به خانه

 فروهرها است؟

گويند فروهرهـاى مـردان و    اند. اين كه مى فروهرها همان ارواح مردگان ــ
كنـد و بـه همـه ارواحِ     زنانِ پرهيزگـار و پارساسـت، بعـدها عموميـت پيـدا مـى      

يـن  گردد. اين باور خيلـى كهـن اسـت. تنهـا مربـوط بـه د       درگذشتگان اطالق مى
زردشتى و اسالم نيست. ما مداركى داريم دال بر اينكه در مصر هم بـه روح پـس   

خواندنـد تـا    اند. متون دينى را پس از مرگ متوفى برايش مى از مرگ اعتقاد داشته
 روح دوباره بتواند به جسم بازگردد.

نكته مهـم ايـن كـه فروهرهـا چـه نقـش اساسـى در زنـدگى بازمانـدگان          
 اند؟ داشته

ها هم ماننـد مهـر و ناهيـد داراى     آيد كه فروشى روردين يشت برمىاز ف ــ
بخـش و جنگاورنـد.    اند. اينها ايزدان روحانىِ بركت سه فونكسيون يا خويشكارى

خدا نبودند، اما ويژگى روحانى داشـتند. بنـابر آنچـه كـه از فـروردين يشـت بـر        
دهند. در عمـل بـا    مىها مقدار زيادى عمل ارواح مردگان را انجام  آيد، فروشى مى

دهند خيلى متفاوت نيسـت. در حـالى كـه در     آنچه كه به ارواح مردگان نسبت مى
اصل، فروشى غيـرِ روح اسـت. مـا در اوسـتا نقشـى بـراى ارواح پـس از مـرگ         

هـا چندگونـه روان    هاست. در همه فرهنـگ  بينيم، نقش فروشى بينيم. آنچه مى نمى
ها نقش ندارند. فروشى  ن از تن و غيره. ولى روانداريم. روانِ اندر تن، روانِ بيرو

نقش دارد كه عرض كردم. به گمان من، اينكه تو فرهنگ ما در اصل فروشى چـه  
ها وجـود دارد،   نقشى داشته، دقيقاً معلوم نيست، ولى آنچه كه توى اوستا و يشت
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طـور  گيرند و به  هاى بشرى به عهده مى ها خويشكارى روان را در فرهنگ فروشى
جدى سرسخت در ارتباط با زندگى فرزندان و نوادگان جامعه بشرى قرار دارنـد.  
در يك جامعه فرهنگى، توجه به مردگان يا عدم توجه به آنـان باعـث محبـت يـا     

آورد. در فرهنگ مـا نيـز چنـين     شود و مهر و قهر آنان را پديد مى خشم ارواح مى
فقـرا، خوانـدن كتـاب اوسـتا سـر       است. اگر به مردگان توجه كنيم، غذا بدهيم به

بگيريم، صدقه بدهيم، به يادشان باشيم، يا پيش از عيد نوروز بر سـر قبـر امـوات    
چراغ روشن كنيم يا شمع بگذاريم، به خصوص شب اول سال نه تنها بايد به يـاد  

افروختنـد؛ اگـر چنـين     هـا آتـش برمـى    بام آنها چراغ روشن كرد، بلكه روى پشت
 كردند. طور گروهى مانند يك سپاه به بازماندگان كمك مى ها به كردند، فروشى مى

كننـد و   هاى يزد و كرمان آتش روى پشت بـام روشـن مـى    ظاهراً زردشتى
هـا بـه    گذارند. آيا اين بدان معنـى نيسـت كـه فروشـى     حداقل كنار غذا چراغ مى

 واسطه اين چراغ بتوانند راهشان را پيدا كنند؟

آيند، نه يـك تنـه،    ها مى به اين طريق، همه فروشى آنان معتقدند كه تنها ــ
تواند اگر  كنند و مى هاى بهارى جلوگيرى مى آيند و از سيل بلكه همه به كمك مى

دشــمنى بــه بازمانــدگان صــدمه رســاند، خصــم را دفــع كننــد. جشــن بهــاره را  
ناميدند كه جشن آمدن فروهرها است، به صورت سـپاهيانى بـر    همسپدمئيديم مى

در جشـن فـالن همـه حاضـر     »ايد كه آمـده   در يادگار زريران حتماً خوانده اسب.
اين اول بهار قدرت ارواح نيز پشت سر جنگاوران اسـت، چـون نـه تنهـا     «. باشيد

هاست، بلكه اگـر چـراغ را روشـن كـرده باشـند، غـذا هـم بـر          قواى بشرىِ زنده
واهند آورد. اين ها نهاده باشند، نيروى عظيم جسمى و روحى به وجود خ بام پشت

هاى خيلى مهم را سعى  هاى جنگاورى است. در نتيجه، جنگ يكى از خويشكارى
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هـا در بهـار بـه يـارى بازمانـدگان       كردند كه در بهار آغاز كنند، چون فروشـى  مى
 آيند. مى

خوب، دليلش خيلى واضح است كـه در زمسـتان كارهـاى جنگـى خيلـى      
 قدرت تك و تازِ سپاهيان بيشتر بود.ها،  سخت بود و در بهار با ذوب شدن برف

آيند و هـر كـس بـه خانـه      ها خانوادگى هستند، سر هر خانه مى فروشى ــ
 جمعى است. ها دسته رود، ولى كمك بازماندگان خودش مى

گويند يكى دو روز قبل از عيـد بـا چهـره پوشـيده درِ      آقاى دكتر، اينكه مى
 ها هستند؟ ين نماد همان فروشىگيرند، آيا ا زنند و هديه مى ها را مى خانه

كنم كه اين عمـل   سورى است. من فكر مى اين مربوط به شب چهارشنبه ــ
 ارتباط نباشد. اينها همه احتمالى است. ها بى ممكن است با فروشى

آيا دليل تأييد عيد نوروز در دوره اسالمى آن نيست كه خـود نـوروز بنـى    
 انده است؟دينى دارد، در حالى كه مهرگان باز نم

انـد بـا    بله، نوروز بنى دينى و آيينى دارد، اما اسالمى نيست. سعى كـرده  ــ
 اسالم تلفيقش دهند.

دانيم كه در پيش از اسالم، سال درگردش بود، يعنى هميشـه فـروردين    مى
شد،  هاى مازندران رعايت مى سرِ بهار نبوده، اين مسئله تا چندى پيش در كوهپايه

هايى قديمى مانند اركه ماه، اونه ماه، كوچ ماه و غيره كه  ده، ماهها در گردش بو ماه
افتـاد، يـا مـثالً     همه ريشه باستانى دارد. به اين ترتيب، گاهى فروردين به پاييز مى

شده؛ بدين گونه قضيه جشن پـاييزى يـا    در پاييز برگزار مى »تيرماه سيزده«جشن 
 شد؟ بهارى چگونه معلوم مى

ود و موقع ثابتى نداشت، مـثالً مهرمـاه بـه هـر وقـت      تقويم در گردش ب ــ



 ۵۶ 15/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 گرفتند، بعدها آن را تثبيت كردند. افتاد، جشن مهرگان مى مى

 اى تثبيت شد؟ از چه دوره

از پيش از اسالم تثبيت شـده بـود، ولـى گـاهى خردهـايش را درسـت        ــ
كردنـد و   روز حساب مى 360كردند. سال گردان بود و گاهى سال را  حساب نمى

گذاشتند. ولى خبـر داريـم كـه از دوره     پنج روز و اندى را به حساب سال نمى آن
كردنـد و هـر    روز حسـاب مـى   365شود. سـال را   ساسانيان مشخص و تثبيت مى

ام   كردند. تا زمان جالل سال يك ماه اضافه مى 120 الدين خوارزمشاه كه از نو، خيـ
خورد و  معموالً به هم مى كند. با اين حال، طور جدى سال ثابت را مشخص مى به

 مردم قادر نبودند تنظيم كنند.

ــاره فروشــى  ــه درب ــر از مطــالبى ك ــا   غي ــد، آي ــا و همســپدمئديم فرمودي ه
هاى ديگرى هم دربـاره نـوروز وجـود دارد. در ادبيـات فارسـى چگونـه        اسطوره
 است؟

بلى، نوروزنامه خيام را بخوانيد، مطالب جالبى درباره اول نـوروز در آن   ــ
هست. مثالً اسطوره آيين نوروزىِ جمشيد در شاهنامه هم مطالبى درباره جمشـيد  

 و نوروز آمده است.

اند، چرا مـثالً بـه فريـدون يـا شـهريار       چرا نوروز را به جمشيد نسبت داده
 دهند؟ ديگرى نسبت نمى

ترين چهره پيش از اسالم است. اما فريـدون و نـه    زيرا جمشيد محبوب ــ
پادشاهان محبوبيت جمشـيد را نداشـتند. خيلـى چيزهـا را بـه      هيچ كس ديگر از 
اند. مثالً در ونديداد آمده كـه بـزرگ شـدن جهـان بـه خـاطر        جمشيد نسبت داده

كنـد و بـه هـين سـبب، بخشـى از       جمشيد بود. جمشيد حتى ادعاى خـدايى مـى  
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سيار رسد. در دوره او نه مرگ بود، نه پيرى و نه درد. دوره ب مى )ميتره(اش به  فرّه
هـا   زيبايى بود و خاطره خوشى بر اذهان مردم از آن زمان بازمانده بود. حتى چينى

 كنند. هم جمشيد را به نحوى ستايش مى

  



  
  
  
  
  
  سورى چهارشنبه

  

 ابراهيم پورداوود
   

هاى  افروزى ايرانيان در پيشبازى نوروز از آيين ديرين است و همه جشن آتش
شود. آن چنان كـه در اوسـتا آمـده،     باستانى با آتش كه فروغ ايزدى است، پيشباز مى

هنگـامى اسـت كـه فرورهـاى نياكـان از بـراى سركشـى         )جشن نـوروز (فروردين 
روز در خان و مان پيشين خود به سر برند.  گان از آسمان فرود آيند و ده شبانهبازماند

اين ده روز، همان آخرين پنج روز از آخرين ماه سال و پنج روزى است كه به سـال  
 ـ  روز باشد. اين پنج روز را پنجـه  365افزودند تا سال خورشيدى، درست داراى  مى

گفتند.  روزهاى گاتها مى ـ  اندرگاه ـ  گاه ـ  )و هيچك(بهيزك  ـ  پنجوه ـ  پنجه دزديده
افروختنـد و شـادمانى    آمد آغاز سـال آتـش مـى    ناگزير در روزهايى كه از براى پيش

افروزي بـه شـب    تادن اين آتشكردند، بيرون ازين ده روز نبود. شك نيست كه اف مى
د. هـر  آخرين چهارشنبه سال، پس از اسالم است، چه ايرانيان، شنبه و آدينـه نداشـتن  

سى روز بود و هر روز به نام يكى از ايزدان  يك از دوازده ماه نزد آنان بي كم و بيش
ارديبهشـت روز و جـز اينهـا. روز     ـ  بهمـن روز  ـ  شـد، چـون هرمـزروز    خوانده مى

ها روز شوم و نحسى است. جاحـاظ در المحاسـن    االرباع نزد عرب چهارشنبه يا يوم

                                                 
 .102-100، صص 1312آناهيتا، تهران، *. 
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شعر منوچهرى گوياى همـين روز  ) 1(.»نك و نحسواالربعاء يوم ض«واالضداد آورده 
 و سختى و شومى است: )2()ضنك(تنگى 

 چهارشنبه كه روز بالست باده بخور

  خور تا به عافيت گذرد به ساتكين مى
 

افروزى پايان سال خود را به شـب آخـرين    اين است كه ايرانيان آيين آتش
پليـدى چـون چهارشـنبه     آمد سال نو از آسـيب روز  چهارشنبه انداختند تا با پيش

 بركنار مانند.

افــروزى ســورى يــاد شــده، در تــاريخ  تــرين جــايى كــه از آتــش در كهــن
). ايـن كتـاب را ابونصـر احمـدبن     286-248بخاراست، تأليف ابوجعفر نرشخى (

 از عربى به فارسى گردانيده است. 572محمدبن نصر القباوى در سال 

  درباره جشن سورى گويد:
 

د منصوربن نوح به ملك بنشست، انـدر مـاه شـوال سـال بـه      و چون امير سدي«
سيصد و پنجاه به جوى موليان، فرمود تا آن سرايها را ديگر بار عمارت كردنـد  

. آنگـاه اميـر   )كردنـد (و هر چه هالك و ضايع شده بود، بهتر از آن به حاصـل  
سال تمام نشده بود كه چـون شـب سـورى     ]هنوز[ بنشست. )به سراى(سديد 
ه عادت قديم است، آتشى عظيم افروختند. پاره آتش بجسـت و سـقف   چنان ك

سراى درگرفت و ديگر باره جمله سراى بسوخت و امير سديد هم در شب بـه  
 )3(»جوى موليان رفت...

  
افروزى شب سـورى گفتـه شـده     شود، در سخن از آتش چنان كه ديده مى

هارشـنبه. شـك   بـدون چ  »شب سورى«ديگر اينكه گفته شده  »عادت قديم است«
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افروزى در پايان سال، همان جشن چهارشـنبه سـورى كنـونى     نيست كه اين آتش
 است.

رو است كـه نـزد    شود، از اين شنبه شب گرفته مى از اينكه اين جشن در سه
ايرانيان، چنان كه نزد بسيارى از گروه معروف به هنـد و اروپـايى، شـب پـيش از     

، بسا در اوستا گفته شده: در هنگام سه شب يا در هنگـام  )5رود.( روز به شمار مى
  آمده: 15نُه شب به جاى سه روز و نُه روز. در آتش بهرام نيايش در پاره 

 
اى از چارپايان از آنِ تو شـود و گروهـى از مـردان بشـود كـه از       بشود كه رمه«

منش ورزيده و از زندگى ورزيده برخوردار شوى، بشود شاد زنـدگى كنـى بـه    
 »شبهايى كه خواهى زيست.

  
 آمده: 49در فروردين يشت پاره 

همسپتمدم از آرامگاهان  )جشن گهنبار(فرورهاى نيك تواناى پاكان در هنگام «
درپـى از بـراى آگـاهى يـافتن از      خود به سوى زمين فرود آيند و ده شـب پـى  

 .»بازماندگان درين جا بسر برند
  
 شنبه يا شنبد

 ارك شنبدبه فال نيك و به روز مب

 نبيذ گير و مده روزگار خويش به بد

  منوچهرى
 

يك واژه بابلى است به دستيارى تازيان به ايران رسيده است. آن چنان كـه  
كه  Shabbatuشده. شباتو  در آغاز گفتم، نزد ايرانيان، ماه به چهار هفته بخش نمى

 )5(و روز آسايش بود. )پرماه(در عربى، سبت شده، روز پانزدهم 
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سورى كه به جاى جشن به كار رفته، به اين واژه چندين بـار در اوسـتا   اما 
و به معنى چاشت به كار رفته در پهلوى و پارسـى   Suiryaخوريم: سوئيريه  برمى

 به معنى مهمانى بزرگ گرفته شده:

 در سور جهان شدم وليكن

 بس الغر بازگشتم از سور

 زين سور ز من بسى بتر رفت

 وراسكندر و اردشير و شاپ

 روى رو گر تو سوى سور مى

 روزت خوش باد و سعى مشكور

  ناصرخسرو
 

 سورناى، نايى است كه در مهمانى و عروسى نوازند.

سـورى از روى شـعله آتـش     در پايان بايد يادآور شد: در جشن چهارشـنبه 
جستن و ناسزايى چون سرخى تو از من و زردى من از تـو گفـتن از روزگـارانى    

دانستند،  ن مانند نياكان خود، آتش را نماينده فروغ ايزدى نمىاست كه ديگر ايرانيا
افروزى جشن سده كه به گفته گروهى از پيشينيان، پرنـدگان   آن چنان كه در آتش

زدنـد، از روزگـاران پـس از اسـالم      و چارپايان را به قير و نفت اندوده، آتش مـى 
 )6(است.

 
  ها: يادداشت

 .277، ص 1350المحاسن واالضداد، مصر . 1
 .)م(اصل: صنك. . 2
 .32تاريخ بخارا، به اهتمام مدرس رضوى، تهران، ص . 3
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4. Ostiranische Kultur. Von with, Geiger, Erlangen 1882, 2. 3. 315. 

 .79ها، ص  نگاه كنيد به جلد اول يشت. 5
 .22، ص 1324شناسى، تهران،  جشن سده، نشريه انجمن ايران. 6



  
  
  
  
  
 نوروز

  

 )1(زاده حسن تقى
   

اينجانب چنان كـه غالـب خواننـدگان بايـد مطلـع باشـند از چنـدى قبـل         
مطالعاتى درباب كيفيت سال و ماه ايرانى يعنى ترتيب حساب زمان ايرانيان كه در 

ناميد كرده « شمارى گاه»شود و شايد بتوان آن را  كتب قديم به تعبير تاريخ ذكر مى
وع سهل و ساده و روشن نبـود و بـراى تحقيـق چگـونگى آن در     بودم. اين موض

سال قبل شـروع   26اين مطالب از  )2(ادوار قديم مراجعه به مĤخذ زيادى الزم بود.
گذشت  هايى تا يكى دو سال قبل مداومت يافت. هر چه از آن مى شده و با فاصله

شـد. از وقتـى كـه     غور و تعمق در موضوع زيادتر و دامنه تغيير و تعديلى پيدا مى
اى در مجله كاوه راجع به نـوروز و اصـل آن نوشـتم تـا مـوقعى كـه نتـايج         مقاله

تحقيقات و كليه اطالعات مربوط به آن موضوع را كه بدسـت مـن آمـده بـود در     
هجـرى   1316بـه فارسـى در سـال     »گاه شمارى در ايران قـديم «اى به اسم  مجله

 گرفت. اطالعات فزونى مى شمسى در طهران نشر نمودم دائماً مايه آن

طبع آن كتاب كه دو سه سال طول كشـيد بتـدريج ايـن    ه در اثناى اشتغال ب
آمد تا عاقبت آخرين  گرفت و در عقايد من تحوالتى پيش مى مطالعات وسعت مى

                                                 
 .66-52، صص 1327، فروردين 7 ، شماره4يادگار، سال *. 
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 آن كتاب درج كردم. »تكمله«خالصه نتيجه اجتهاد خود را در قسمت 

ع نگرديـد و پـس از چنـدى در    رشته اين مطالعات با انتشار آن كتاب منقط
در  Old Iranian Calendarsاى بـه انگليسـى بـه اسـم      مسيحى رساله 1938سال 

و در آن خالصه منفح و تكميل شده تحقيقـات خـود را تـا آن     )3(لندن نشر نمودم
تـا اواسـط    1936از آغـاز  (زمان درج نمودم، ضمناً در اوان توقـف در انگلسـتان   

مى مجمل يا مبسوط بـه زبـان آلمـانى و انگليسـى     ) هشت فقره مقاالت عل1947
قـديم عهـد    ) مربـوط بـه ايـران   Chronologieراجع به تدقيق در مطالب تاريخى (

 شارى سغدى و صابئه نشر كردم. ساسانى و دوره اسالمى و گاه

پس از نشر آن دو كتاب فارسى و انگليسى باز هميشه از تكميل اطالعـات  
وضوع باز نايستادم و لذا جاى آن بود كه اجمالى از راجع به اين مسئله و تعقيب م

آنچه پس از ساليان دراز بر من مكشوف گرديد بـاز بـه  زبـان فارسـى بـه رشـته       
 تحرير آيد.

هجرى شمسى كـه اولـين نـوروز مـن در ايـران پـس از        1327ورود سال 
سالهاى دراز غيبت بود فرصتى مناسب براى اولين كار بود  در ايـن اثنـا دوسـت    

يق و فاضل من آقاى اقبال نسبت به نگارش وجيزه حسن طلب ابراز نمود كـه  شف
شرحى در اين باب در مجله يادگار بنويسم و با كمال ميل اجابـت نمـودم اينـك    

 بيان مطلب:

شمارى ايران بايد بگويم كه آنچه در ذيل  قبل از شروع به شرح داستان گاه
صه و بدون ذكـر دالئـل و مĤخـذ    طور خال شود نتايج آن مطالعات است به بيان مى

ورنه اگر تمام دالئل به تفصيل نوشـته شـود از حوصـله گنجـايش مجلـه بيـرون       
 خواهد بود.



۶٧ نوروز

نوروز اسم روز اول سال زردشتى و نخسـتين روز از فـروردين مـاه بـوده     
كنـيم   است. ماههاى ايرانى كه حاال ما در حساب سال و ماه خودمان اسـتعال مـى  

جرى شمسى به اين طرف در ايران رايج شـده قبـل از آن   ه 1304اگرچه از سال 
هاى نجومى چنانكـه   شد. در آن نوع تقويم هاى ايرانى ثبت مى تاريخ نيز در تقويم

هر كس مالحظه نموده دو قسم حساب ايرانى مندرج است يكى به اسم جاللى و 
شـد   ديگرى به اسم قديم مثالً در ماه اول بهار در ستون شهور جاللى نوشـته مـى  

. ايـن دومـى همـان    »آذرماه قديم«و در ستون شهور قديمه  »فروردين ماه جاللى«
حساب سال و ماه قديم ايرانى است كه قبل از ملكشاه سلجوقى در ايران معمـول  
و تنها سال شمسى رايج بوده و حساب زمان اكثريت ايرانيان در امور عرفى هم با 

شمارى جاللى در امور رسـمى   عمال گاهآن بوده و بعد از ملكشاه نيز با وجود است
ت داشت و و بعضى محافل خواص باز در ميان عامه همان سال و ماه قديم مداوم

هنوز كماكان در بين زردشتيان ايران و هنـد عينـاً و هـم چنـين نـزد اهـالى        اينك
ايـن   )4.(بعضى واليات ايران مثل مازندران و نائين و غيره مستعمل و جارى اسـت 

اصالً جزو يك سال ناقصه بود كه هر ماهى از آن سى روز داشت كـه   ماهها قديم
 »پنجه دزديده«شد و براى تكميل آن پنج روز به عنوان  روز مى 360ماه از آن  12

روز  365شـد و سـال را بـه     هـا الحـاق مـى    يا خمسه مسترقه در آخر يكى از ماه
نكه گفتيم تا آخر ثلث اين نوع حساب در دوره اسالمى در ايران چنا )5.(رسانيد مى

دوم از قرن پنجم هجرى با سال و ماه عربى قمرى متوازياً در بين اكثريـت سـكنه   
مملكت جارى بوده و تا اواخر قرن چهارم هجرى خمسـه مسـترقه در آخـر مـاه     

شد و پس از آن در فـارس و عـراق عجـم در     هشتم سال يعنى آبان ماه الحاق مى
سال قرار داده شد ولـى در بسـيارى از واليـات    آخر اسفندارمذ ماه يعنى در آخر 
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مانـد.   ر آخر ماه هشتمديگر مانند گرگان و طبرستان و خراسان و غيره همچنان د
پارسيان هند و زردشتيان ايران هم در الحاق خمسه به آخر سـال از اهـل فـارس    

 تبعيت نمودند و هنوز هم نزد آنها بهمان قرار است.

در واقع پنج سـاعت و  (ه و قريب ربع روز سال قديم چون سال ناقصه بود
كه بـه اصـطالح    )وسطى(نسبت به سال شمسى حقيقى  )ثانيه 45/51دقيقه و  48

) گويند ناقص بوده لـذا اول سـال و همـه    Tropiqueعلمى فرنگى سال تروپيك (
ايام سنه در هر چهار سال تقريباً يك روز از موضع خود در سال شمسى حقيقـى  

به اين معنى كه اگر وقتى فروردين در روز  اول حمل واقع بوده ماند و تر مى عقب
افتـاد. بـا ايـن سـير      حـوت مـى   29سال بعد در  8حوت و  30چهار سال بعد در 

حـوت   12هجرت بـا   467در سال  )اول فروردين ما(تدريجى قهقرائى اول سال 
 مطابق شده بود و در آن سال به حكم ملكشاه سـلجوقى بـراى تثبيـت ايـام سـال     

 18شمسى حقيقى ايجاد سال جاللى كردند به اين ترتيب كه اول فروردين ماه را 
اى شبيه به كبيسه سال  روز جلوتر برده و در اول حمل قرار دادند، به عالوه كبيسه

روميان يا سال يونانى احداث كردند كه به وسيله آن سال جاللـى كـه پـس از آن    
عرفت معمول شد ثابت گرديد و ديگـر  رسمى دولتى و محافل با م اريخ در دوايرت

 سال ناقصه نبود.

 365اين كبيسه از اين قرار بود كه در هر چهار سال يكبـار سـال را بجـاى    
روز شمردند يعنى يك روز بر خمسه مسترقه افزودند و بـراى صـحت    366روز 

كامل و دقيق حساب ظاهراً مانند حاال هر سال منجمين موقع تحويل شمس را به 
كردند يعنى اگـر   خراج نموده و بر طبق آن اول فروردين ماه را معين مىحمل است

يافت  در سالى تحويل بعد از ظهر روز سيصد و شصت و ششم واز سال وقوع مى
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بجاى آنكه همان روز اولين روز سال جديد شمرده شود فرداى آن روز يعنى روز 
ز آن سـه  شـد و پـس ا   سيصد وشصت و هفتم نوروز و اول سال نو محسوب مى

روز بود و باز در سال چهارم كه تحويل به بعـد از ظهـر    365سال ديگر هر كدام 
شد. به اين ترتيب ايام سال  روز شمرده مى 366رسيد  افتاد سالى كه به آخر مى مى

ماند. در نتيجه اين نـوع كبيسـه    هميشه در مواضع خود از فصول شمسى ثابت مى
 شد اال گاهى پس از هفت روز مى 366سال چنانكه گفته شد هر چهار سال يكبار 

شـد   روزه مـى  366چهارساله يكبار بجاى سال چهارم سـال پـنجم   يا هشت دوره 
روز و سال پنجم سال كبيسه بود شرح كيفيت ايـن   365درپى  يعنى چهار سال پى

شــود كــه محتــاج بــه مقالــه مســتقل   ســال و مــاه جاللــى داســتان مفصــلى مــى 
ايد گفته شود كه مطابقت اول سـال ايرانـى بـه اولـين     ايست، همين قدر ب جداگانه

روز فصل بهار يعنى اعتدال ربيعى از همان زمان ايجاد سال جاللى برقـرار شـد و   
قبل از آن زمان چنانكه ذكر شد آغاز سال در موقعى از سال شمسى ثابت نبوده و 

و حتـى بعـد از عهـد ملكشـاه هـم تأسـيس ايـن         )6(گشـت  در فصول شمسى مى
مارى جاللى ثابت تأثير عامى در حساب سال و ماه مردم مملكـت نكـرده و   ش گاه

حساب عامه غالباً به همان ترتيب سال ناقصـه ايرانـى قـديم جريـان و مـداومت      
كم  شود تا آنكه در قرون اخيره كم داشت و آثار آن در قرون بعد در كتب ديده مى

 )تر تا اين اواخـر  رت صحيحيا به عبا(استعمال گرديد ولى نزد زردشتيان تا امروز 
 بوده و هست. كماكان جارى

، يا تاريخ فارسـيه  )مسيحى 632مبدأ سنه (حساب زمان با تاريخ يزدگردى 
فـالن  «كه در كتـب پهلـوى از آن بـه تعبيـر غريـب       )پارسيك يا تاريخ المجوس(

بـا سـال    )مسـيحى  652مبدأ (شود  ياد مى )7(»تاريخ پس از بيست سال از يزدگرد
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بوده و هست و هم اكنون حساب پارسيان هند و زردشتيان ايران با آن سال  ناقصه
در  )هجرى شمسى 1327يعنى (ناقصه است كه اول فروردين آنها در سال جارى 

مرداد ماه معمولى است وپس از چهار سال ديگر در  13چهارم ماه اوت فرنگى يا 
كـه رسـمى يـا شاهنشـاهى     اال نزد قسمتى از پارسيان هند (مرداد خواهد افتاد  12

شوند و اكثريت زردشتيان هند هستند كه يك مـاه جلـوتر اسـت و اول     ناميده مى
سال آنها حاال در سپتامبر است به علتـى كـه شـرح آن در اينجـا موجـب اطنـاب       

 .))8(شود مى

يعنى (داليل عديده و كافى وجود دارد بر اينكه اين نوع سال و ماه شمارى 
سانيان نيز به همين ترتيب كه ذكر شده بوده است مثالً در در عهد سا )سال ناقصه

 )يا سال يازدهم هجـرى (مسيحى  632سال جلوس يزدگرد اخير ساسانى در سنه 
مـاه   16شـد در   اول سال ايرانى يعنى اول فروردين مـاه كـه نـوروز خوانـده مـى     

 11مسـيحى در   652بوده و در سال وفات يزدگرد در سنه  )ژوئن(حزيران رومى 
ژوئن رومى بوده است. عـالوه بـر ايرانيـان اقـوام مجـاور نيـز ماننـد سـغديها و         

در مغرب نيـز   )مغسله(ها و صابئين  ها و ارمنى ها در مشرق و كاپادوكى خوارزمى
هـا،   شمارى ايرانى را با اختالف اسم ماهها داشتند و هم چنين سيسـتانى  همان گاه

ول سـال پـنج روز بـا حسـاب     فقط حساب چهار قوم اولى هميشـه در ماههـاى ا  
ايرانيان فرق داشته و ششم فروردين ايرانى كه نـوروز بـزرگ ايرانيـان باشـد اول     

 دليلـي دارد  سال آنها يعنى روز اول ماه نخستين آنها بود و اين اختالف پنج روزه
 كه بعد بيايد.

قرائنى موجود است بر اينكه در دوره اشكانى نيز در ايران بـا وجـود آنكـه    
يا با تاريخ اشكانى  )قبل از مسيح 312مبدأ (رسمى زمان با تاريخ سلوكى حساب 
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و سال و ماههـاى مقـدونى بـوده اسـت در بـين مـردم        )قبل از مسيح 247مبدأ (
و چـون از   )9(مملكت باز حساب زمان با سال و ماه ايرانى زردشـتى بـوده اسـت   

روزه ايرانيـان   365در قرن اول مسيحى از سـال   )10(طرفى مورخ رومى كورتيوس
راند و از طرف ديگـر سـال و مـاه بـومى كاپـادوكى قبـل از زوال        قديم سخن مى

قبـل از مسـيح عينـاً     63استقالل آن مملكت بدست پومپى سردار رومـى در سـنه   
شود كه سال و مـاه   مطابق همان سال و ماه ايرانى زردشتى بوده قريب به يقين مى

 )11(وره اشكانى نيز جارى بوده است.روز آن در د 365زردشتى معروف با سال 

شناسى حاال آن را غالباً بـه   شمارى زردشتى كه در بين علماى ايران اين گاه
شمارى مصرى قـديم   خوانند بظن قوى از گاه مى« اوستايى جديد»اسم سال و ماه 

به داليلـى كـه شـرح كامـل آن در اينجـا      (اقتباس شده است و به عقيده اينجانب 
قبــل از مســيح در عهــد اردشــير اول  441-446حــدود ســنه  در )ميســر نيســت

هخامنشى معروف به دراز دست در قلمرو ايـران برقـرار شـد، و اگرچـه ابتـداى      
 )شايد هفتاد يا هشتاد سال قبل(شمارى شايد مدتى قبل از آن تاريخ  اتخاذ اين گاه
عليـه شـدن    اى يا قسمتى از ايرانيان واقع گرديد ظاهراً مسلم و متفـق  در بين فرقه

آن در بين عامه و بالخصوص محافل دينى زردشتى از تاريخ مذكور در فوق بوده 
 441شد و مـثالً در تـاريخ    در آن زمان سال در اواخر زمستان شروع مى )12(است.

 20در  )كه مطابق ماه چهارم سـال مصـرى اسـت   (قبل از مسيح اول فروردين ماه 
ون در واقـع بـوده اسـت و چـ     )رائىبه حساب قهق(ماه مارس رومى  16حوت يا 

موقع كه سال ناقصه و سيار را در حساب جارى زمان كل مملكـت مسـتقر   همان 
اند مواقع شش عيد بزرگ مذهبى را كه در سال شمسى حقيقـى   اند خواسته نموده

از تغيير مصون داشـته و از تـأثير گـردش     )گاهنبارها(اند  هميشه محل ثابتى داشته
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انـد كـه    اى احداث نمـوده  فصول شمسى محفوظ بدارند كبيسهايام سال ناقصه در 
در اثر آن سال مذهبى معمول در امور دينى و مخصوصاً براى تعيين اوقات ثابـت  
گاهنبارها نزديك يك سال شمسى حقيقى بماند از ايـن قـرار كـه در هـر صـد و      

ه ماه شمرد 13طور فرضى  بيست سال يك بار سال مذهبى را در محافل موبدان به
در  )قبل از مسـيح مـثالً   321بر فرض فوق در سال (و در آخر سال صد و بيستم 

ماه اسفندارمذ در يك سال مـذهبى شـمرده يعنـى فـروردين عرفـى را هـم اسـم        
اســفندارمذ مــذهبى داده و مــاه ارديبهشــت عرفــى جــارى را فــروردين مــذهبى  

حسـاب زمـان   اند و براى اينكه از اين حساب فرضى كه تأثير ظـاهرى در   شمرده
ى در سال عرفى باشد خمسـه مسـترقه را كـه در آخـر     اشته عالمتمعمولى عامه ند

سـال ديگـر در    120انـد و تـا    اسفندارمذ بوده به آخر فروردين عرفى نقـل كـرده  
 )13(همانجا مانده است.

قبـل از   201يعنى مـثالً در سـال   (ساله  120به همين قرار در آخر دومين  
ه به آخر ارديبهشت انتقال يافته باشد و هكذا تـا اوايـل   بايد خمسه مسترق )مسيح

قرن پنجم مسيحى كه موقع هفتمين كبيسه بوده و به قاعده بايستى خمسه مسترقه 
از آخر شهريورماه به آخر مهرماه منتقل شود ولى به جهاتى كه كامالً معلوم نيست 

انـد كـه    قـل داده دو كبيسه را در يكجا اجرا نموده و خمسه را به آخر آبـان مـاه ن  
سـال سـلطنت    240سال ديگر در آنجا بمانـد ولـى پـس از     240بايستى در واقع 

اى اجرا نشد و خمسه مسترقه در آخر آبـان   ايران منقرض شده بود و ديگر كبيسه
هاى عقـب افتـاده را    ماند تا چنانكه گفته شد در عهد ديالمه در فارس همه كبيسه

 ردند و خمسه را در آخر اسفندارمذ قرار دادند.يكجا اجرا ك )البته در عالم فرض(

شم كه عيد  قبل از مسيح گاهنبار ميذيوى 441در مبدأ كبيسه يعنى در سال  
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 104حوت تـا اول سـرطان    20از (ماه تير قرار داشت  15انقالب صيفى باشد در 
. در موقع )روز است 104تير ماه نيز  15روز است همچنان كه از اول فروردين تا 

روز بعـد از   105شد يعنـى   مرداد منتقل مى 15لين كبيسه طبعاً گاهنبار مزبور به او
آخرين روز خمسـه مسـترقه يـا روز صـد و پـنجم از سـال مـذهبى و هكـذا در         

يافـت و بـه همـان     ها اين گاهنبار از ماهى به ماهى انتقال مى هاى بعد كبيسه دوره
شـد   اه تمام جلوتر برده مـى قرار گاهنبارهاى ديگر در هر صد و بيست سال يك م

گاهنبار انقالب  )كه كبيسه هفتم و هشتم يكجا اجرا شد(تا آنكه در آخرين كبيسه 
 صيفى در پانزدهم اسفندارمذ ماه قرار گرفت.

حوت در مبدأ قبول شدن آن سال و  20بودن اول سال اوستايى جديد در  
ى كه به اسم وسط تابستان ماه در بين عامه ايرانيان و فاصله آن با عيد انقالب صيف

روز و فاصـله آن عيـد بـا عيـد فصـلى       105به اندازه  )شم ميذيوى(شد  ناميده مى
ها از صـحرا بـه آغـل و جفـت شـدن       ديگر كه به قول اوستا موسم بازگشتن گله

روز ظاهراً بناى عقيده تابستان هفت  105باز به ميزان  )اياثرم(احشام و اغنام بوده 
 آمده است. )ونديداد(ماه شده كه در ويديوداد  ماهه و زمستان پنج

شـمارى   چنانكه گفته شد دالئل و قرائن قوى وجـود دارد كـه اتخـاذ گـاه     
 365اوستايى جديد يا سال و ماه زردشتى را در عهد هخامنشيان بـا سـال ناقصـه    

كند  قريب به يقين ثابت مى )روزه و خمسه مسترقه اضافى 30ماه  12يعنى (روزه 
هاى ديگر كه قبل از آن در ايران يا بين اقوام مختلف  شمارى ى كيفيت گاهلكن برا

توان نـه   ايرانى معمول بوده فقط قرائن حدسى در دست داريم و بس. معذلك مى
طور احتمالى بلكه با ظنّ قوى گفت كه قبل از برقرارى قطعـى و اجمـاعى    تنها به

سـه نـوع حسـاب     )ده باشدكه بايد از مصر اقتباس ش(شمارى اوستايى جديد  گاه
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شـمارى   زمان و سال و ماه ديگر نيز وجود داشته است كه يكى از آنها ظاهراً گـاه 
مخصوصـاً در  (هـاى هخامنشـيان    رسمى ايران هخامنشى بوده كه آثار آن در كتبيه

باقى مانده است. اين سـال و مـاه ظـاهراً عينـاً      )14()كتيبه داريوش اول در بيستون
اً فرقـى بـا بـابلى    ي (كه ظاهرابلى بوده و حتماً از بابلى يا عيالممطابق سال و ماه ب

اقتباس شده است. اسامى هشت ماه از آن سـال در كتيبـه بيسـتون آمـده      )نداشته
در واقـع  (است ولى تا اين اواخر مواقع حقيقى همـه آن ماههـا در سـال شمسـى     

ه شدن الـواح  به تحقيق معلوم نشده بود ولى پس از خواند )شمسى بابلى ـ  قمرى
جمشيد كه قبل از جنگ دنيايى اخير به آمريكا برده شـد موقـع هـر     عيالمى تخت

 يك از آن ماهها و مطابقت آنها با نظير خود در سال بابلى روشن شد به قرار ذيل:

ثايگر چيـپ    = )17(= ايار )16(ثورواهر - 2= نيسان بابلى  )15(آدوكنيش -1 
 -9= تشـــرين اول )20(باگيـــاديش -7مـــوز = ت )19(= گرميـــده)18(حزيـــران - 4

 = اذار. )22(ويخن -8كانون اول  )21(اسريادى

 )يعنى سال و ماه بابلى قمرى با كبيسه(شمسى  ـ  اين سال و ماه كه قمرى 
شبيه باسـتعمال بـروج حمـل و    (بوده در دوره هخامنشيان ظاهراً در دوائر رسمى 

 1304مـاه شـمارى جديـد در سـنه     توار الخ در دوائر دولتى قبل از اتخاذ سال و 
مستعمل بوده و بعيد نيست كـه حتـى بعـد از انتشـار و اسـتقرار      ) شمسى هجرى

شمارى اوستايى جديد در ميان عامـه مـردم بـاز تـا اواخـر آن سلسـله مبنـاى         گاه
 حساب رسمى و دولتى بوده است.

اين (شمارى اوستايى قديم است كه در ميان قوم اصلى اوستا  نوع دوم گاه 
كنيم كه زردشت در بين آنهـا باظهـار    اصطالح را بضرورت به آن قومى اطالق مى

مستعمل بود. و سال در آن به شش قسـمت   )امر و تبليغ برخاسته و گاثا را سرود
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شد كه در آخر هر قسـمتى عيـدى مـذهبى مهـم بـه اسـم        غير متساوى تقسيم مى
روزه و  45بـود از فصـلى    ها يا فصول سال عبـارت  گاهنبار واقع بود. اين قسمت

روزه.  80روزه و يـك فصـل    75روزه و دو فصـل   30روزه و يكـى   60ديگرى 
شـده   شم شروع مى رود كه اين سال با انقالب سيفى و گاهنبار ميذيوى احتمال مى

و در مهد قوم  اوستا كه بظن قوى در نواحى شرقى بوده معمول بوده اسـت و بـا   
ايران در ميـان طايفـه زردشـتى كـه بـه آن ديـن       انتشار تدريجى دين زردشتى در 

 گرويدند نيز براى حساب دينى استعمال يافته است.

شمارى مجوس يـا مغـان ناميـد محـتمالً در      نوع سوم را كه شايد بتوان گاه
معـروف   )مدى(صفحات مغربى و شمالى ايران يعنى در مملكتى كه بعدها به ماد 

شمارى ايرانيان اصـلى   ت و شايد اثر گاهشده بود در ايران مركزى معمول بوده اس
شـد و گمـان    هاى قديم بوده و ظاهراً با اعتدال ربيعـى شـروع مـى    و حتى آريايى

ها شباهتى به سال ودايى قديم هنـدى داشـته اسـت.     رود در بسيارى از كيفيت مى
اين سال و ماه قطعاً متعلق به قومى بوده كه پرستنده مهر و ناهيد و خدايان ديگـر  

 )ميتراكانا(اند و ماه مقدس آنها ماه مهر و اعظم اعيادشان مهركان  اى قديم بودهمغه
بوده كه بظن قوى در اعتدال خريفى بوده است و حتى ممكن است كه اول سـال  
آنها نيز ماه مهر بوده است. طول سال و تقسيمات آن و ترتيب ثابـت نگاهداشـتن   

 )آمـده  ى از كبيسه بـه عمـل مـى   كه البد به وسيله نوع(آن در سال شمسى حقيقى 
 )باقيـه بيرونـى  اب اآلثارالمثالً در كت(درست معلوم نيست و چون در مĤخذ قديمه 

 »پيشـداديان «روزه ايرانيان قديم سخن رفته ممكن است كه سال  360از يك سال 
كند و به قـول او در هـر شـش سـال يـك       كه بيرونى آن را به اين صفت ذكر مى

و البد كبيسـه ديگـرى هـم بـراى     (ن يك ماه بر سال داشته كبيسه به وسيله افزود
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 »مجـوس «سال همـين قـوم    )تقريب آن به سال شمسى حقيقى در كار بوده است
تعلـق بـه قـوم     )روزه 360بوده است، اگرچه ممكن است هم كـه چنـين سـالى (   

شمارى شش فصلى آنها كه شبيه به شش فصل سال  اوستايى اصلى بوده كه از گاه
گانه  است و در فوق سخن رفت يعنى همانطور كه در تقسيمات شش هندى قديم

 اند. سال متشابه بوده در عده ايام سال هم نظير يكديگر بوده

 »مجوس«شمارى  ظن قوى در عهد داريوش و اخالف نزديك او هم گاهه ب
در ايران مركزى و شمالى و غربى و نزد پرستندگان ميترا هنوز رايـج بـوده و هـم    

اوسـتايى قـديم در نـزد ايرانيـانى كـه بـه ديـن زردشـتى گرويـده و           شـمارى  گاه
رود يكى از اين  پرستيدند معمول بوده است و گمان مى اهورمزداى زردشت را مى

دو فرقه يعنى دارندگان سال نوروز و مهرگان يا دارندگان سال شش گاهنبارى در 
شمارى مصـرى را   اواخر قرن ششم يا نيمه اول قرن پنجم قبل از مسيح ترتيب گاه

شمارى خود تطبيق و مورد استعمال قرار داده است و پـس   اقتباس نموده و با گاه
از مدتى كه نزاع و مخالفت اين دو طايفه يعنى پرستندگان اهورمزدا و پرستندگان 
ميتراو خدايان ديگر غيرزردشـتى عاقبـت بـه صـلح و اتفـاق خاتمـه يافتـه قـوم         

او را پذيرفته و بحق تقدم او نيز اعتراف نمـوده  اهورمزدا و امشاسپندان « مجوس»
و ديـوان  را تـا آن وقـت پيـر    »مجـوس «اند و زردشتيان نيز كه قـوم   و تسليم شده

را از خدايان مجوس در كـيش   )و شايد تير و آذر(دانستند در مقام صلح ميترا  مي
خود پذيرفته و او را خـداى درجـه دوم قـرار دادنـد و در ايـن موقـع بـوده كـه         

را يكـى از ايـن دو فرقـه از ديگـرى      )مأخوذ از مصر(شمارى اوستايى جديد  هگا
پذيرفته و اين سال و ماه متفق عليه كل ايرانيان گرديده است و در ايـن وقـت بـه    

يا ماهى كه در مقـام آن  ( عنوان مصالحه از طرفى اول سال را در اول فروردين ماه
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قرار داده و  )سال قوم مجوس بوده بوده ولى اين اسم را هنوز نداشته و شايد اول
انـد   اند و ماه هفتم را به مهر داده از طرف ديگر كه شايد آن را ماه اهورمزدا دانسته

و همچنين روز اول هر ماه را به اورمزد و روزهاى بعد از آن را به امشاسـپندان و  
بـه   اتباع اورمزد تخصيص داده و روز شانزدهم را به مهر و روزهاى بعـد از آن را 

 اند. اتباع او داده

آنست كه داريـوش و همراهـانش    »مجوس«از قرائن تعلق مهرگان به فرقه 
براى برانداختن سلطنت غاصبانه مغان و رئيس آنها گماتاى مغ روزى را انتخـاب  
كردند كه عيد ميترا يا مهرگان بوده يعنى عيد بزرگ آن فرقه بود و پادشاه غاصـب  

مستى بودند چه اين واقعه يعنى حمله به گاتهـا و   و دربار او مستغرق در جشن و
يا شب قبـل از روز  (كشتن او به قول خود داريوش در كتيبه بيستون در روز دهم 

 522واقع شـده كـه در آن سـال يعنـى      )تشرين اول بابلى(ماه باگياديش  )يازدهم
درسـت در حـوالى اعتـدال     )يعنى دهم مـاه تشـرين بـابلى   (قبل از مسيح آن روز 

سپتامبر رومـى يعنـى همـان روز اول     30يفى بود و روز يازدهم آن ماه مطابق خر
سپتامبر قريب بـه ظهـر بـوده     29تحويل به برج ميزان در افق ايران در (پاييز بود 

و اين روز يعنى دهم ماه باگياديش در دربـار هخامنشـيان حتـى بـا وجـود       )است
فى اعتدال خري اه هميشه درصلح بعدى دو فرقه عيد بزرگى ماند اگرچه دهم آن م

 افتاد. تر مى نبوده و اغلب چند روز يا حتى چند هفته جلوتر و عقب

بنابر حدس يا فرضيه اينجانب كه نظـر بـه قرائنـى متـراكم آن را محتمـل       
شـايد ابتـدا در شـرق و    (شمارم پس از انتشار تدريجى دين زردشتى در ايران  مى

شـمارى قـديم اوسـتايى را در امـور      گاهگروندگان به آن مذهب كه  )جنوب ايران
احتمال قـوى  ه كردند در اوايل يا اواسط سلطنت داريوش اول ب دينى استعمال مى
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كهنـه   قبل از مسيح بواسطه ارتباط زيـاد بـا مصـر و مـراوده     501و  517بين سال 
شمارى مصـرى را اقتبـاس و    مصر با ايران و علماى روحانى زردشتى به مصر گاه

ترين اعياد مذهبى آنها و مبدأ سال قديمشان كـه   در اين موقع بزرگ اتخاذ نمودند
انقالب صيفى بود در اول ماه هفت مصرى قرار گرفت ولـى باقتضـاى تبعيـت از    
سال مصرى اول سال جديد خود را مطابق اول سال مصـرى يعنـى نخسـتين روز    

و  )23(دندمصرى كه در آن وقت در اواخر ماه دسامبر بود قرار دا )توت(ماه حوت 
ي ناميـده و پـس از مـدت    )دذو(ماه اول را به اسم خداى بزرگ آفريننده يعنى دى 

م قرن يعنى در اوايل نيمه دوم قرن پنجم قبل از مسـيح مـثالً در سـال    (بيش از ني
واقـع شـده و    )مجـوس () صلح و اتفاق فرقه زردشتى با پيروان ميترا 441يا  446

ل اوستايى جديـد را برقـرار نمودنـد از ايـن     شمارى را تركيب نموده و سا دو گاه
قرار كه زردشتيان اول سال مجوس را براى آغاز سال پذيرفتند و براى اين منظور 

ماه اول سال جديـد قـرار    )يعنى در واقع ماه چهارم مصرى را(ماه چهارم خود را 
دادند و با آنكه خمسه مسترقه بر طبق سال و مـاه مصـرى تـا آن وقـت در آخـر      

افزودند و بنـابر ايـن اول سـال يعنـى اول      )يا ماهى كه قبل از دى ماه بود(ه آذرما
روز  11يـا   9مـارس رومـى و    16يا  25 )24(ماهى كه بعدها اسم فروردين گرفت

افتاده بـود و مهرگـان يـا عيـد اعتـدال خريفـى        )مارس 27قبل از اعتدال ربيعى (
يجـه ايـن مصـالحه سـال     واقع شـده بـود. در نت   )مهرماه(ماه هفتم  16مجوس در 

 د تيركـان هـم  شاي(ناقصه يعنى سيار شد و اعياد مجوس مانند نوروز و مهرگان و 
تابع سير سال در فصول شمسى گرديد لكن  )كه تا آن وقت در آغاز تابستان بوده

ها اعياد مذهبى بسيار مهم و اساسى خود را كه بـه تغييـر مواقـع نجـومى      زردشتى
در مواقـع   )يعنى گاهنبارها(اند بشوند  توانسته اضى نمىوجه ر آنها در سال به هيچ
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روز بعـد و   80روز بعد و  30روز بعد از آن و  75خود يعنى در انقالب صيفى و 
 15روز ثابت نگاهدشاتند به اين طريق كه اولى در آن وقت در  45روز بعد و  75

ر مهـر و  ماه تير  افتاده بود و هم چنين دومى در آخـر شـهريور و سـومى در آخـ    
دى ماه و پنجمى در آخر خمسه مسترقه ملحق به آخر اسفندارمذ  20چهارمى در 

ساله در سال مـذهبى   120پس بوسيه ايجاد كبيسه  )25(ارديبهشت 15و ششمى در 
معتبر در نزد موبدان و محافل خاص و عالى روحانى آن گاهنبارها را بـه طريقـى   

و در نتيجه اعياد مـذهبى ايـن فرقـه     كه در فوق بيان آن گذشت ثابت نگاه داشتند
عرفى شده تـابع   مجوس اعياد در مواقع نجومى خود به خوبى ثابت مانده و اعياد

 سال عرفى ساير گرديد.

شمارى اوستايى جديد از موقعى كـه قبـول عامـه يافتـه مـورد اتفـاق        گاه 
چـه  طور سال ناقصـه و سـيار در ايـران جـارى بـوده و اگر      ايرانيان شد مستمراً به

را  )مـأخوذ از بـابلى  (پادشاهان هخامنشى و دربار آنها سـال و مـاه فـرس قـديم     
در ايـران و   )اخـالف سـكندر  (كردنـد و سـالطين سـلوكى مقـدونى      استعمال مى

همچنين سالطين اشكانى در دواير رسمى و دولتى تاريخ سـلوكى و سـال و مـاه    
ردم ايران با همان سـال  داشتند ظاهراً شكى نباشد در اينكه م مقدونى را معمول مى

و ماه اوستايى جديد يعنى سال ناقصه زردشـتى و بـا همـان ماههـا كـه مـا حـاال        
كردند و همان سال است كه در دوره ساسانيان بنـاى   كنيم حساب مى استعمال مى

شمارى رسمى و ملى بوده و در دوره اسالمى نيـز در جريـان خـود مـداومت      گاه
ر جـز در حسـاب پارسـيان قـديمى مـذهب      داشت ولى اثرى از آن در ايـن عصـ  

هندوستان و زردشتيان ايران و صابئين عراق عرب و  اهواز و پير مردان مازندران 
جديد در بين زردشـتيان هنـد و    »فصلى«اثر انتشار طريقه  و شايد بر نمانده است
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 »طهرانى«ايران و متروك شدن سنن قديمه در واليات ايران در نتيجه انتشار تمدن 
 نماند. )جز در نزد صابئين(شمارى  ند سال ديگر نشانى از آن گاهتا چ

فايده نيست يكى آنكه اسم ماه تير كه شكل  در خاتمه اشاره به سه نكته بى
فارسى يامدى تيشترياى اوستاى است داللـت بـر آن دارد كـه شـايد ايـن مـاه از       

 ماههاى مجوس بوده است.

و برانـداختن آنهـا و همچنـين    دوم آنكه حمله داريوش به گماتـا و مغهـا    
پرستش او و خشايارشا پسرش از اهورمزدا دليل زردشتى بودن آنها نبوده و شايد 
قبول دين زردشتى از طرف سالطين هخامنشى همانا در موقـع صـلح زردشـتيان    

 قبل از مسيح به عمل آمده است. 441مجوس در حدود سنه 

بخـود زردشـت در    سوم آنكه نسبت تأسيس سال و مـاه اوسـتايى جديـد    
كتب متأخر اساس معتبر ندارد زيرا كه زردشت بظن اقوى و بنابر داليل قويه كـه  

اعالن امـر  (زيسته  حاال در دست است در اوايل قرن ششم قبل از ميالد مسيح مى
و در آن وقـت هنـوز    )قبل از مسـيح  588و ايمان گشتاسپ در سنه  600در سنه 

 وجود نداشته است.مابين مصر و مشرق ايران ارتباطى 

  
  

 يادداشت:

زاده خواهش كرد  به مناسبت حلول ايام نوروز اداره مجله يادگار از دانشمند معظم جناب آقاى تقى. 1
اى از تحقيقات عميقه خود را كه سالها از عمر گرانبهاى ايشان در آن راه گذاشته در باب  كه خالصه

 1327اى اين مجله بنگارند، تا در اولين شماره سال تاريخ اين روز ملى و تحوالتى كه پيدا كرده بر
له هم با سعه صدرى كه از خصايص ايشان است  بالفاصله بعد از نوروز امسال درج شود، معظم

نمايد.  اند، اداره مجله يادگار صميمانه از ايشان تشكر مى بذل لطف فرموده شرح متن را مرقوم داشته
 .)يادگار(
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اى از اوستا و  تقراء كامل كل مĤخذ قصورى نكرده و بقدر مقدور بهر نوشتهكنم كه در اس گمان مى. 2
و ماندائى و ارمنى و  )پهلوى اصطالحى(و سغدى و پارسيك  )پارتى(هاى هخامنشى و پهلوى  كتيبه

و عربى و فارسى و تركى و آلمانى و انگليسى و فرانسوى  )در اصل يا ترجمه(چينى و كاپادوكى 
ايطاليايى و روسى و سوئدى و ايغورى و بابلى و ايسالندى يعنى زبان قديم  مستقيماً و همچنين

 كه ارتباطى به اين موضوع داشت مراجعه كردم. )به كمك اهل خبره(ها  نروژى

 ) نشر نمود.Prize Publication( »طبع جايزه«طور  انجمن آسيايى پادشاهى انگليسى آن رساله را به. 3

نهضتى در بين متجددين از پارسيان هند  )از قريب بيست تا سى سال قبل شايد(فقط در اين اواخر . 4
شايد از پانزده سال به اين (اند و اين نهضت اخيراً  پيدا شد و مبدأ سال را در  اول بهار قرار داده

به ايران نيز سرايت نموده و در بين زردشتيان ايران هم حساب سال بر طبق سال شمسى ) طرف
 ه است.حقيقى برقرار شد

 شود. ناميده مى Epagomenaeدر السنه فرنگى اين خمسه مسترقه . 5

كنند اساس  هذا عقيده شايع بين عامه در  ايران كه نوروز را از قديم در اول بهار تصور مى على. 6
 محكمى ندارد.

كه  »پس از بيست سال از يزدگرد 369بسال «شود:  مثالً در ديباچه يكى از كتب پهلوى مالحظه مى. 7
سال از وفات يزدگرد. تاريخ  369يزدگردى يعنى از جلوس يزدگرد يا  389معنى آن اينست بسال 

شود و تاريخ فارسيه يا تاريخ المجوس كه تا چند قرن  يزدگردى معروف از جلوس يزدگرد آغاز مى
مدت سلطنت (سال  20با تاريخ يزدگردى متوازياً مستعل بود مبدأ آن وفات يزدگرد است و 

با هم فرق دارند. در قرون اوالى اسالمى هر دو تاريخ مورد استعمال بود و اگرچه در  )زدگردي
هاى  بعضى نواحى يكى از آنها و در بعضى ديگر ديگرى استعمال غالب داشته در بعضى سكه

 پهلوى دوره اسالمى از يك شهر در يك عهد هر دو نوع تاريخ استعمال شده است.

ظاهراً در اواخر قرن چهارم يا (در موقع نقل خمسه مسترقه به آخر اسفندارمذ  خالصه آنكه پارسيان. 8
هاى عقب افتاده و فوت شده  اين عمل را در حكم جبران و تدارك كبيسه )اوايل قرن پنجم هجرى

اند و لذا براى اينكه در عمل  شمرده و در واقع در عالم فرض چهارماه اضافى بر سال مذهبى افزوده
ظاهراً در حدود (سال پس از اين موقع  120غفلت و تأخيرى نشود در نوبت بعد با  كبيسه ديگر

مجدداً يك كبيسه ديگرى كه حقاً موقع آن بوده اجرا و يك ماه به اشتباه بر سال  )هجرى 525سنه 
 اند. افزوده )بجاى سال مذهبى(عرفى جارى 
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ديوار گنشت دو را اروپا اسم ماههاى  هاى پهلوى در نوشته معروف به طومار اورامان و در نوشته. 9
قبل از مسيح و دومى از اواسط قرن سوم مسيحى  22- 23ايرانى ذكر شده كه اولى از حوالى سنه 

 است. )اوايل ساسانيان(

10 .Quintus Curtius Rufus. 
 در يك كتيبه هم كه اخيراً در شوش كشف شده و از اردوان چهارم اشكانى است نيز تاريخ سلوكى. 11

خود كاشف است اينجا از ذكر  با ماه و روز زردشتى ثبت شده و چون نشر كامل اين كشف حق
 شود. تفصيل آن خوددارى مى

هاى قديم ايرانى بيان شده  شمارى داليل مشروح اين عقيده در رساله انگليسى اينجانب در باب گاه. 12
 است.

روزه  360سال بدون خمسه مسترقه يعنى  اين عمل باعث آن شده كه در اولين كبيسه در واقع يك. 13
تر رفته است و چون ا قوام ديگرى  حساب شده و لذا اول فروردين ماه عرفى ايرانيان پنج روز عقب

كردند در اين نقل خمسه از آخر اسفندارمذ به آخر فروردين از  كه همين سال و ماه را استعمال مى
ها و  جز سيستانى(خر ماه دوازدهم باقى گذاشتند ايرانيان تبعيت ننموده و خمسه را همچنان در آ

ها  لذا پنج روز اختالف در ماههاى اول سال بين حساب ايرانى و حساب آنها يعنى ارمنى )صابئين
ها و غير هم پيدا شد و روز اول ماه ارمنى يا سغدى با روز ششم فروردين  ها و خوارزمى و سغدى

هت روز ششم فروردين كه در واقع نوروز  اصلى قديمى ايرانى مطابق گرديد و ظاهراً به همين ج
بوده و مطابق نوروز ساير ملل و اقوام زردشتى هم بود نوروز بزرگ و افضل ايام سال شمرده شد. 

 بوده است. تر از حساب ايرانيان ها و ديگران صححيح از اين قرار حساب ارمنى

 يدا شده.و همچنين در نوشته پاپيروس الفانتين كه در مصر پ. 14

 بفتح الف و كاف.. 15

 بفتح راء و هاء و راء آخرى.. 16

 بفتح گاف و سكون راء.. 17

 بفتح گاف و سكون راء.. 18

 بفتح گاف و ميم ب و دال.. 19

 بفتح گاف.. 20

 بفتح الف و سكون سين و كسر راء و فتح ياء آخرى.. 21

 بكسر واو و فتح ياء و سكون خاء و فتح نون.. 22
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دسامبر و ا ول  26قبل از مسيح بوده باشد در آن سال اول مصرى مطابق  501ين كار در سنه اگر ا. 23
 و گاهنبار ميذياثرى بوده است. )يا انقالب شتوى(جدى 

 شايد اسم ماه اول نو سرد بوده است.. 24

آن هر عيدى اگرچه در حقيقت عبارت از روزهاى مذكور در متن بوده چهار روز سابق بالنفصل بر . 25
روزها را نيز شامل بود و هر جشن گاهنبارى پنج روزه بوده است هر يك از گاهنبارها روزهاى 

شد كه  گانه سال اوستايى قديم بود كه به همان اسم ناميده مى يعنى فصلى از فصول شش« گاه»آخر 
  به گاهنبارها داده شده مانند ميذيوزرمى و ميذيوى شم و هكذا.



  
  
  
  
  

  هاى وابسته به آن نوروز و آيين
  

 كوب عبدالحسين زرين
  

  
= (عيـد قربـان    ـ  در ايران، مثل سـاير كشـورهاى اسـالمى دو عيـد عمـده     

مناسبت مراسم حج ساليانه مكه در دهمين روز از دوازدهمـين مـاه    كه به )اضحى
ـ   )= فطـر (گشـايى   شـود و عيـد روزه   سال قمرى تقويم اسالمى برگزار مى ه كـه ب

مناسبت پايان روزه واجب يكماهه اسـالمى در اولـين روز از نهمـين مـاه همـان      
گون مـذهبى و در تقـويم    در بين اعياد متعدد و گونه ـ  يابد تقويم قمرى انجام مى

 شمارى قمرى مبنى است تقدم خاص خود را دارند. دينى كه بر گاه

در  )الحجـه  دهـم ذى (عيد قربان كه همزمان با روز انجـام مراسـم اضـحى    
عنـوان يـك    هـا بـه   مكه، در ايران نيز مثل ساير ممالك اسالمى، در شهرها و خانـه 

سنّت يا يك نذر با قربانى كردن گوسفند، گاو، يا شتر و همراه با اجراى تشريفات 
اند  مذهبى غالباً به وسيله كسانى از مسلمين كه در گذشته مراسم حج را انجام داده

جراء آن اين رسم را به عنوان اجراء يك سنّت يا يك نـذر  يابى به ا يا بدون دست
 شود. اند برگزار مى تعهد كرده

                                                 
 . 451- 437)، صص 1376تهران (نقش بر آب. 
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گشايى هم كه در اولين روز بالفاصـله بعـد از اتمـام مـاه هشـتم       عيد روزه
شود  و هم مثل عيد اضحى با مراسم و تشريفات مذهبى انجام مى )رمضان(قمرى 

النى، شامل اجتنـاب از خـوردن   چون متضمن پايان يافتن يك دوره محروميت طو
و نوشيدن و دود كردن از سحرگاه تا هنگـام مغـرب آن هـم در مـدت يـك مـاه       
متوالى است اجراء آن غير از اشتمال بر مراسم مـذهبى شـامل شـور و هيجـان و     

 العاده هم هست. خوشحالى فوق

اين هردو عيد امروز در يك محيط رسمى و توأم با مراسـم عبـادت انجـام    
هايى است كه در دنبال  دهد موعظه و تنها چيزى كه به آنها جنبه دنيوى مى يابد مى

شود و بدون آنكه مراسم عبادت را از حدود مجاز آن خـارج   مراسم نماز ايراد مى
كند و در بعضى موارد  نمايد، تمايالت عقيدتى رهبران جامعه اسالمى را تقرير مى

 گردد. به اظهار شعارهاى مذهبى يا اجتماعى منجر مى

معهذا هر دو عيد، درگذشته تقريباً تا يك دو نسل پيش بدون آنكه رسميت 
پردازى بيشترى نسبت به امروز داشت. از جمله مراسم  آنها كمتر باشد جنبه جشن

شد و در  قربانى، گاه در پايتخت و مراكز استان با شور و هيجان بيشترى انجام مى
تفريحـى همـراه بـود. همچنـين عيـد       اى مراسـم نمايشـى و   بعضى موارد با پـاره 

گشايى كه شامل خروج از يك محروميت و محدوديت طوالنى بود در طـى   روزه
كشيد منجر به يك نوع شور و شـعف   دو سه روزى كه مراسم آن معموالً طول مى

شد كه شعر  عمومى، و گاه نوعى بى بندوبارى محدود به طبقات ممتاز و مرفه مى
 شعر حافظ و خيام اشارتهايى به آن دارند. از جمله ـ كالسيك فارسى

تـر و بـا روح    در بين ساير اعياد اسالمى دو عيد ديگر با تشـريفات رسـمى  
= (شد: عيد اعالم مأموريت رسالت از جانـب رسـول خـدا     مذهبى بيشتر اجرا مى
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شـد   اسالمى گرفته مى )رجب( كه در بيست و هفتمين روز از هفتمين ماه )مبعث
طالب كـه در محلـى    بن ابى نشينى داماد و پسرعم پيغمبر، امام علىو عيد اعالم جا

به نام غديرخم، بين مكه و مدينه در بازگشـت از آخـرين سـفر حـج، بـه وسـيله       
هشـت روز بعـد از   (رسول خدا اعالم شد، در هجدهمين روز از آخر ماه قمـرى  

 شد. انجام مى )عيد اضحى

ب پيامبر خدا و خانواده او، و با مراسم اين دو عيد با خواندن اشعار در مناق
تقسيم غذا و شيرينى و ميوه بين مستحقان و با اظهار تبريك و آرزوهـاى خـوب   

شود و در عين آنكه رسـمى و مـوقر هـم هسـت حالـت شـادمانه        هنوز انجام مى
هذا جنبه مذهبى اين اعياد مانع از آنست كه اين اعياد را  العاده جالبى دارد. مع فوق
، در كشورى كه هر چند از لحاظ جوهرى اسـالمى اسـت بـاز داراى    طور كامل به

هاى مذهبى و رسمى متعدد ديگر هم هست جنبـه عمـومى بدهـد و تمـام      اقليت
 مردم را در آنها شريك سازد.

اما عيد در مفهوم كامل، و آنچه تمـام مـردم كشـور در مراسـم آن شـركت      
ى تمـام اهـل ايـران    دارند و به همين سبب آمدنش موجب تمتّـع و لـذت عمـوم   

شود عبارتست از عيد نوروز. عيد فصل، و اول سال شمسى كه بـا اولـين روز    مى
ترين تشريفات را هم متضمن اسـت و   ترين و پرمعنى شود و طوالنى بهار آغاز مى

تمام ايرانيان عالم با هر عقيده دينى، زبان، نژاد، و مسكن آنها هـر چـه و هـر جـا     
 اى واحد و مشابه دارند. تقريباً شوق و عالقهباشد، در اجراء مراسم آن 

يا ملى ايران اسـت كـه شـور و شـوق      ـ  در طى اين بزرگترين عيد عمومى
رسد و مراسم و آداب آن كه طوالنى، پيچيده، شـادمانه اسـت،    عمومى به اوج مى

اى به زندگى عمومى هيجـانى تـازه و معنـايى رمـزى      در طول يك مدت دو هفته
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شود با مراسـمى كـه در    كه در بيست و يكم ماه مارس آغاز مى بخشد. نوروز، مى
ترين عيد عمومى در  آيد طوالنى تهيه مقدمات آن هست و با آنچه در دنبال آن مى

 ايران محسوبست.

همزمان بـا   ـ  البته غير از نوروز كه با اولين روز سال رسمى در ايران امروز
شود، باز تقويم رسمى دولتى  ز مىآغا ـ  لحظه آغاز اعتدال ربيعى در تقويم شمسى

و غير دينى ايران اعياد عمومى ديگرى نيز دارد كه هم مثل نوروز از خيلـى قـديم   
هـذا در دوره اسـالمى    انـد، مـع   داده براى برپايى آنها مردم شور و عالقه نشان مـى 

 اند. يك از آنها شهرت و رواج پايدارى نداشته هيچ

قديم مثل نوروز يك جشن مربوط به  از جمله جشن پاييزى مهرگان كه در
بوده است و حتـى بعضـى محققـان، ظـاهراً بـدون       ـ  سال كشاورزى ـ  آغاز سال

انـد، و بـا آنكـه در     آن را منشأ جشن پوريم يهود هم پنداشـته  ـ  دليلى اقناع كننده
شعر و ادب كالسيك ايران در آن هست و بعضى پادشاهان هم حتـى تـا قبـل از    

اند  داده اسالمى، در اجراء يا احياء آن سعى و عالقه نشان مىروى كار آمدن رژيم 
 يك از ادوار اسالمى اهميت و رواج همگانى نوروز را نيافته است. در هيچ

پاشى، و يك  معروف به جشن آب )= تيرگان(همچنين يك جشن تابستانى 
با آنكه در دوره اسـالمى هـم احيانـاً بـه      )سده(جشن زمستانى به نام جشن آتش 

شـده اسـت، در تمـام دوره     احياء مـى  ـ  از جمله پادشاهان ـ  وسيله بعضى طبقات
هذا، چنانكه  اند مع طوالنى تاريخ بعد از اسالم ايران هرگز جنبه عمومى پيدا نكرده

دهند بعضى جزئيات آنها تدريجاً در مراسم نـوروز جـذب    اى قراين نشان مى پاره
 در آمده است. هاى آن شده است و رفته رفته در شمار سنت

چنانكه برخى مراسم و آداب از اعياد ديگر، حتى اعياد غير ايرانـى هـم بـه    
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انـد در جزئيـات مراسـم نـوروز      زيسـته  وسيله عناصر غيرايرانى كه در ايـران مـى  
اند. به عالوه برخى مراسـم متبـرك مـذهبى ديگـر، حتـى       هايى باقى گذاشته نشانه

اند، ضمن گردش  زيسته بين اتباع ايران مىمراسم مأخوذ از اساطير يهود هم كه در 
هاى شمسـى، تـدريجاً بـه     ها و ما ه جايى دايم در طى فصل ماههاى قمرى، و جابه

شكل سابقه نوروز يا آنچه قبـل از پيـدايش نـوروز در همـان روز تحويـل سـال       
هاى مربوط به نوروز انعكـاس   شمسى در نواحى ديگر اتفاق افتاده است در سنت

 باقى است. يافته است و

اينكه اولين طاليه مراسم نوروزى، ممكن است از بعضى جزئيـات مراسـم   
اى ازيــن تــأثيرات  مــأخوذ باشــد نمونــه )= زاگمــوگ(مربــوط بــه نــوروز بــابلى 

محسوبست. مقصود سوارى مرد كوسه است در يك گردش چند روزه در كوچـه  
نيسـت، ايـن    و بازار كه امروز ديگر جزو مراسم نوروز يا مقـدمات آن محسـوب  

كند و اينكه زمـان دقيـق برگـزارى آن در گـزارش      مراسم آمدن بهار را مجسم مى
طور متفاوت ذكر شده است تا حـدى ناشـى از تفـاوت در زمـان      منابع مختلف به
 هاى بهارى در نقاط مختلف ايران بايد باشد. رسيدن نشانه

خـالى   آميز يك كوسه پير را كه صورتش به علت اين مراسم موكب مسخره
نمايد، نشـان   بودن از مو، منظره زمين عارى از گياه را در فصل زمستان تجسم مى

، او را به همـراه  )= غالباً خر(دهد كه تقريباً برهنه، سوار بر يك مركب مسخره  مى
هاى پر سر و صدا دو سـه روز دور شـهر و    آواز تصنيف و فرياد شوخى و متلك

سـرانجام ظـاهراً بـه عنـوان نماينـده و مظهـر        اند و گردانده توى كوچه و بازار مى
 اند. كرده انگيز از در دروازه شهر خارج مى زمستان مالل
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مرد كوسه در طى اين سوارى بادبزنى را كـه در دسـت داشـت در جلـوى     
شكايت  ـ  گرمايى كه اصالً وجود نداشت ـ  داد، از گرماى هوا صورت حركت مى

كردند گه  او در كوچه و بازار حركت مىها كه همراه موكب مسخره  كرد و بچه مى
كردند يا در پشت گردن و چاك  هاى برف و يخ را به جانب او پرتاب مى گاه تكه

 ريختند. گريبانش مى

در پايتخت و مراكز استان مرد كوسه در روزهاى آخر زمستان و اوايل بهار 
اش  هاى مسـخره  هاى حكومت فرمان شد. فراش تبديل به يك پادشاه عروسكى مى

كردند. به حكم او از عابران يا اهـل بـازار پـول يـا      اى اجرا مى را به وضع مسخره
گرفتنـد. كوسـه    بعضى اشياء را كه آنها را در جيب يا دست داشتند بـه الـزام مـى   

كردند. و در پايان مراسم بـا كتـك و    دندان را مثل يك پادشاه واقعى تكريم مى بى
او را از شـهر يـا ميـدان     ـ  هين و آزار داشتكه جنبه نمايش و نه جنبه تو ـ  خنده

كردند و بدين وسيله قبل از آمدن نوروز پايان حكمرانـى و فرمـانروايى    خارج مى
 كردند. زمستان را اعالم مى

كـه غالبـاً    )چهارشنبه سـورى (آيين ديگر مراسم چهارشنبه آخر سال است 
از عيـد برگـزار   يك روز تا يك هفته قبل از نوروز در شب آخرين چهارشنه قبل 

شود. در طى اين مراسم كه نوعى جشن آتش محسوب است در تمام شـهرها،   مى
هـاى گـون    ها بوته ها و خانه و حتى در تمام دهات مقارن غروب آفتاب در كوچه

اى از روى تـوده   زنند، مرد و زن و پير و جوان با شوق و شادى كودكانـه  آتش مى
آتـش  «گوينـد:   كنند و با لحن دعا مـى  جهند. همصدا، به آتش خطاب مى آتش مى

. با اين خطاب كه به آتش »سورى، آتش، آتش! سرخى تو از من، زردى من از تو!
دهنـد   شود، و با شور و شوقى كه در ضمن مراسم به نـور و آتـش نشـان مـى     مى
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عالقه به آتش، كه رمزى از آفتاب هم هست در سرود گوينـده انعكـاس دارد. بـه    
شـود،   آنكه در زمستان آفتاب كمياب است و  به ندرت ديده مىعالوه با توجه به 

طـور   كننـد بـه   كسانى كه از روى آتش، مقارن غروب آ فتاب، جست و خيـز مـى  
ورشيد غروب كننده را هم به رقابـت بـا آتـش و بـه تـابش      كوشند تا خ رمزى مى

ى بيشتر تشويق نمايند و بدين وسيله او را در آخرين روزهاى زمستان از خمـودگ 
 فصل سرما بيرون آرند.

آورند آنها  ها و سبوهاى سفالى مى شود، كوزه باالخره، آتش كه خاموش مى
اندازنـد، سـپس    كنند، يا هر يك از اعضاء خانه چيزى توى آن مى را از آب پر مى
اندازند. اينكه در وقـت پـايين انـداختن آن     بام توى كوچه پايين مى آن را از پشت

شـمارى   روست كه روز چهارشـنبه در گـاه   درد و بال!، از آن گويند: درد و بال، مى
عاميانه ايرانيان امروز، غالباً يك روز نامبارك محسوب اسـت و اينكـه در آخـرين    
روز آن در ســال انســان درد و بــالى خــود را از خــود و خانــه دور ســازد بــه او 

 دهد و تفألى براى خوشبختى آينده اوست. احساس ايمنى مى

سورى كه سابقه آن در ايـران الاقـل بـه     م مربوط به چهارشنبهدر بين مراس
هـاى مختلـف دارد. از جملـه     رسد، رسـم تفـأل شـكل    قرون نخستين اسالمى مى

انـد و مردهـايى كـه     شوهر مانـده  زنهايى كه آرزوى فرزند دارند، دخترهايى كه بى
ـ    آرزوى تجارت يا ازدواج و امثال ايـن چيزهـا را دارنـد، بـه     وى طـور ناشـناس ت

طور اتفـاق   هايى كه به ها، يا در پشت درهاى بسته، به حرف ها، سر دوراهى كوچه
ايستند  سپارند. براى آينده فال گوش مى شود گوش مى بين اشخاص رد و بدل مى
كنند در طى مدت سال، سرنوشت بدى را كـه بـه حكـم     و با نذر و دعايى كه مى

 مايند.ن برند از خود دور مى فال در حق خود گمان مى
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رسم ديگر آن است كه زنان و كودكان با سر و روى بسته و با تغيير شـكل  
هـاى   در حالى كه يك ظرف خالى در دست دارند در پشـت درهـاى بسـته خانـه    

كوبنـد،   كوچه، به وسيله يك قاشق چوبى يا مسى كه در دسـت دارنـد بـه در مـى    
دهنـد همچنـان در   جـواب ب  »كيـه؟ «بدون آنكه چيزى به زبان بياورند و به سؤال 

خانه در را باز  مانند تا صاحب قدر در پشت در باقى مى دهند و آن زدن را ادامه مى
كند و چيزى به آنها هديه نمايد. پيداست كه خانه اشخاص ثروتمند بيشـتر مـورد   

و هديـه دادن خـالى از    )زن = قاشق(شود. اما ناشناس ماندن كوبنده در  رجوع مى
ن مورد رسم عادى است. اين رسم، در آغـاز رسـيدن   خانه دري كنجكاوى صاحب

سازد كه در بين همسـايگان   طور رمزى، به اهل محل خاطرنشان مى عيد نوروز، به
شان كسانى هستند كه بايد به آنها كمك كـرد و در واقـع بعضـى از همـين گونـه      

 هـايى درخـور نيـز دريافـت     گاه براى ايام عيـد هديـه   همسايگان از همين راه گاه
 نمايند. مي

پنجشنبه آخر سال، يا آخـرين روز سـال در تقـويم شمسـى هـم عصـرها       
اختصاص به زيارت قبور دارد. اين روز را كه در آن صدقه و خيرات به صـورت  
پول، غذا و حلوا، و احياناً به صورت لباس نو كه براى مراسم عيد مـورد احتيـاج   

= يعنـى روزى كـه   (شـود روز بـرات    فقراست، در قبرستان بين آنهـا تقسـيم مـى   
خيرات ازين دنيا به آن دنيا به صـورت حوالـه بـراى مردگـان محبـوب فرسـتاده       

ايرانى، با وجود صورت اسالمى شـده خـود و    )1(نام دارد و اين توسنت )شود مى
كه نيز با آن بيش و كم همزمان است، باقيمانده يك  »خانه تكانى«همراه با مراسم 

رسد كه آيين فروردگان نام داشـته اسـت. در    ظر مىجشن قبل از اسالم ايرانى به ن
هاى زرتشتى، در روزهاى قبـل از نـوروز    اجراى مراسم اين جشن باستانى، ايرانى
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انـد،   گشته هاى خود باز مى به خانه )ها وشى = فره(كه به اعتقاد آنها، ارواح مردگان 
ود را هـاي خـ   خانه ،اند داده اند و خانه آنها را بركت مى خورده از غذاى زندگان مى

انـد و البتـه    گذاشـته  اند، غذاهاى خوب مخصوص آنها در سفره مى كرده پاكيزه مى
 اند. داده بعد از مراسم آنها را به مستحقان و فقرا مى

شـده اسـت نيـز     اينكه روزهاى فروردگان بالفاصله قبل از نوروز واقع مى 
ناظر به آن بـوده اسـت    غير از توقع جلب دعا و بركت اجداد، ظاهراً تا حدى هم

= حسـاب  (گونـه حسـابى    اند در آغاز سـال نـو، بازمانـدگان، هـيچ     خواسته كه مى
با دنياى مردگان نداشته باشند. در واقع با پايان فروردگان كـه مردگـان    )بدهكارى

شـد و   گشتند سالى كه در حـال گذشـته بـود تمـام مـى      از ديدار بازماندگان بازمى
رگ و مردگـان را هـم، تـا حـد ممكـن، پشـت سـر        آخرين خاطره مربوط بـه مـ  

 گذاشت. مى

در روزهـاى بالفاصـله قبـل از     )= خانه تكـانى (البته نظافت عمومى خانه  
دو بازمانده رسم فروردگـان باسـتانى    )= برات(عيد كه همراه با آيين زيارت قبور 

ار بـه شـم   »نوروز«ترين آمادگى براى استقبال  ترين و واجب رسد عمده به نظر مى
هذا الاقل دو هفته قبل از نوروز و به هر حال چند روزى قبل از خانـه   رود. مع مى

 پردازند. مى »بشقاب سبزه«ها به تهيه  تكانى در خانه

هاى غالت مثـل گنـدم و جـو و عـدس و جـز       اين بشقاب مشتمل بر دانه
گذارنـد تـا    آنهاست كه آنها را در داخل بشقاب يا خارج قـبالً مـدتى در آب مـى   

شود تا رسيدن نوروز و به هـر حـال قبـل از سـبز شـدن       زند و سبز مى جوانه مى
مزارع صحرا، حالت يك مزرعه كوچك از غلّـه نُورسـته را در داخـل خانـه پيـدا      

كند. اين رشد سريع سبزه بشقاب تفألى هـم بـراى وضـع محصـول در مـدت       مى
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بـارورى   سالى كه در پيش هست محسوبست بلكه نمايشى از اميد حاصلخيزى و
 كند. بيشتر زمين را در آستانه سالى كه در پيش هست ارائه مى

به هر حال آمادگى براى نوروز، در زمـان حاضـر بـا خانـه تكـانى شـروع       
شود. خانه تكانى عبارتست از يك كوشش جدى در برطـرف كـردن هرگونـه     مى

فـرش تـا   آثار كهنگى، چركى، غبار و آلودگى از خانه. از آشپزخانه تـا انبـار و از   
شود و خانه هـم مثـل يـك انسـان      نما مى لحاف هر چه هست دوباره تازه، يا تازه
آورد و هرچـه   ترين صورت ممكن در مى خود را براى استقبال از نوروز، به پاكيزه

گرد و غبار و دوده و تار عنكبوت در اطراف و زوايـايش هسـت همـه را از بـين     
 شود. آماده مالقات با نوروز مىبرد و بدينگونه پاك و شسته و آراسته  مى

اين كار، در مفهوم رمزى كه در مراسم نـوروز تـام جزئيـاتش شـامل ايـن      
اى از لزوم يك تصفيه باطنى براى رويارويى است با يـك   مفهوم هم هست، كنايه

زندگى تازه. ازين روست كه در شب قبل از عيد يك نوع غسل سنتى، موافـق بـا   
د كه با مراسم تطهيـر تـن و اصـالح سـر و صـورت      شو رسم مذهبى، نيز الزام مى

همراه است و پوشيدن لباس نو هم، به دنبال اين تطهير و تزكيه رسمى داراى يك 
در معنى آمادگى براى يك زندگى تازه كه نوروز آن را بايد هديـه   ـ  مفهوم رمزى

 شود. تلقى مى ـ كند

بشـقاب  «مـراه بـا   در بين لوازم مربوط به استقبال نوروز، سفره نوروز كه ه
دار، با تعـدادى   شود، در كنار يك آينه شمعدان برپا مى »سينى هفت سين«و  »سبزه
ها كه غالباً به تعداد اعضاء خانه است و نيز با يك جلد كتاب مقـدس، يـك    شمع

جام شير، و يك ظرف ماست يا سـمنو و مقـدارى سـكّه عيـدى منتظـر رسـيدن       
ماند و بعد از لحظه تحويل هـم   مى ـ  ملتحويل آفتاب به برج ح ـ  ساعت تحويل
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صبرى و بـا در دل پـروردن آرزوهـاى خـوب آمـدنش را       كه حاضران خانه با بى
 ماند. كشند غالباً همچنان بيش و كم دست نخورده باقى مى انتظار مى

ترها به دعـاى   تر مخصوصاً والدين و بزرگ در انتظار تحويل اشخاص مسن
سال بهترى است يا به تالوت قرآن كه موجب عيد كه شامل درخواست و آرزوى 

تأمين بركت و سعادت خانواده است اشتغال دارند. بعد از تحويل هم رسم اسـت  
 خورند تا تمام سال دهان آنها شيرين باشـد  اى نقل يا شيرينى مى كه بالفاصله پاره

چيزى كه شامل فـال بـراى يـك سـال شـادمانه خواهـد بـود. در نـزد بعضـى           ـ
ز هست واى كه در سفره نور ها صرف چند قاشق ماست يا سمنو يا نوشابه خانواده

 سازد. تأمين اين گونه آرزوها را قابل تحقق مى

هاى سفره نـوروز   انگيزترين قسمت ترين و خيال سين كه جالب سينى هفت
ارتست از مجموعه هفت نوع محصول كه نام آنهـا در زبـان   دهد عب را تشكيل مى

و  »سبزه«حرفى كه در اول اسم  ـ  با حرف سين ـ  و احياناً تركى يا عربى ـ  فارسى
كه يكى مظهر محسوس بهار و تجديد حيـات دنيـاى نبـات و ديگـرى      »سفيدى«

 شود و اينكـه  روز طهارت و صفاى ضد اهريمنى است قرار دارد، با آن شروع مى
گذارنـد،   آنها را در كتاب سفره نوروز ونزديك شمع و سكه و كتاب مقـدس مـى  

 كند. آيد مجسم مى آرزوى افزونى و فراوانى براى سالى را كه مى

هـا از جملـه شـامل چيزهـايى مثـل       اى تفاوت سين با پاره امروز، اين هفت
، يك يا چنـد عـدد سـيب، چنـد قطعـه      )= آب به تركى(سو  )نوعى نان(سنگك 

دانـه، سـپند دانـه، سـنجد، سـماق، قـدرى سـبزى         كه، چند نعلبكى، شال، سياهس
خوردنى، يك ظرف سركه و يك ظرف غذاى شيرين كـه از شـيره جوانـه گنـدم     

شود و  ، يا چيزهاى ديگر كه نيز با حرف سين شروع مى)= سمنو(شود  ساخته مى
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 دارد. ها تفاوت جور كردن هفت نوع از آنها را در يك سينى برحسب سليقه

در اين بين سيب و آب و سـپند و سـبزه و سـكّه كـه اجـزاء عمـده غالبـاً        
مشترك در بين انواع هفت سين بشمارند معانى رمزى دارند و به نوعى با مفهـوم  

رسـند. از   تجديد سال، تجديد خلقت و معنى فراوانى و ثروت مربوط به نظر مـى 
سـوب اسـت، شـكوفه    جمله سيب كه در افسانه آدم و بهشت يك رمز خلقت مح

آن هم نشانه شكفتن بهار است، سپند در اعتقاد عوام اولين روييدنى است كه قبل 
آيد، سبزه رمـز بهـار و تجديـد حيـات اسـت و آب       از همه چيز همراه بهار برمى

مظهر حيات و آفرينش آغازين محسوب است. سكه هـم كـه در هنگـام تحويـل     
د تفأل به ثروتـى اسـت كـه در سـال     شو سال در دست داشتن آن اكيداً توصيه مى

 جديد همه آرزويش را دارند.

عدد هفت هم در اجزاء اين سينى سنّتى خود يك رمـز مقـدس محسـوب    
است و از جنبه رمزى محتواى سينى حاكى است. در واقع عدد مزبور، مثل آنچـه  

فكـر  هاى باستان سابقه دارد عدد الهى است و به نوعى با  ها و عبرانى در نزد بابلى
چيزى كه تقريباً تمام رسوم نـوروزى بـه    ـ  خلقت و پيدايش عالم نيز ارتباط دارد

 نحوى متضمن اشارت به آن نيز هست.

مراسم شب عيد هم خـود، جالـب و متنـوع و از جملـه شـامل نمـايش و       
هاى مصنوعى به  هاست. در گذشته آتش بام خانه آتشبازى در داخل حياط يا پشت

ره و مواد محتـرق كـه كاغـذ نـازكى آن را مسـتعد اشـتعال       هايى از شو شكل پياله
اى از  اى از باروت و با دنباله هايى كاغذى با محفظه ساخت، يا به شكل موشك مى

يك نوع جگن خشكيده كه به هنگام پرت كردن به هوا به محفظه قابل انفجار آن 
دهانـه   هاى باريك پر از بـاروت و گـرد زغـال بـا     زدند، يا به شكل كوزه آتش مى
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هـاى كوچـك و    ساخت، و همچنين به شكل ترقه گشاد كه آتش آن را مشتعل مى
هـاى كوچـك ريـگ     بزرگ كـه زرنـيخ و بـاروت و شـوره را در آنهـا بـين تكـه       

شـد، در مـدت    پيچيدند و با صداى مهيب و شعله نورانى شديدى منفجـر مـى   مى
شد و در  ها انجام مى بام ها و پشت يك دو ساعت تمام با هم و تقريباً در تمام خانه
هـا در شـهر و ده در    هـا و خانـه   آن مدت در تمام شهر تا نزديك نيمه شب كوچه

 بود.هيجان واقع  حال شور و

اينكه غالباً روحانيان مراسم نوروز يا قسمتى از آن را به نام رسوم مجـوس  
دهـد.   كنند در واقـع منشـأ زرتشـتى اصـل ايـن مراسـم را نشـان مـى         محكوم مى

هاى عيد بدون شك يك مفهوم رمزى دارد كه ظاهراً جنگ بين  ى در شبباز آتش
نور و ظلمت، جنگ بين زمستان تاريك و غمناك با بهار گرم و روشن و طربناك 

كنـد   هايى را براى انسان مجسم مـى  كند و در واقع بازگشت به لحظه را مجسم مى
موكـب بهـار    كه دنياى ظلمت مورد هجوم دنياى روشنايى است و نوروز كـه بـا  

 رسد آغاز يك دور تازه در يك دور كوچك آفرينش الهى است. مى

در بين چيزهايى كه صبح روز عيد، همراه بـا سـكه و انـواع شـيرينى، بـه      
هاى پخته، رنگ كرده، در زورق پيچيده يـا نقاشـى    شود تخم مرغ ها هديه مى بچه

هـا   در نزد ايرانىشده است كه شاردن جهانگرد فرانسوى هم به سابقه طوالنى آن 
شود،  ها و جوانان هديه مى ها كه در صبح نوروز به بچه مرغ اشارت دارد. اين تخم

برحسب آنكه قبالً در وقت پخته شدن در پوست پياز، پوست گردو يا بسـته كـاه   
آيند، با شـوق و   پيچيده شده باشند به رنگ بلوطى، رنگ سبز، يا رنگ زرد در مى

شـود و   هـا تهيـه مـى    ها يا مادران براى بچـه  دربزرگعالقه مخصوص به وسيله ما
نشانه و رمزى از مبدأ و آغاز عالم و شروع حيات جديد محسوبست. اينكه نظيـر  
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هـاى شـرقى اروپـا بـين      آن در عيد فصح مسيحى هم، مخصوصاً در نزد مسـيحى 
روست كـه در نـزد آنهـا هـم رمـز       شود از آن كودكان و ديگران توزيع و هديه مى

محسوبست چنانكه خود عيـد فصـح هـم     ـ  رستاخيز عيسى مسيح ـ  يدحيات جد
 آيد. عيد بهارى به شمار مىل نوروز يك مث

مرغ كه بدينگونه تزيين و در مراسم عيد بهار، توزيع و هديـه   در واقع تخم
شود نه فقط رمزى از تجديد حيات كه نوروز مظهر آنست محسوبسـت بلكـه    مى

توليد مثل هـم هسـت كـه هديـه كـردنش بـه       در عين حال مظهرى از بارورى و 
 هاى جوان شامل تفأل به واگذارى ادامه نسل به آنهاست. بچه

 )= سـيزده بـدر  (در مدت دوازده روزى كه بين نوروز و پايـان مراسـم آن   
ها عمر به بـازى و   گذرد. بچه فاصله است اوقات مردم همه در شادى و تفريح مى

ه ديد و بازديد و گردش در بـاغ و صـحرا.   تر ب گذرانند و اشخاص مسن تفريح مى
ترها و اشخاصـى   روند اما كوچك ترها مى در ديد و بازديد البته اول به خانه بزرگ

از طـرف   ـ  هر قدر كم اهميت و فقير باشند ـ  تر قرار دارند نيز كه در مراتب پايين
 شوند. ترها هچون اشخاص مساوى مورد بازديد واقع مى بزرگ

دارد و بزرگ و كوچك و پير  فاصله طبقات را از بين برمىنوروز بدينگونه 
دهد. بوسيدن يكـديگر و بـازى كـردن بـا      و جوان را با هم در يك سطح قرار مى

ها و رفتن به باغ و صحرا و بيكارى و راحتى مطلق كه در زندگى عادى براى  بچه
نـه  شـود و بدينگو  محسوب است درين روزها عادى مـى  )2(»تابو«طبقات محترفه 

فاصله طبقات بين فقير و غنى، پير و جوان، مسـتخدم و اربـاب از ميـان برداشـته     
شود و يك دو هفته احساس فراغت و بيقيدى انسان را در طى مراسم روز بـه   مى

رسـد، اجـازه    يك دنياى نو، دنيايى كه همراه بهار در نفحه الهى غرق به نظـر مـى  
 دهد. آسودگى از تمام قيود مى
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سم روزهاى بالفاصله بعد از روز عيد متضمن رمز بازگشت به هر حال مرا
بهشت دنيايى عارى از اختالف طبقـاتى   ـ  هاى يك بهشت گمشده است به شادى

كه وزش نفحه الهى آنها را مثل روزهاى خلقت با هم در نوعى بـرادرى روحـانى   
ها، و هر سـالى الاقـل چنـد     سازد. تكرار مراسم در طى نسل متحد و هم سطح مى

وز، به دنياى اسطوره، به دنياى پهلوانان قصه، به انسان در اين روزهاى سـال بـه   ر
هر صورت احساس رهـايى از قيـود و وارسـتگى از حـدودى را كـه نـه آفريـده        
خداوند بلكه مصنوع انسان است و به همين سبب هميشـه هـم عادالنـه نيسـت،     

 دهد. مى

هايى كـه خـود    دلقك گرد و موسيقى و آواز و تقليد و شكلك مطربان دوره
هـاى قرمـز و    بـا لبـاس   )= حـاجى فيـروز  (آورند  را به شكل بردگان قديم در مى

ها  اى از مراسم اين كارناوال نوروزى را كه طى هفته هاى عجيب، بخش عمده كاله
از مدتى قبل از عيد تا پايان مراسم آن در كوچه و بازار كـاروان خنـدى و شـادى    

ها كه با سـوت و طبـل كوچـك و شـيپور      صداى بچهاندازد و حتى سر و  راه مى
دستى و سازهاى كوچك دهنى در واقـع صـداهاى طبيعـت از خـواب زمسـتانى      

گرفتگـى و   كنند، پايـان زمسـتانى را كـه دوران تيرگـى و دل     برخاسته را تقليد مى
كند و با اعالم پايان آن موكب رانده شده ديو سرما را همـراه   اندوه است اعالم مى

 كند. سم سيزده بدر از شهر خارج مىبا مرا

در پايان مراسم نوروز كه بيشتر روزهايش صرف تفريح و آسايش و ديد و 
شود سيزدهمين روز كـه معمـوالً مراسـم آن در خـارج از شـهر انجـام        بازديد مى

كنـد. ايـن روزى اسـت     يابد جنبه رمزى تشريفات مربوط به نوروز را كامل مى مى
و با پايان آن مراسم نوروز در ميان حداكثر شادى و نشـاط   كه سيزده بدر نام دارد
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اى كه درين روز، با خنده و مسخره، به خارج از شـهر   گيرد. بشقاب سبزه پايان مى
شود در مدت دوازده روز تعطيالت  شود و براى شگون به آب انداخته مى برده مى

ى بهار، غالبـاً  هايى كه در هواى روزها عيد در ضمن رشد خود همراه با دگرگونى
بينـى دوازده مـاه آينـده     ناپذير است به پيران با تجربه فرصتى بـراى پـيش   اجتناب

دهـد. هنـوز در دهـات و شـهرها شـايد       سالى را كه تازه آمده است به دست مـى 
كسانى هستند كه از روى وضع هـواى ايـن دوازده روز از وضـع بشـقاب سـبزه،      

اعتقاد ست كه به رو كنند. اين از آن يى مىهاى آينده را به اعتقاد خويش پيشگو ماه
عامه، دوازده روز اول سال نمونه تمام دوازده ماه سال محسوب است و چون بـه  

آينـد و در واقـع    روزهاى عيد تعلق دارند رمز روزهاى آغاز خلقت به شـمار مـى  
 وزد. نفحه الهى در آنها مى

گذرانـدن آن،  در واقع روز سيزده متضمن فالى است كه با آن و با خـوش  
انـد تمـام دوازده مـاه را بـه      كوشند در طى سالى كه تازه به آن وارد شده مردم مى

 ـ  سـال بعـدش   ـ  سالمت، به آسايش، و به شادخوارى به سر برند و به ماوراء آن
آيد برسند. اينكه اين روز را با حداكثر شادى  شمار مى كه روز سيزده نماينده آن به

تضمن بيان اين آرزوست كه نحوسـت سـيزده در سـال    برند م و خوشى به سر مى
آيد دامان آنها را نگيرد و بدينگونه  جارى، و در آنچه بعد از آن براى آنها پيش مى

 از نحوست سيزده بركنار بمانند.

 )پيـك نيـك  (درين مراسم با شركت در پرداخت مخارج به صورت دانگ 
رشته، يا بعضى انواع پلو  روند. ظهر آش هاى دوست يا همسايه به صحرا مى دسته

خورند، روز را بگردش در صحرا، بـازى   كنند، عصر كاهو سكنجبين مى صرف مى
هـاى   ها عمليات پهلوانى، بـازى  برند. جوان ها بسر مى در ميان سبزه يا كنار چشمه
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كنند، دخترهـا   هاى جواان شركت مى دهند. پيران در بازى محلى و سنّتى انجام مى
ها و به اصـرار   زنند و غالباً همراه با مادربزرگ سبزه را گره مى هاى در صحرا دسته
كنند: سيزده بدر، سال دگر، خانه شوهر، بچه بغل. مراسم روى هـم   آنها زمزمه مى

شـود،   رفته شامل تفريح، بازى، موسيقى و خوشباشى است و تمام روز سعى مـى 
هـر بـدى و    ها برطرف شود، دشـمنى تـازه ايجـاد نشـود، و خاطرهـا از      كدورت

 ها از هر زحمت و محنت در امان بماند. ناخرسندى و تن

اينكه در مدت دوازده روزى كه فاصله بين عيد و پايان آنست اوقات مردم 
گذرد در واقع كوششى است يا  در آسايش، در ديد و بازديد، و در نوشخوارى مى

، آغـاز  هـاى آغـاز خلقـت    هاى خدايى، لحظه فرصتى تازه براى بازگشت به لحظه
هاى  پيدايش عالم و انسان كه نفحه الهى در آن روز در وزش هست و محدوديت

شـود. ايـن    عادى حيات جارى و مالحظات اخالقى و طبقاتى كنـار گذاشـته مـى   
كنـد   هاى ديرينه را رفع مى مراسم دوستان و ديد و بازديدهاى شادمانه كه كدورت

ل به سبب الفتى كه بـين طبقـات   آورد، در عين حا هاى تازه به وجود مى و دوستى
ها را تـا حـدى از    شكند، ممنوعيت نمايد، مرزهاى طبقاتى را مى مختلف ايجاد مى

برد، بدون آنكه به بى بند و بارى و بدمستى بينجامد، شـادى و خوشـى را    بين مى
دهد. در بين طبقات مختلف برادرى واقعى را  در بين تمام طبقات مجال ظهور مى

سـال  بوط به شؤون و حيثيات مكتسب، در حالت عادى در تمام كه مالحظات مر
 كند. ق يافتن آنهاست به نحو بارزى ايجاد مىمانع تحق

اينكه پير و جوان، فقير و غنـى، مسـتخدم و اربـاب غالبـاً بـدون مالحظـه       
كنند، اينكه در طى آن روزها غـذاى   هاى كودكانه با هم شركت مى شؤون در بازى

د ممكن با همان تجمل و تفنن كه خاص اغنياسـت و بـه   اشخاص فقير هم در ح
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هـاى پـاكيزه و غالبـاً     شود، اينكه لباس هر حال بيش و كم از همان نوع درست مى
خوشرنگ طبقات فقير هم، هر چند بهاى بسيار ندارد، از لحـاظ ظـاهر بـا لبـاس     
 اغنيا الاقل از حيث تازگى همانندست و باالخره اينكه در طى اين مـدت طبقـات  

كند و به آسايش و راحت كه در  كارگر و زارع هم زحمت و كار بدنى را ترك مى
هـايى   يابـد، نمونـه   تمام مدت سال خاص اشخاص مرفّه ومتعين است دست مـى 

شكند و تا چه انـدازه   دهد عيد تا چه حد سدهاى طبقاتى را مى است كه نشان مى
 سازد. طبقات مختلف را هم سطح مى

دار اين عيد عمـومى ايـران را    جزئيات جالب و معنىغيرممكن است تمام 
عـالوه وسـعت    بتوان در اين مجال كوتـاه و محـدود مـورد بررسـى قـرار داد بـه      

العاده دنياى ايران كه مركـز ادارى و فرهنگـى آن طـى قـرون بـين همـدان و        فوق
شد و شعاع آن از يكسو تا  جا مى شوش و تيسفون و مرو و اصفهان و طهران جابه

ه و استانبول در آسياى صغير و از سوى ديگر تا بخارا و سـمرقند در آسـياى   قوني
اى در نشر مراسم نـوروز در سراسـر    مركزى ادامه داشت، بدون شك، عامل عمده

اى مراسم از اعيـاد محلـى اقـوام     اين دنيا، و در عين حال مجالى براى جذب پاره
وروز شد و به هر حـال آداب  ها در داخل مراسم ن ايرانى و غيرايرانى اين سرزمين

نوروز را تا حدى متضمنِ احوال طبقـات متعـدد و اصـناف مختلـف كشـاورزى،      
ات آنهـا را در يـك مقالـه       شبانى، شهرى و دينى ساخت كه بررسى تمـام محتصـ

سازد. اما توجه مخصوصى كه در ضمن تشـريفات ايـن عيـد     مختصر ناممكن مى
شود الاقل تصور ارتباط آن را  ش اظهار مىه وقت به نور و آتمه جا و همتقريباً ه

با مفهوم جنگ بين نور و ظلمت، كه يك تصوير ثنويت باسـتانى زرتشـتى اسـت    
آيـد مراسـم    دهد. نه فقط در شبى كه بالفاصله بعد از تحويـل سـال مـى    نشان مى
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هاى دستى بـه هـوا و بـا روشـن كـردن       با انداختن موشك ـ  بازى و چراغان آتش
سورى و آداب مربوط بـه سـفره    شود بلكه در مراسم چهارشنبه مصنوعى اجرا مى

ها اختراع اين جشن  نوروز هم آتش و شمع روشن نقش عمده دارند. اينكه افسانه
اش  اند، كه ديوهـا را بـه گردونـه    كرده »اولين انسان و پادشاه نمونه«را به جمشيد 

م يـك جنـگ    تدهد كه مبناى نوروز  بست و آنها را به آسمان راند، نشان مى جسـ
و منجر به مقهور شدن ديو به وسـيله   اى بين نور و ظلمت بايد بوده باشد اسطوره

جمشيد، كه يك نمونه اولين انسان ايزدى است شـده اسـت. يـك روايـت كهنـه      
اى و پهلوان ايزدى بـر   ديگر اولين نوروز را مربوط به غلبه فريدون، پادشاه افسانه

افسـانه هـم همـين جنـگ بنيـادى بـين نـور و         دهد و اين ان مىاژدها نش ضحاك
دهد.  ظلمت را كه غلبه در آن، غلبه نور و بهار بر تيرگى و زمستان است نشان مى

اى در ايجاد اين عيد دارند نه فقط سبب شده است  نقشى كه اين پادشاهان افسانه
 كه پادشاهان ايران از عهد داريوش تا پايان عهد سلطنت نسبت به آن عالقه نشـان 

هاى اسالمى هم غالباً آن را نوروز سـلطانى   بدهند بلكه موجب شده است در قرن
هايى كه در ادبيات اسالمى و ماقبـل اسـالم    هذا اينكه در اكثر گزارش بخوانند. مع

ايران در باب نوروز آمده است، آداب مرسوم در دربار سـلطان بـيش از آنچـه در    
روسـت كـه اكثـر     شود از آن نعكس مىرسد، م باب آداب عاميانه گفتنى به نظر مى

روايات مورخان، به سبب اتكاء بر اسناد دربار يا به سبب بستگى به آن، مبنـى بـر   
اوضاع دربارها بوده است. به عالوه ظاهراً اين توجه خاص پادشاهان بـه رعايـت   

اسـت  شده  ي ميها و عوارض آن كمك به تثبيت سال مالى و مانع از تحميل خراج
شـده اسـت و    اى قمرى در فصول مختلف موجب آن مىهى دايم ماهجاي كه جابه
 انداخته است. گزاران را به زحمت مى خراج
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به هر حال در آنچه به بنياد اين جشـن، كـه عيـدى در معنـى كامـل كلمـه       
شود، جاى شك نيست، و هر چند تعدادى عناصر غيرايرانى  ايرانى است راجع مى

ه اسـت اسـاس آن، منحصـراً ايرانـى و     هم در طى طول تاريخ، در آن جذب شـد 
 آريايى، بلكه جزئى از يك ميراث زرتشتى است.

هـاى   اى محسوبست و در كتيبه العاده در دنياى آريايى كه شادى نعمت فوق
شـمارد، ايـن رنـگ     داريوش آن را به اندازه آفرينش دنيا، بـراى انسـان مهـم مـى    

كنـد و هرگونـه    الـزام مـى   شادمانه طبيعى است. اينكه آيين زرتشت هم، شادى را
= (اندوه، هرگونـه خـوددارى از خـوردن غـذا، و هرگونـه رياضـت را اهريمنـى        

خواند، رنگ شادخوارى را در يك عيدى كه سمبول بازگشت به يـك   مى )آشموغ
دهد. مثل هر جشن زرتشتى اين عيد هـم   دنياى ايزديست البته قابل فهم نشان مى

شادخواريست و اين براى قـومى كـه ادبيـات و    همه جا همراه با موسيقى، آواز و 
فرهنگ آن، خوشباشى و شادخوارى را نه فقط در اعياد مذهبى اسـالمى خـويش   

خواننـد و در بعضـى    مثل عيد قربان، عيد فطر، عيد غدير و آنچه عيـد زهـرا مـى   
طور بارزى رنگ مذهبى و ملى دارد بلكـه حتـى    شهرهاى ايران از جمله كاشان به

زن، از  فان خويش هـم بـه صـورت رسـم و راه درويشـان چـرخ      در تصوف و عر
د تا شيراز وارد كرده است، يك ويژگى جالب از طـرز  ه و از سمرقننشابور تا قوني

  فكر و طرز زندگى است.
  

  ها: يادداشت
1. Toussaint. 
2. Tabou. 



  
  
  
  
  

 نوروز جشن بازگشت به زندگى

  جشن آفرينش و جشن تجلى عناصر فرهنگى مدنى
  

 بدرالزمان قريب
  

 دهد: اين پژوهش، نوروز را در سه تصوير مورد بررسى قرار مى

 نوروز، جشن تجديد حيات طبيعت و بازگشت به زندگى در طبيعت ـ1

 نوروز، جشن آفرينش ـ2

 ى فرهنگى مدنىنوروز، تجلى عناصر و بنيادها ـ3

ها  توان از سه دريچه اسطوره، تاريخ و آيين هر يك از اين سه تصوير را مى
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 اسطوره جمشيد ـ1ـ1

گـذارى   پيوند تنگاتنگ جمشيد و خورشـيد و جمشـيد و نـوروز در بنيـان    
 نوروز.

 اروايات اسالمى ـ1ـ1ـ1

 فردوسى:

 سر سال نو هرمز فرودين

 برآسوده از رنج تن، دل ز كين

 به جمشيد بر گوهر افشاندند

 روز نو خواندندمر آن روز را 

 چنين روز فرخ از آن روزگار

  بمانده از آن خسروان يادگار
 
): جمشيد بر سرير زر نشست و چون پرتو آفتـاب بـر تخـت او    1بيرونى (

درخشـيد. مـردم در آن روز دو خورشـيد     تابيد چهره جمشيد چون خورشيد مـى 
 ديدند و آن را روز نو خواندند و جشن گرفتند.

هـاى متعلـق بـه     ترين ساعات نوروز سـاعت  د فرخندهگوين ): مى2بيرونى (
دم تا حد امكان به افق نزديك اسـت و بـا    خورشيد است و بامداد اين روز سپيده

جويند، زيـرا كـه نـام آن روز اورمـزد      دم، مردم بدان تبرك مى نگاه كردن به سپيده
همت  است و آن نام خدا، آفريدگار، سازنده و پرورنده جهان و مردم است؛ او كه

 و احساسش قابل توصيف نيست.

نوروزنامه: سبب نام نهادن آن بوده است كه آفتاب را دو دور است و يكـى  
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روز به اول دقيقه حمل باز آيـد،   آنكه سيصد و شصت و پنج روز و ربعى از شبانه
ليك در سال بعد بدين دقيقه نيامـد و چـون جمشـيد آن روز را درك كـرد و بـه      

 م نهادند و جشن گرفتند.احتساب آورد نوروز نا

  
 شناسى پشتوانه زبان ـ1ـ1ـ2

بـه معنـاى    taإxsaاز اوسـتايى   »شـيد «جمشيد و خورشيد هر دو با پسوند 
در  yama/جـم در اوسـتا و   yimaاند. نام اصـلى جمشـيد    تركيب شده« درخشان»

در  sur/swarخور/هـور در اوسـتا و    xwarريگ وداسـت: نـام اصـلى خورشـيد     
« جـم »بع كهن اسالمى و بسيارى از منابع جديد، جمشيد را به نام وداست. در منا

رفـت چـون    اند، به سبب آنكه هر كجا مـى  ذكر كرده »شيد«خوانند و لقبش را  مى
گويـد: جمشـيد    شـد. طبـرى نيـز مـى     درخشيد و نور از او ساطع مى خورشيد مى

عنـى  اسمش جم بود و به سبب زيبائيش بدو لقب جمشيد دادند، چون شـيد بـه م  
است كـه   )وينگهنه/و يوهونت اوستايى(فروغ درخشان است. جم پسر ويونگهان 

متون ودايى خداى خورشيد است و در ادبيـات پـس    vivavantمعادل ويوسونت 
از ودا نام عام خورشيد است. رابطه جمشيد و ميرا نيز، كه هـر دو بـا روشـنى در    

 ند، شناخته شده است.هاى فراخ ارتباطاند و داراى رمه خوب و چراگاه

  
 پشتوانه تاريخى ـ1ـ1

جمشـيد: در بامـداد نـوروز در سـالى كـه       نظريه جلوس داريوش در تخت
هنگام جلوس او حلول خورشيد به برج حمل به سـاعت شـش بامـداد روى داده    
است. و در آن ساعت شاه تخت نشست و بار عام داد و نور خورشـيد از منفـذى   

 بر تخت او تابيد.
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سبت دادن بناى شهر استخر به جمشيد: همـراه بـا نقـوش و ديـوار     نظريه ن
هايى كه شاه هخامنشى را بـر تخـت در حـال حمـل او توسـط اقـوام تـابع         نگاره

 دهد. گوناگون نشان مى

فارسنامه ابن بلخى: جمشيد بفرمود تا جمله ملـوك و صـلحاى جهـان بـه     
ل ربيعى رسيده استخر حاضر شوند و جشن گرفت و آن ساعت خورشيد به اعتدا

 بود.

شناسـى   جمشيد با محاسبات رياضى، فيزيكى و سـتاره  نظريه نجومى: تخت
توان احتمال داد كه نقش شير و گاو و  گذارى شده است. آيا مى بسيار دقيقى بنيان

پلكان آپادانا نمادى از برج اسد و برج ثور باشند و اين هر دو مـاه )ارديبهشـت و   
يايى آن نقشى داشته باشند؟ يا اينكه حلـول خورشـيد   مرداد( در بنا و وضع جغراف

 را به برج ثور برساند.

  
 پيوند جمشيد با نوروز در بازگشت به زندگى و گسترش زمين ـ1ـ2

اهرمن بركت را از آب و گياه گرفته بود و باد را از وزيدن باز داشته بود و 
خداونـد بـه    درختان خشك شدند و دنيا نزديك به نابودى بود. پس جم بـه امـر  

قصد منزل اهرمن و پيروان او رفت و ديرگاهى آنجا بماند و چون برگشت جهان 
به حالت فراوانى و بارورى و مردم به اعتدال رسيدند. در آن روز كه جم برگشت 

تابيد و مردم از طلوع دو آفتاب در يـك روز   مانند آفتاب طالع شد و نور از او مى
ز خواندند و جشـن گرفتنـد. و چـون چـوب     در شگفت شدند و آن روز را نورو

هاى خشك سبز شدند مردم به يمـن ايـن نعمـت، در هـر ظرفـى و طشـتى جـو        
 كاشتند و سپس اين رسم ميان ايرانيان پايدار ماند.

متون پهلوى: جمشيد به دوزخ رفت و مـدتى آنجـا بمانـد و پيمـان را كـه      
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 اهرمن ربوده بود از او بگرفت و به زمين بازگرداند.

ونى: در عهد جم هيچ جانورى نمرد، زيرا خداوند به پاداش خدماتى كه بير
جمشيد كرد مردمِ او را از پيرى، بيمارى، درد و غم رهايى بخشيده بود. در نتيجـه  
جانوران و مردم چنان رو به فزونى نهادند كه فراخناى زمـين بـا همـه پهنـاى آن     

ه بار سه برابر كـرد. پـس   تنگ شد. آن وقت جمشيد به امر خداوند زمين را در س
 جمشيد به مردمان دستور داد در اين روز غسل كنند تا از گناهان پاك شوند.

روايت بيرونى بازتاب روايت ونديداد است كه جم به كمك دو ابزار زرين 
دهد. در فروردين يشت نيز در برابر  كه خداوند بدو داده بود زمين را گسترش مى

 شود. استمداد مى ها از فروهر جم خشكى چراگاه

  
 بازگشت به زندگى: پيوند نوروز با سياوش و كيخسرو ـ1ـ3

 اسطوره سياوش ـ1ـ3ـ1

سياوش قهرمان صلح، دوستى، پاكدامنى و دالورى ايرانيان و نمـاد اعتـدال   
شـود. از خـون او    به دست دشمنان ايران ناجوانمردانه كشته مى )و مخالف افراط(

گـردد. و   است. پسرش كيخسرو به ايران بـاز مـى   رويد كه هميشه زنده گياهى مى
كند و بـه آشـفتگى    اين پادشاه آرمانى ايران اسطوره صلح، نظم و داد را برقرار مى

تـوان بازگشـت    هاست. مى دهد. ضمناً كيخسرو از جاودان دوران كاووس پايان مى
  او به ايران را، مثل بازگشت سياووش به زندگى تلقى كرد.

 
 سالمى، بيرونىروايات ا ـ1ـ3ـ2

شود. گويند در بامـداد نـوروز بـر كـوه      خداى گياهان در اين روز زنده مى
اى از گياهـان خوشـبو در دسـت دارد سـاعتى      بوشيخ شخصى خاموش كه دسـته 



 ١١٠ 15/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و

 گردد. شود و بعد تا سال ديگر همان زمان ناپديد مى آشكار مى

هنـد و  د ت مـى ب: بناى ارك بخارا را به سياووش نسـ )تاريخ بخارا(نرشخى 
داننـد و   محل گور او را در دروازه غوران بخارا كه مكانى عزيز و محترم است مى

كشند و به روايـت   هر سال در نخستين روز نوروز پيش از آفتاب يك خروس مى
 خوانند. ديگر مغان بر مرگ او سرود سوگوارى مى

  
دن ) يـا كشـته شـ   akituالنهرينى اكيتو ( مقايسه شود با اسطوره بين ـ1ـ3ـ3

خداى دموزى/تموز و بازگشت او به زمين در بهار و ازدواج او با الهه بـارورى و  
) و zagukتجديد حيات طبيعت. همچنين مقايسه شود با جشن بـابلى زگمـوك (  

بازگشت مردوك پس از اسارت در زيرزمين و جشن بهارى و آيين تجديد ميثـاق  
ها دوازده روز دوام داشـت   ىپادشاه بابل با مردوك و كاهنان آن. جشن بهارى بابل

شـد و بعـد از    هاى هر شهر به خارج برده مى ها از معبدى و در آن مدت پيكر بت
شد. در آنجا شـاه شـركت    گاه بابل آورده مى اين همراه با پيكر مردوك به پرستش

داد و در مقابل پيكر مـردوك   كرد و حلقه شاهى و شمشير خود را به كاهن مى مى
خورد. با اين تشريفات، مـردوك كـه در جهـان زيـرين      گند مىكرد و سو توبه مى

 شد. اسير بود آزاد مى

  
ها كه جشن سال نوشان به سبك هنـد و   رود كه آريايى احتمال مى ـ1ـ3ـ4
النهـرين و مـردم    هاى بهارى مردم بـين  ها در آغاز پاييز بود، متأثر از جشن اروپايى

مى فـالت ايـران پـيش از آمـدن     بومى فالت ايران باشد. شك نيست كه مردم بـو 
كردنـد و در ميـان    النهـرين برگـزار مـى    ها جشن بهارى را همانند مردم بين آريايى

ايرانيان پيش از گرويدن به دين زردشت تلفيقى از عقايـد بوميـان فـالت و آيـين     
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ها ايجاد شده بود. نوروز ظاهراً جشن غيرزردشتى اسـت   پرستش نياكان يا فروشى
هاى دينـى خـود پايبنـد بودنـد. امـا محبوبيـت        ان بيشتر به جشنو زردشتيان باست

نوروز در ميان ايرانيان باعث شد كه زردشت نوروز را بپـديرد و آن را بـه عنـوان    
توان نوعى بازگشـت بـه    ها را نيز مى جشن آفرينش برگزار كند. بازگشت فروشى

اند كـه   نياكان ها ارواح پاك زندگى يا بازگشت به سوى زندگان تعبير كرد. فروشى
نـد. نـام مـاه    آي نه، فرزندان و نوادگان خود مـي پيش از سال نو، به ديدن وطن، خا
 گرفته شده است. )فرورتى(فروردين نيز از همين نام فروشى 

آيين رفته بر مزار گذشتگان پيش از نوروز و افروختن چراغ يا شمع براى  
وشنايى به آسانى بيابند تميـز  آن است كه فروهرها راه خانه و كاشانه خود را در ر

 كردن خانه نيز در اصل براى خوشامدگويى به اين بازديكنندگان آن جهانى است.

  
 نوروز و آفرينش و جشن توزيع بخت ـ2

نظريـه  (اى آفرينش جهان در نوروز صورت گرفته اسـت   طبق نظريه ـ2ـ1
 .)داند ديگر آن در مهرگان مى

نوروز به كمال رسـيد در ايـن روز    بيرونى: آفرينش جهان در ششمين روز
و روز ششم به  )هرمزد(خداوند از آفرينش بياسود. روز اول نوروز به نام خداوند 

 است. )امشاسپند(نام خرداد 

در بيشتر روايات آسمان، زمين، خورشـيد و سـتارگان قـبالً آفريـده شـده      
ه در بـرج  بودند. آفرينش زمان در نوروز بود. خداوند به خورشيد در آن زمـان كـ  

حمل بود حركت بخشيد و از آنجا زمان آغاز شد و مردم نوروز را جشن گرفتند. 
در بعضى روايات، آفرينش انسان نيز در نوروز بود. پس نوروز جشن تولد انسـان  

 تواند باشد. نيز مى
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بيرونى: نخستين روز از فروردين ماه را از اين جهت نوروز نام نهادند زيرا 
به اعتقاد پارسيان نخستين روزى است از گشـتن زمـان. در    پيشانى سال نوست و

رو ايرانيان آن را  كنند و از اين اين روز خوشبختى را براى ساكنان زمين توزيع مى
 خوانند. روز اميد مى

نوروزنامــه: در آغــاز آفــرينش حركــت خورشــيد در بامــداد نخســتين روز 
از سر حمـل برفـت و    فروردين از نخستين درجه برج حمل آغاز شد. پس آفتاب

آسمان او را گردانيد و شب و روز پديدار گشت و از آن آغـازى شـد بـر تـاريخ     
 جهان.

  
 نوروز بزرگ بيرونىـ 2ـ2

دانشمندان ايران گويند كه در نوروز ساعتى است كـه در آن سـپهر پيـروز    
ها را براى ايجاد آفرينش به جنبش درآورد. ايـن روز كـه روز خـرداد اسـت      روان
بزرگ نام دارد و در ميان ايرانيان جشنى با اهميت است. گويند كه خدا در  نوروز

 اين روز آفرينش همه آفريدگان را به پايان رسانيد.

ترين سـاعات متعلـق بـه     در اين روز، او ستاره مشترى را آفريد و فرخنده 
مشترى است. اما آخرين عمل آفرينش اورمزد، بنـابر اعتقـاد زردشـتيان، آفـرينش     

ان است و اگر آفرينش ستاره مشترى بعداً بدان اضافه شده بـدين دليـل اسـت    انس
يـا روز خـرداد مـاه    (كه ستاره مشـترى همنـام اورمـزد اسـت. در نـوروز بـزرگ       

است كه طبق متون پهلوى بيشتر رويدادهاى مهـم جهـان در گذشـته و     )فروردين
دين، پيـام اورمـزد   آينده در اين روز اتفاق افتاد، از جمله: تولد زردشت، گسترش 

به زردشت، گرَوِش گشتاسپ به دين زردشت، تولد و عروج كيخسرو، روزى كه 
دهاك را بكشت و چندى به عنوان پادشاه هفت كشور بـر تخـت    سام نريمان اژى
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نشــيند و چــون كيخســرو ظهــور كنــد آن را بــدو واگــذار كنــد، و در آن مــدت  
اه زنـده گـردد و كيخسـرو    سوشيانس موبد موبدان او گردد، پس تن گشتاسپ ش

هـد.  فرمانروايى را بدو واگذار كند و سوشيانس مقام خود را به پدرش زردشت د
رستاخيز تن پسين كند و جهان از مرگ و رنـج  در اين روز است كه اورمزد خدا 

 .)1()ماه فروردين روز خرداد(و بدى برهد و اهرمن سركوب گردد... 

ندان را در كمك به اورمـزد يـادآور   از نظر آفرينش بايد نقش امشاسپ ـ2ـ3
شد، چه غير از اورمزد كه نگهبان انسان است هر كدام از امشاسپندان نگهبان يكى 

، »نگهبـان آتـش  «، ارديبهشـت  »نگهبـان حيـوان  «اند: بهمن/و هـومن،   از آفريدگان
، امرداد »نگهبان آب«، خرداد »نگهبان زمين«، اسفند »نگهبان گياه«اسپندارمز/امرداد 

. در رابطه با نوروز بايد بـه ويـژه نقـش    »نگهبان فلزات«، و شهريور »گهبان گياهن«
سه امشاسپند مؤنث اسپندارمذ، خرداد و امرداد را ذكر كرد، چه اينان هر سـه زايـا   

اى دارنـد و   هستند و در بارش باران، زايش زمين و رويـش گيـاه نقـش برجسـته    
 گيرد. مى بارورى جهان در سايه مهر و عطوفت آنها صورت

نوروز ساسانيان: نوروز خسروانى: درباره نوروز خسروانى اطالعـات   ـ2ـ4
بيشترى از روايات اسالمى داريم. بار عام شاه در شش روز نخست نوروز بـود و  

خـرده  (اى ويژه اختصاص داشت. روزهاى نخست براى دهقانـان   هر روز به طبقه
يان بود و مردم عادى در روزهـاى  ، سپاهيان و روحان)داران تيول(، اشراف )مالكين

آمدند و روز ششم ويژه شاه و خاصان او بود. شاه در روزهاى نخسـتين   بعدى مى
 پذيرفت. ها را مى داد و در روز ششم هديه هديه مى

به روايتى هفت ستون از خشت خام در (بيست روز به نوروز مانده دوازده 
هاى هفت نوع غله: گنـدم، جـو، بـرنج، ارزن،     كردند و در آن دانه حياط نصب مى
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كاشتند. محصـول را در روز ششـم بـا سـرودخوانى و      لوبيا، نخود و عدس را مى
هـا را تـا روز مهـر     پاشـيدند و سـتون   كردند و بر كف تاالر مـى  موسيقى جمع مى

زدنـد.   داشتند و براى وضع كشت و كار سالِ در پيش تفأل مى نگه مى )شانزدهم(
هاى حامل نقل و شكر يا هفت دانه غله  در مĤخذ، رسم آوردن هفت سين يا چينى

بـود كـه بـه     »گويى نـوروزى  تبريك«ترين آيين  نيز ياد شده است. اما شايد جالب
گرفـت. شـخص    روايتى در روز نخست و بـه روايتـى در روز ششـم انجـام مـى     

فرخنده «گو خوشقدم و نامش خجسته بود. او در تبريكش از سوى دو نفر  تبريك
آورد و  رفت. با خود سال نـو مـى   مى »پر بركت«آمد و به سوى دو  مى »بخت نيك

اين آيـين نمـادين    كرد. به احتمال بسيار براى شاه تندرستى و خوشبختى آرزو مى
هـاى دو امشاسـپند خـرداد و     بخت جلـوه  پى يا فرخنده نيك خندهبود و دو نفر فر

امرداد هستند. خرداد نماد تندرستى و امرداد نماد ناميرايى و جاودانگى اسـت. دو  
اند كه نماد بارورى و فراوانى ايـن دو امشاسـپندند. پـس     پر بركت نيز آب و گياه

گو براى طرف در سال نو تندرستى و جاودانگى و براى سرزمينش بركـت   تبريك
طـرف  (آورد  كند و همه اينها را همراه بـا پيـروزى هديـه مـى     و بارورى طلب مى

. اين پيـام پنهـانى نـوروز هنـوز بازتـابش در      )تواند شاه يا بزرگ خاندان باشد مى
خواهند نخستين كسى كه به  هاى مردمى برپاست. هنوز بسيارى از ايرانيان مى آيين

گونه نيز  بيايد. همانگذارد به نام تندرستى و خوشبختى  شان گام مى خانه و كاشانه
كند. انسان با سبز كردن  هاى غالت جلوه مى پيام آفرينش نوروز در سبز كردن دانه

اى كه نقش تغذيه دارد، در كـار آفـرينش سـهم     هر دانه و رويش آن، به ويژه دانه
خانه و اطرافيـانش  ونه نيز در نو كردن خود، جامه و گ كند و همان كوچكى ايفا مى
هـاى نـوروزى    ديد حيات نوروزى شركت دارد. بدين سان آييندر نو شدن و تج
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نماى جشن نوروز در تجديد حيـات، بازگشـت بـه زنـدگى، آفـرينش و       آينه تمام
گونه كه خداوند در تجديد حيات طبيعت بـه آفريـدگان و    اند و همان توزيع بخت

بخشد، مردمان نيز در رسم عيدى دادن و مرحمت  بندگان خود بركت و بخت مى
 كنند. لطف به ديگران در اين امر خدايى شركت مى و

هـا بـراى سـفر     سـارها و آسـياب   مراسم آب پاشـان، آوردن آب از چشـمه  
خورند. وقتى مـا از   نوروزى و سبز كردن غالت همه به نوعى با اسطوره پيوند مى

كنيم و يا در واقع چيزى  رويانيم به آفرينش كمك مى بطن دانه كوچكى گياهى مى
 نيم.آفري مى

  
 نوروز، تجلى عناصر فرهنگ مدنى ـ3

بينـيم بيشـتر    كنيم، مى هاى اوليه نظر مى وقتى ما به روايات دانشمندان سده
بنيادهاى جامعـه و فرهنـگ شهرنشـينى در نـوروز بنـا نهـاده شـده و قهرمـان و         

يا در بيشتر موارد جمشيد بوده (پديدآورنده اين فرهنگ مدنى جمشيد بوده است 
 .)است

بيرونـى و مĤخـذ   (اسـب بـود    كننده حيوانات به ويـژه  ارى: جمشيد رامدامد
 .)ديگر

كشاورزى و آبيارى: جمشيد چاه و قنـات حفـر كـرد و بـه آبـادانى زمـين       
و كاشف نيشكر بـود و در نـوروز دسـتور داد شـكر بسـازند و       )ثعالبى(پرداخت 

امـروز   و )بيرونـى (سپس مرسوم شد كه مردم در نوروز به هم شكر هديه بدهند 
 شيرينى و نقل و غيره.

ها را ببرند و از مرمر و سـنگ   ها و صخره معمارى: جمشيد دستور داد كوه
. همچنـين او فلـزات و زر و   )طبرى، بيرونى و مĤخذ ديگـر (ها بسازند  و گچ كاخ
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 سيم و گوهر استخراج كرد.

بهداشت: جمشيد گرمابه ساخت و به مردم گفت در نوروز خود را بـا آب  
 .)بيرونى و مĤخذ ديگر(ها و گناهان از آنها پاك شود  تا آلودگى بشويند

هـا را وضـع كـرد و مـردم از آن سـود       داد و ستد: جمشيد اوزان و انـدازه 
 جستند.

نساجى و خياطى: جمشيد نخ، ابريشم و پشـم و بـافتن پارچـه و دوخـتن     
 .)بيرونى، طبرى(پوشاك را به مردم آموخت 

 ها را درمان كرد. ت و بيمارىپزشكى و درمان: او دارو ساخ

، فلــزات را )مســعودى(صــنايع و معــادن: جمشــيد آتــش را كشــف كــرد 
. زر و سيم ذوب نمود، تختى از زر و )بيرونى(آالت ساخت  استخراج كرد و آهن

به روايتـى  (اى از بلور/شيشه  . گردونه)فردوسى(سيم ساخت و بر آن گوهر نشاند 
. و يك روزه از دماوند به بابل )بيرونى، طبرى(ساخت و با آن پرواز كرد  )از عاج
. سالح )اى بود آورى در ذهن بشر اسطوره گرى و فن اين شايد اوج صنعت(رسيد 

 )بـا تخـت زر  (. روزى كه سوار بر گردونـه بلـور   )طبرى(افزار ساخت  زره و زين
پرواز كرد و از دماوند به بابل رفـت روز هرمـز از مـاه فـروردين بـود. همچنـين       

توانست همه عالم را ببينـد كـه آن در ادبيـات     يد جامى ساخت كه در آن مىجمش
 )2 (فارسى به جام جم معروف شد.

تـرين   شهرسازى: جمشيد چندين شهر ساخت. و شهر تيسفون كـه بـزرگ  
. اسـتخر را نيـز بـه    )حمـزه اصـفهانى  (شهر از هفت شهر مداين است او بنا نهـاد  
. جمشيد پلـى بـر دجلـه    )بلخى ابن(خت روايتى جمشيد و به روايتى تهمورث سا

 ساخت كه تا روزگار اسكندر برجاى بود و اسكندر آن را ويران كرد.



١١٧ نوروز جشن بازگشت به زندگي

كشتيرانى: كشتى ساخت و بر آب انداخت و از كشـور بـه كشـورى رفـت     
 .)فردوسى(

نـديم نقـل از    ابـن (شناسى و شناخت پيدايش زمين و آسمان  نجوم و ستاره
 .)ابوسهل نوبختى

رى: جمشيد به داد نشست و اين سـنت تـا زمـان شـاهان     عدالت و دادگست
نامـه، شـاهان    الملـك، نويسـنده سياسـت    ساسانى تداوم پيدا كرد. طبق گفته نظـام 

پرداختنـد و نخسـت از شـاكيان خـود شـروع       ساسانى در نوروز بـه عـدالت مـى   
القضات موبد موبـدان بـود. بـدون شـك جامعـه مـدنى بـدون         كردند و قاضى مى

 پايگاهى ندارد.دادگسترى خوب 

ها نوشت و به اطـراف فرسـتاد.    ها و كتيبه خط و نويسندگى: جمشيد لوحه
اند كه كشف خـط بـه وسـيله جمشـيد و در      بيشتر مĤخذ اين مطلب را تأييد كرده

بيرونـى،  (نوروز بود. در واقع اين كشف بنياد تاريخ و فرهنگ تاريخى بشر اسـت  
جمشيد خط نوشت و به مرد مـژده داد  . و روزى كه )نديم و ديگران فردوسى، ابن

كه روش او خداى را خوش آمده و به پاداش كارهـايش، گرمـا، سـرما، پيـرى و     
 كند، روز ششم فروردين ماه بود. رشك را از مردمان دور مى

ثعالبى: جم فرمانرواى هفت اقليم، زمين را آبادان كرد، آفريـدگان را ايمنـى   
 .)و داد: سه ركن جامعه مدنىاقتصاد، امنيت (بخشيد و داد بگسترد 

ابن مسكويه: چهار خاتم ساخت براى چهار حرفه: براى جلوداران جنـگ   
و  »تيـزروى «، براى بريدان »آبادانى«گيران نوشت  براى خراج »نرمى«بر آن نوشت 
 .»داد«ها  براى دادگاه
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توان گفت نوروز عـالوه بـر جشـن طبيعـت، جشـن آفـرينش، جشـن         مى
، جشن گسترش بنيادهـا و عناصـر مـدنيت بـود. در واقـع،      پيروزى نور بر ظلمت

اى است كه در آن نه گرما بود نه سـرما،   نوروز جشن دوران طاليى ايران اسطوره
 نه بيمارى نه رشك و نه مرگ.

حال ببينيم اين بنيادها و عناصر جامعه مـدنى را از ديـدگاه تـاريخى كجـا      
هـا را البتـه در    از ايـن جنبـه  توانـد بعضـى    جمشـيد مـى   توان يافت. آيا تخـت  مى

 چارچوب تاريخ و نه در چارچوب اسطوره نشان دهد.

  
 جمشيد نوروز و تخت

اگرچه نام نـوروز در آثـار مكتـوب هخامنشـيان نيامـده، امـا وجـود بنـاى         
جمشـيد   هاى نوروزى يا جشن بهارى است. تخـت  جمشيد بهترين بيان آيين تخت

توانست باشد و نه محل اقامـت دائمـى    نه پايتخت امپراتورى بزرگ هخامنشى مى
 شاه و درباريان او.

جمشـيد   جمشيد بسـيار كوچـك اسـت. تخـت     براى چنين مقصودى تخت
هاى نـوروز و مهرگـان    پايتخت تشريفاتى و آيينى هخامنشيان بود كه در آن جشن

بيشـترين دنيـاى   (هاى پيـرو   شد و نمايندگان ملت باشكوه هرچه بيشتر برگزار مى
كه از مرز سيحون تا حبشه و ليبى در آفريقا و از شـبه قـاره هنـد     )وزمتمدن آن ر

دادند شركت داشـتند و بـه همـين     تا كنار بسفر و مرز دانوب در اروپا تشكيل مى
ترين بنايى كه تـا آن روز بـر روى زمـين سـاخته      ترين و باشكوه منظور اين بزرگ

 گذارى شد. ن بود، بنيانشده بود و شايد نماد بهشت آرمانى مردم كهن اين سرزمي

هاى به شكل درخت تراشـيده، نقـوش سـرو و نيلـوفر آبـى و گـل،        ستون
خوانـده   »باغى مقدس با درختان سـنگى «طور كه زنده ياد مهرداد بهار آن را  همان
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 است، نمايش رويش بهارى است.

جمشيد كـه حتـى امـروز نيـز بيننـده را بـه        انگيز تخت آيا معمارى شگفت
هـاى   هـاى سـر بـه آسـمان افراشـته، سـر سـتون        د، ايـن سـتون  انـداز  حيرت مـى 

هـاى   هـا و سـالح   هـا بـا پوشـاك    هاى كنده بر سنگ از انسـان  انگيز، نقش اعجاب
گوناگون و اين نقش حيوانات با آن همه نيرو و قـدرت، افـزون بـر آنچـه كـه از      

ها و مهرها و ظروف هخامنشى پيدا شده، داللت بر پيشرفت هنـر   تزيينات و سكه
ها، آبروها، فاضالب و كـل   كند؟ آيا نقشه پلكان آورى آن زمان نمى و صنعت و فن
جمشيد يك نمايش از فرهنگ شهرنشـينى پيشـرفته نيسـت؟ اگـر      مجموعه تخت
جمشيد بر حساب نجومى قـرار گرفتـه باشـد، خـود ايـن موضـوع        ساخت تخت

 رساند. ىشناسى نيز م هاى ستاره پيشرفت مردم آن دوران را در رياضى و حساب

اى جمشـيد، الاقـل از نظـر     توان گفت كـه جامعـه اسـطوره    طور كلى مى به
 جمشيد هخامنشى بازتاب و تبلور يافته است. مادى، در بناى تخت

اما از نظر فرهنگى نيز خطهاى مختلف نگاشته شده بر سينه سنگ و يـا بـر   
نرواى آن دهند كه در آن جامعـه قـانونى بـوده و فرمـا     هاى گل نشان مى دل لوحه

كرده و از دروغ پرهيز  پرستيده و مردم را به راستى تشويق مى خدايى بزرگ را مى
كرده كه طرفدارى راستى و عدل و داد اسـت.   داده و خود نيز چنين وانمود مى مى

در آن جامعه همچنين هر كس به قدر كار، مهارت و زحمت خـود در سـاخت و   
ه است. مرد، زن و كودك، هر كس كـارى  گرفت نگه داشتن اين بنا مزد و پاداش مى

 كرده است. كرده طبق قانون مزد دريافت مى مى

كه داريوش پيمان خود را با خداوند و مردم  )3(هاست احتماالً در اين جشن
نمـود كـه بـاور دارد كـه شـاهى را فقـط        كند. زيرا باور داشت يـا مـى   تجديد مى
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را، ايـران   )پـارس (رمانروايى ايران مزدا خداى بزرگ به او عطا كرده و نيز ف اهوره
اين كشور پارس، دارنده اسبان خـوب و  (زيبا، دارنده مردم خوب و اسبان خوب 

  parsa, naiba, huaspa, humartiyaص iyam dahyaus. )مردم خوب

خواست اين سرزمين را از سـه   و در همين مراسم بود كه او از خداوند مى
). drauga) و دروغ (yaraصdus)، سـال بـد (  hainaچيز نگاه دارد: سپاه دشمن (

جمشيد بـه   اين دعايى است كه داريوش در كتيبه خود بر ديوار جنوبى صفه تخت
بـراى   )تـرين نمونـه زبـان فارسـى     يعنـى كهـن  (خط ميخى و زبان فارسى باستان 

آيندگان به يادگار گذاشته است. شايد اين دعا را در مراسم جشن نوروز، در برابر 
نان پارسى و اشرافيان و بزرگـان پارسـى و مـادى و نماينـدگان ديگـر      صف نگهبا

 خواند: هاى تابع مى ملت

auramazda patuv imam dahyaum, haca hainaya, haca dusصyara, 

haca drauga 

صف سربازان پارسى و شوشى نيزه و سپر به دست كه در حالـت خبـردار   
رونـد و بـا    پلكـان قصـر بـاال مـى    اند، صف بزرگان پارسى و مادى كـه از   ايستاده

يكديگر در حال صحبت و تعارف هستند و صف نمايندگان اقوام تابع هخامنشـى  
كه با دستاوردهاى بومى، كشاورزى، صنعتى و هنرى خود هـدايايى بـراى جشـن    

 آورند نمايش شكوهمندى از اين جشن بزرگ است. مى

بركت، صلح  اين جشن، دعا و نيايش به خداى بزرگ بود براى درخواست
هايى كه از هخامنشيان پيروى  و آرامش. اين جشن به روى همه مردم و همه ملت

 مند شوند. كردند تا از بركت آن بهره كردند باز بود و همه در آن شركت مى مى

  
*** 
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جمشيد دعايى است تجسم يافته به زبان سـنگ، سـرودى اسـت در     تخت 
م و شادى را آفريد تا به اين سرزمين نيايش به خداى بزرگ كه زمين، آسمان، مرد

زيبا و دارنده مردم خوب بركت و افزونى بخشد، آن را در صلح و آرامش بپايد و 
 اند نگه دارد. از پليدى و آشوب كه زاده دروغ

  
  ها: يادداشت

سغديان و خوارزميان قرون وسطى نخستين روز ماه نوسرد سغدى و ناوسارجىِ خوارزمى را جشن . 1
 كرد فتند كه ششمين روز پس از نوروز اهل فارس بود و با نوروز بزرگ آنان مطابقت مىگر مى

« سال» sarcadaاز باستانى  sard. نوسرد به معناى سال نو است. واژه سغدى )بيرونى: آثارالباقيه(
 مشتق شده است.

در سده بيستم به اين دو صنعت كه پيدايش آن را اسطوره ايرانى به جمشيد نسبت داد، بشر آن را . 2
 هيئت هواپيما و تلويزيون متجلى ساخت.

هاى  هاى هخامنشى نيامده، باعث تعجب نيست، چون اين نام در كتيبه اگر نوروز به نام در نوشته. 3
ترين نام  شود. شايد كهن شود و فقط در چند متن پهلوى نام نوروز ديده مى ساسانيان نيز ديده نمى

، اما اين متن اطالع )متن روزهاى سغدى(صورت نوگروچ باشد نوروز در يك متن سغدى به 
  دهد و تاريخ آن هم مشخص نيست. زيادى درباره نوروز به ما نمى



  
  
  
  
  

  �ميرِ نوروزى
  

 محمد قزوينى
  
  

اين تعبير در يكى از غزلهاى معروف حافظ آمده كه مطلع آن با چند بيـت  
 اول آن از قرار ذيل است:

 آيد نسيم باد نوروزى ز كوى يار مى

 ازين باد ار مدد خواهى چراغ دل برافروزى

 چون گل گر خرده دارى خدا را صرف عشرت كن

 اد سوداى زراندوزىكه قارون را غلطها د

 بخشى چيست ترك كام خود كردن طريق كام

 كاله سرورى آنست كز اين ترك بردوزى

 گويم چو گل از غنچه بيرون آى سخن در پرده مى

 كه بيش از پنج روزى نيست حكم مير نوروزى

 ندانم نوحه قمرى به طرف جويباران چيست

  مگر او نيز همچون من غمى دارد شبانروزى
 

                                                 
 . 16-13، صص 1323، آبان 3يادگار سال اول، شماره. 
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شود در آخر بيـت   چنانكه مالحظه مى »مير نوروزى«بيات، كلمه الى آخراال
چهارم استعمال شده است و در اين كلمه در اينجا ايهام است مابين معنى قريـب  
آن يعنى بهار و سلطان بهار و شوكت و صولت بهار، و بين معنى بعيد آن كه مراد 

عيـد ايـن تعبيـر    هميشه همانست الغير، و اين معنـى ب  »ايهام«شاعر بطبق تعريف 
عبارت بوده از پادشاهى يا اميرى يا حاكمى موقتى كه سابق در ايـران رسـم بـوده    
در ايام عيد نوروز محـض تفـريح عمـومى و خنـده و مضـحكه او را بـر تخـت        

رسـيده، و   اند و پس از انقضاى ايام جشن، سلطنت او نيز به پايـان مـى   نشانيده مى
نت عمومى در آن چنـد روزه خـود را   گويا پادشاه حقيقى وقت محض متابعت س

كرده و نام پادشاهى را با جميع لـوازم ظـاهرى    برحسب ظاهر از سلطنت خلع مى
ال دولـت از ك    شـوري و لشـكري از   آن از فرمانروايى مطلق و اطاعت عمـوم عمـ

نموده و اين شخص مسـخره در   و بيكي از اداني الناس واگذار مياوامر و نواهي ا
سلطنت دروغى صورى محض كه واضح است جز تفـريح   يك نوع آن چند روزه

داده و  و سخريه و خنده بازى هيچ منظور ديگرى از آن در بين نبـوده انجـام مـى   
نموده و عزل و نصب و توقيف و حـبس و جريمـه و مصـادره     احكامى صادر مى

رسـيده و امـور    كرده و پس از چند روزى سلطنت صورى كوتاه او به پايان مى مى
پادشـاه  «يافته است، و به اين مناسبات تعبيـر   جارى عادى خود جريان مىباز به م
كنايه شده بوده است از پادشاهى كه مدت سـلطنت او   »مير نوروزى«يا  »نوروزى

اسـاس باشـد، در كتـاب     دوام و بى بسيار كوتاه و فرمانروايى او بسيار متزلزل و بى
يل فصل راجـع بـه فـتح    در اوا 97-98تاريخ جهانگشاى جوينى جلد اول صفحه 

 خوارزم به دست لشكر مغول گويد:

خوارزم از سالطين خالى بود  )يعنى اندكى قبل از حمله مغول(و در آن وقت «
آنجا بوده اسـت...   )1(از اعيان لشكر خمار نام تركى بود از اقرباى تركان خاتون
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ـ   زول چون در آن سواد اعظم و مجمع بنى آدمى هيچ سرور معين نبود كـه در ن
حادثات امور و كفايت مصالح و مهمان جمهـور بـا او مراجعـت نماينـد و بـه      
واسطه او با ستيز روزگار ممانعت كنند به حكم نسبت قرابت خمار را به اتفاق 
به اسم سلطنت موسوم كردند و پادشاه نوروزى ازو برساختند و ايشان غافل از 

يق از دست زمانـه در  آنچ در جهان چه فتنه و آشوب است و خاص و عام خال
  انتهى. »چه لگدكوب الخ

 

ــفحه   ــمرقندى ص ــاه س ــذكره دولتش ــرزا   416و در ت ــوال مي ــرح اح در ش
 بن امير تيمور گوركان گويد: بن بايسنقربن شاهرخ عالءالدوله

القصه نصيب جام عالءالدوله هميشـه از خـم فلـك دردى درد بـود... بعـد از      «
احـدى و سـتين و ثمانمائـه بـاز از      بابر سلطان در شهور سنة )برادرش(وفات 

طرف اوزبك و دشت قبچاق به خراسان آمد و ولد او ابراهيم سلطان متصـدى  
سلطنت خراسان بود باز به دستور سابق در دست فرزند متهور ذليل شد و چند 

در هنگـام نـوروز آن سـال در     ]ظ: نوروزى[ )2(روزى چون پادشاهان نوروز
بسته نمود جهانشاه تركمان از طرفى مزاحم  دارالسلطنه هرات حكومتى شكسته

و سلطان سعيد ابوسعيد خود همچـون بـاد سـحر از ميانـه برخاسـت كـه مـن        
  .»آخراالمر عاجزوار در مصاحبت پسر عازم جبال غور و غرجستان شد الخ

 

الـدين تورانشـاه    چون غزل خواجه مذكور در فوق در مدح خواجـه جـالل  
وزير معروف شاه شجاع و ممدوح بسيار محبوب حافظ است و نام او صريحاً در 

) مـذكور اسـت لهـذا    317ص  1320طبـع وزارت فرهنـگ سـنه    (آخر آن غـزل  
توان گفت كه اين بيت محل گفتگوى ما: سـخن در پـرده    باحتمال بسيار قوى مى

وزى نيسـت حكـم ميـر    گويم چو گل از غنچه بيـرون آى كـه بـيش از پـنج ر     مى
نوروزى بايد در ايام محبوس بودن اين وزير گفته شده باشد يعنـى در ايـامى كـه    
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الـدين   الدين تورانشاه مذكور را در اثر تهمتى كه رقيـب او ركـن   شاه شجاع جالل
شاه حسن وزير ديگر شاه شجاع در حق او زده بود كه وى با بـرادر شـاه شـجاع    

شمنان قوى پنجه شاه شجاع مكاتبه و مواضـعه  شاه محمود صاحب اصفهان و از د
دارد به حبس انداخته بود بعدها چنانكه در كتب تواريخ مفصالً مسطور است پس 
از تحقيق دقيق چـون برائـت سـاحت تورانشـاه بـر شـاه شـجاع واضـح گشـت          

الدين تورانشاه را مجـدداً بـه وزارت    ا به قتل آورد و جاللالدين شاه حسن ر ركن
بـر فـرض صـحت     »مير نوروزى«)، و 770در حدود سنه (مود خويش منصوب ن

الدين شاه حسن مذكور كه ايـام وزارت   اين حدس البد اشاره خواهد بود به ركن
 او بسيار كوتاه و گويا بيش از چند ماهى نبوده است.

كه چنانكه گفتيم سابق در ايران معمول بوده  »پادشاه نوروزى«و اين رسم  
در بعضى نواحى ايران آثارى از آن بـاقى   )و شايد هنوز هم(تا همين سنين اواخر 

بوده است، يكى از دوستان موثق نگارنده از اطباى مشهور كه سـابق در خراسـان   
اند در جواب استفسار من از ايشان در اين موضوع مكتـوب ذيـل را بـه     مقيم بوده

 شود: اند كه عيناً درج مى اينجانب مرقوم داشته

رى شمسى براى معالجه بيمارى به بجنورد رفته بودم از اول هج 1302در بهار «
فروردين تا چهاردهم فروردين در آنجا بودم، در دهم فروردين ديدم جماعـت  

هـاى فـاخر بـر اسـب      گذرند كه يكى از آنها بـا لبـاس   كثيرى سواره و پياده مى
رشيدى نشسته چترى بر سر افراشته بود جماعتى هم سواره در جلو و عقب او 
روان بودند يك دسته هم پياده به عنوان شاطر و فـرّاش كـه بعضـى چـوبى در     
دست داشتند در ركاب او يعنى پيشاپيش و در جنبين و در عقب او روان بودند 

هاى بلند در دست داشتند كه بر سر هر چوبى سر حيوانى از  چند نفر هم چوب
ايـن رمـز از آن    قبيل سر گاو يا گوسفند بود يعنى استخوان جمجمه حيـوانى و 

آورد،  بود كه امير از جنگى فاتحانه برگشته و سرهاى دشـمنان را بـا خـود مـى    
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دنبال اين جماعت انبوه كثيرى از مـردم متفرقـه بـزرگ و خـرد روان بودنـد و      
 هياهوى بسيار داشتند.

شود كه تا سيزده عيـد اميـر و    تحقيق كردم گفتند كه در نوروز يك نفر امير مى
دهد كه همه  است به اعيان و اعزّه شهر حواله نقد و جنس مى فرماى شهر حكم

نويسـد بـراى فـالن     كنند به اين طريق كه مثالً حكمى مـى  كم يا زياد تقديم مى
متعين كه شما بايد صد هزار تومان تسليم صندوقخانه كنيـد البتـه مفهـوم ايـن     

كردند ولى  مىاست كه صد تومان بايد بدهيد، البته اين صد تومان را كم و زياد 
دادنـد   شد. غالب اعيان به رغبت و رضا چيزى مـى  در هر حال چيزى گرفته مى

گرفتند. از جملـه بـه ايلخـانى هـم      زيرا جزو عادات عيد نوروز به فال نيك مى
پرداخـت، بعـد از تمـام شـدن سـيزده عيـد دوره        دادند كه مـى  مبلغى حواله مى

 »ده اين شغل ارثى بود.آيد و گويا در يك خانوا سر مى امارات او به
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  نوروز در زمان ساسانيان
  

 سعيد نفيسى
 

ترين آداب نژاد ايرانى اسـت و هـر چنـد كـه در      جشن نوروز يكى از كهن
اوستا تصريحى به آن نيست ولى از قراين پيداست كه چون نوروز در روز هرمزد 

تــرين مبــدأ مــذهب  شــود و نــام آن روز نــام بــزرگ از مــاه فــروردين واقــع مــى
هاى قديم مذهب پدران ما بوده اسـت و چـون    ز از آيينست جشن نورو زردشت

دانيم  اطالعات دقيقى كه از ايران قديم داريم مشخص به دوره ساسانيان است نمى
هاى پيش از آن و مخصوصاً در عهد هخامنشيان آيين نوروز در دربـار   كه در زمان

 ايران چه بوده است.

بسـيار قـديم نـژاد    چيزى كه مسلم است اين است كه نوروز جـزو عقايـد   
اند چنانكه معتقد بودنـد   هاى باستانى خود داخل كرده ايرانيست و آن را در افسانه

گفتنـد نخسـتين كسـى كـه نـورز را بنـا        نوروز از زمان كيخسرو بوده است و مى
گذاشت و كاخهاى پادشاهان ساخت و پايه پادشاهى را استوار كرد و سيم و زر و 

اخت و ستور را راهـوار كـرد و مرواريـد بـرآورد و     فلز برآورد و از آهن آالت س
مشك و عنبر و بوى خوش به كـار بـرد و كاخهـا سـاخت و صـنايع آموخـت و       

                                                 
 . 211-197، صص 1310، فروردين 4، شماره 1مجله شرق، سال. 
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بن نـوح بـود و در آن    بن ارفخشدبن سام جويها روان كرد كيخسروبن پرويز جهان
زمان در روز نـوروز اقـاليم ايرانشـهر آبـادان شـد و آن نخسـتين روزى بـود كـه         

 نق يافت و آراسته شد.پادشاهى او رو

گفتند كه نوروز از جم مانده است و مهرگان از افريدون و نـوروز   و نيز مى
دو هزار و پنجاه سال زودتر از مهرگان معمول شده اسـت و جـم ايـام نـوروز را     
بخش كرد و پنج روز نخستين آن را براى اشراف گذاشت و پـس از آن پـنج روز   

ار بماند و نماز گـزارد و پـس از آن پـنج روز    نوروز شاهى كه در آن پنج روز بيد
گزاران پادشاه و پنج روز براى مختصان پادشاه و پنج روز براى سـپاه   براى خدمت

 .)1(خود و پنج روز براى فرومايگان كه روى هم رفته سى روز باشد

و نيز عقيده داشتند كه چون سليمان پيامبر انگشترى خويش را گـم كـرد و   
رفت پس از چهـل روز آن را بازيافـت و فـرّه پيشـين بـدو       پادشاهى از دست او

بازگشت و پادشاهان نزد وى شـدند و مرغـان بـرو بازگشـتند و ايرانيـان گفتنـد       
و آن روز را نوروز خواندند و سـليمان بـاد را فرمـان داد كـه وى را      »نوروز آمد«

در آن  اى اسـت كـه   ببرد و پرستويى پيشباز او رفت و گفت اى پادشاه مرا آشـيانه 
ام. فرود آى تا نشكنى و چون وى فرود آمد پرستو با نوك خـويش آب   تخم نهاده

آورد و آن آب برو پاشيد و ران ملخى او را پيشكش كرد و سـبب ريخـتن آب و   
 پيشكش كردن در نوروز همين است.

انـد كـه سـبب آنكـه ايـن روز را نـوروز        و بعضى از دانشمندان ايران گفته
صائبان در روزگار طهمورث پديد آمدند و چون جمشـيد بـه   خواندند آن بود كه 

پادشاهى رسيد دين را تازه كرد و چون نوروز روز نوين بود آن را جشن گرفتنـد  
اند كه چون جمشيد گوساله ماده را گرفته بـر آن نشسـت و    و نيز درين باب گفته
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مردم ايـن   جن و شياطين او را از دماوند تا بابل در يك روز به هوا بردند و چون
 شگفتى ديدند آن روز را جشن گرفتند.

گرديـد و چـون خواسـت بـه      اند كه جم در شـهرها مـى   و ديگران پنداشته
بردنـد و   آذربايجان اندر شود بر تختى از زر نشست و مردم وى را بـه دوش مـى  

چون فروغ خورشيد برو تابيد و مردم او را بديدند وى را بـزرگ داشـتند و بـدان    
آن روز را جشن گرفتند و در آن روز در ميان مردم آيين شـد كـه    شادى كردند و

به يكديگر شكر دادند و سبب آن چنانكه آذرباذ مؤبد بغداد گفته است بدين گونه 
ــيش آن را    ــوروز آشــكار شــد و از آن پ ــار جــم روز ن اســت كــه نيشــكر در دي

بچشيد و  تراود شناختند و چون او نايى پر آب بديد كه چيزى از شيره آن مى نمى
 در آن شيرينى گوارنده يافت فرمان داد كه آب آن بگيرند و از آن شكر پديد آمد.

و روز ششم از نوروز كه روز خرداد باشـد نـوروز بـزرگ بـود و در ميـان      
رفت و گويند كه درين روز خـداى از آفـرينش    ايرانيان جشنى بزرگ به شمار مى

بـود و در آن روز كيـوان را    موجودات بياسود زيـرا كـه بازپيشـين روز ششـگانه    
ترين ساعات آن ساعات كيوان باشد و گوينـد دريـن روز مناجـات     بيافريد و نيك

زرادشـت نــزد خــداى پذيرفتــه شـد و كيخســرو بــه آســمان رفــت و در آن روز   
بختى را در ميان مردم زمين بخش كردند و بـه همـين جهـت ايرانيـان آن را      نيك

 ناميدند. »روز آرزو«

اند كه هر كس بامداد نوروز پيش از سخن گفتن سه بار با  گفتهصاحبان نيز 
زبان خويش انگبين بردارد و با سه پاره شمع بخور دهد در آن هر دردى باشـد و  

اند كه هر كس بامداد آن روز پيش از سـخن گفـتن شـكر بمـزد و      نيز ايشان گفته
 خويش را به روغن اندوده كند در آن سال هر باليى ازو باز گردد.
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شـود   اند كه در بامداد نوروز در كوه فوشنج كسى خاموش ديده مـى  و گفته
اى از رخام به دست دارد و ساعتى پديد آيد پس ناپيدا شود و ديگر چنان  كه پاره

نبينند و ذادويه در كتاب خويش آورده است كه سبب آن برآمدن آفتـاب اسـت از   
 سوى نيمروز.

را از ميان برد تا جايى كـه مـردم از   اند كه چون ابليس پليد بركت  هم گفته
خوردنى و نوشيدنى سست شدند و باد را از وزيدن باز داشت و درختان خشـك  
شدند و چندان نمانده بود كه جهان بيهوده گـردد و جـم بـه فرمـان و راهنمـايى      
يزدان از سوى نيمروز بيامد و آهنگ گرزگاه ابليس كرد و چندى آنجا بماند تا آن 

د و مردم باعتدال و بركت بازگشتند و از آسـيب برهيدنـد دريـن    حال دگرگونه ش
ميان جم به جهان بازگشت و چـون آفتـابى كـه ازو فـروغ بتابـد آن روز پديـدار       
گشت و وى چون خورشيد فروزان بود و مردم از دو خورشيد در شگفت شـدند  

و هـر كسـى از    »روز نـو «و هر چه چوب خشك بود سبز گشت و مـردم گفتنـد   
ر تشتى جو كاشت براى تبرك آن پس ايـن آيـين بازمانـد كـه دريـن روز      مردم د

 كاشتند. گرداگرد سراى هفت گونه از غالت بر هفت استوانه مى

و درين روز هم جم فرمود تا بناهاى كهن را كه بر گورها بود ويران كننـد  
هـا و فرتـوتى و    و بناى ديگرى نسازند و اين آيين ايشان را بمانـد تـا از بيمـارى   

رشك و نيستى و اندوه سوك برهند و در مدت پادشاهى او نه جانورى كشته شد 
و نه بمرد تا اينكه بيوراسب خواهرزاده وى به جاى او نشسـت و او را بكشـت و   
بر ملكش دست يافت و شماره مردم بسيار شد تا اينكه زمين بر ايشان تنگ شد و 

د تا خويش را بـه آب بشـويند   تر كرد و ايشان را فرمو خداى آن را سه برابر فراخ
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تا از گناه پاك شوند و ايشان هر سال چنـين كردنـد تـا خـداى شـش آفـت را از       
 ايشان باز گرداند.

اند كه جم به كندن جويها فرمـان داد و در ايـن روز آب    و گروهى انگاشته
روان شد و مردم از سبزى شادى كردند و بدين آب خـود را شسـتند و فرزنـد از    

اند كه روان كننده آب در جويها ازو بـود، پـس    رّك كرد و بعضى گفتهآيين پدر تب
هاى ايرانشهر را ويـران كـرد و گوينـد سـبب شسـت و       از آنكه افراسياب آبادانى

شوى در آب آنست كه اين روز از آن هرمزد باشد و او فرشته آبهاست و آب بدو 
دم برخيزند  پيدهباز بسته است و به همين جهت مردم درين روز نزديك برآمدن س

و در آب آبدانها و كاريزها خويش را بشويند و بسا كه نزديك آبهاى روان شـوند  
و خويشتن را شاد دارند و تبرّك جويند به دفع كردن آفـات و در آن روز آب بـر   
يكديگر ريزند و گويند سبب آنست كه بـاران روزگـارى دراز از ايرانشـهر دريـغ     

ه تخت نشست بـاراني بسـيار باريـد و    ته شد بكرد و چون جمشيد هم چنانكه گف
مردم آن آب را بر يكديگر ريختند و تبرّك كردند و اين آيـين ايشـان را بمانـد، و    

اند كه ريختن آن به جاى پاكيزه گردانيدن است از آنچه از دود و چرك و  نيز گفته
 شود. ها مانند آن بر تن نشسته باشد كه هوا آن را دفع نتواند و انگيزه بيمارى

و در اين روز جم مقادير اشياء را بيرون آورد و پس ازو پادشاهان شـگون  
ها در آفاق نيازمنـد بودنـد    گرفتند و آنچه از كاغذ و پوست بدان براى نوشتن نامه

 گفتند. مى »نوشت اسفيدان«كردند و آن را به فارسى  فراهم مى

رفتنـد و آن را  هـا گ  و پس از جم پادشاهان تمام اين ماه فروردين را جشن
شش دوره كردند پنج روز نخستين براى پادشاهان و پنج روز دوم براى اشراف و 

گزاران و پادشـاهان و پـنج روز چهـارم بـراى حاشـيه       پنج روز سوم براى خدمت
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 پادشاهان و پنج روز پنجم براى عامه و پنج روز ششم براى فرومايگان.

ست هرمزبن شاپور بـود و او  هم پيو و گويند كسى كه ميان دو نوروز را به
تمام روزهايى را كه در ميان دو نوروز بود جشن گرفت و در جاهاى بلنـد آتـش   

در ايـن روزهـاى    »اكاسـره «افروخت تا بدان شگون گيرد و آيين پادشاهان ايـران  
نشـانيدند و نيكـو    پنجگانه چنان بـود كـه روز نخسـت مـردم را بـا خـويش مـى       

دار  جاه بيشتر داشت از دهقانان و مردم خانـدان  داشتند و روز دوم هر كس كه مى
و مؤبـدان بـزرگ و روز چهـارم     )اسـاوره (نشستند. و روز سوم سـواران   با او مى

كسانى كه از خاندان و نزديكان وى بودند و روز پنجم فرزندان او و با هـر كـس   
رسـيد پادشـاه    كردنـد و چـون روز ششـم مـى     سـزيد مـى   آنچه از نيكو داشت مى

گرفت و تنها كسى نزد اومـى شـد كـه همنشـين او بـود و       را نوروز مىخويشتن 
بردنـد و آنچـه    فرمود پيشكش را بنا بر جـاه پيسشـكش كننـدگان نـزد او مـى      مى
 )2(فرستاد. خواست به گنج خويش مى بخشيد و آنچه مى خواست از آن مى مى

 دانستند كـه آن روزيسـت   نوروز در ميان ايرانيان شش روز بود و چنان مى
كه خداى در آن روشنايى آفريده است و نخستين زمـانى اسـت كـه در آن چـرخ     
گردان به گردش آغاز كرده اسـت و آغـاز آن روز اول از فـروردين مـاه بـود كـه       

خواندنـد و   نخستين ماه بر آيين ايشان باشـد و روز ششـم را نـوروز بـزرگ مـى     
وردنـد و در روز  آ در پنج روز نخسـتين آرزوى مـردم را برمـى    )اكاسره(خسروان 

كردنـد و خـوى ايشـان چنـان بـود كـه شـبانه مـردى          ششم با خويش خلوت مى
شـد   ايستاد تا بامـداد و چـون بامـداد مـى     شد و بر در مى نيكوروى نزد پادشاه مى

ديـد   ايستاد تا آنكه پادشاه او را مى آنكه شاه وى را بخواند و مى آمد بى اندرون مى
خـواهى و   اى و چه مى اى و ازكجا آمده گفت تو كه ديد مى و چون پادشاه او را مى
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گفـت مـن    نامت چيست و به چه اندرون آمـدى و بـا تـو چيسـت؟ پـس او مـى      
بختي  نيك ام و ترا پادشاهى به منصورم و نام من مبارك است و از سوى خدا آمده

نشست و پـس   تى خواهانم و با من سال نوين است، پس او مىو نوش و تن درس
آمد كه با او خوانى سيمين بود و بر آن گندم و جو و نخود و لپـه و   ازو مردى مى

اى از شكر و دينـارى و   كنجد و برنج از هر كدام هفت خوشه و هفت دانه و پاره
هـا را نـزد    درهمى نيكو و آن خوان در ميان دو دست پادشاهى نهاد. پس پيشكش

ـ   آوردند و نخستين كس كه با پيشكش مى پادشاه مى ود و پـس ازو  شد وزيـرش ب
صاحب خراج و سپس صاحب معونت، پس ديگر مردم بر مراتب خـويش. پـس   

ها پخته بودنـد و بـر سـبدى     آوردند كه از اين دانه نزد پادشاه گرده نانى بزرگ مى
گفت اين روز نـو   چشيد و مى خورد و از آنچه فراهم بود مى نهاده و وى از آن مى

نيم كه آنچه زمانه آن را كهن كرده است نـو  از ماه نو از سال نو است و نيازمند بدا
نگريست و  كنيم و مردمان را نيكو بداريم؛ پس به سوى بزرگان دولت خويش مى

در ميـان ايشـان    ها بدو رسـيده بـود   گفت و آنچه از پيشكش ايشان را مباركباد مى
 د.كر پراكنده مي

تـش  و اما عامه مردم ايران آيين ايشان چنـين بـود كـه شـب پـيش از آن آ     
پنداشتند كه افروختن آتـش   ريختند و مى افروختند و بامداد آب بر يكديگر مى مى

برد و ريختن آب براى پاك  گندهايى را كه زمستان در هوا گذاشته بود از ميان مى
 كردن تنها از دود آتش بود.

و فيروزبن يزدگرد چون به ساختن جى كه اصـفهان قـديم بـود فرمـان داد     
د و چون در اين روز بباريد آب بر تنهاى خود ريختند و هـر  هفت سال باران نيام

 )3(سال ايشان را آيين بماند.
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نويسـد كـه    در باب آيين نوروز و مهرگان در زمان ساسانيان مـى  )4(جاحظ
آراسـت مـردى نـزد او     كرد و مجلس خود را مى پادشاه چون زيور خود در بر مى

روى شـاه   رب داشـت و روبـه  شد كه نامى پسنديده و رويى خوش و زبانى چ مى
پرسـيد از   گفت مرا اذن دهى كه انـدر آيـم و وى او را مـى    ايستاد و وى را مى مى

اى و به كجا خواهى شدن و با تو كه بود و با كه آمدى و با  كجايى و از كجا آمده
بخت خواهم  گفت من از سوى دو همايون آمدم و نزد دو نيك تو چيست و او مى

ند بود با من بيامد و نام من خجسته است و با خود سال نو شدن و هر كه فيروزم
گفـت انـدر آى و وى    ام و پادشاه او را مى ام و پادشاه را مژده و درود آورده آورده

گـون   نـانى نهـاده كـه از آن گونـه     نهاد بر آن گرده ميان دو دست پادشاه خوانى مى
و عـدس و بـرنج و    ها پخته بودند چون گندم و جو و ارزن و ذرت و نخـود  دانه

بودنـد و آن  ها هفت دانه گرد كرده  دانهكنجد و باقلى و لوبيا و از هر گونه از اين 
را گرداگرد خوان نهاده و در ميان آن هفت شاخه از درختـان گذاشـته بودنـد كـه     

كردند مانند بان و زيتون و  زدند و به ديدار آن تبرّك مى بدان و نام آن فال نيك مى
بعضى از آن را به يك برش و بعضى را به دو بـرش و بعضـى را بـه    آبى و انار و 

برش بريده بودند و هر چوبى را به نام يك شهر از شهرستانها قرار داده بودنـد و  
و  )افـزون (و ابـزون   )افزايـد (و ايزابـد   )افزود(جاى جاى آن نوشته بودند ابزود 

فيد نهـاده بودنـد و   گيـر سـ   و هفت كف )فرهى(و فراخى و فراهيه  )پروار(بروار 
اى از اسـفند و   هاى سفيد كه در همان سال زده بودند و دينارى نـو و دسـته   درهم

بختـى و عـزّت    گرفت و بدان بر جاودانى پادشاهى و نيـك  همه اينها را شاه بر مى
گذراندند و به چيزى كه ناپسند بـود   خوبى مى كردند و آن روز را به پادشاه دعا مى

 كردند. آغاز نمى
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بردند سينى از زر و يا سيم بود كـه بـر    نخستين چيزى كه نزد پادشاه مىو 
هاى زر يا سيم بـود و او از   آن شكر سفيد و جوز هندى پوست كنده تازه و جامه

كرد كه در آن خرمـاى تـازه ريختـه بودنـد و آن خرماهـا را بـا        شير تازه آغاز مى
داد و آنچه از شيرينى  داشت از آن مى تر مى خورد و كسى را كه دوست نارگيل مى

 خورد. داشت مى بيشتر دوست مى

دادنـد و هـر كـس     و هر روزى از روزهاى نوروز بـازى سـفيد پـرواز مـى    
از شـير نـاب تـازه و پنيـر تـازه       اى خواست نوروز را به شگون آغاز كند لقمه مى
كردند و هـر روز نـوروز آبـى در     خورد و تمام پادشاهان ايران بدين تبرّك مى مى

بخت در آن پنهانند  گفتند كه اين دو نيك ريختند و مى اى از آهن يا سيم همى كوزه
افكندند كـه   اى از ياقوت سبز مى و اين دو ميمون در آنند و بر گردن آن كوزه پاره

اى از زبرجـد سـبز كشـيده و ايـن آب      رشته زرين كشيده بودند و در آن مهـره بر 
 ها نگذشته باشد. ها و آسياب نخورده و از سراى بايست دست مى

را بـه چهـار هـزار     )5(الجـالوت  افتاد پادشاه رأس و چون نوروز به شنبه مى
سـراى  دانستند زيرا كه اين آيين در صـحن   داد و سبب آن را نمى درهم فرمان مى

هـا گنـدم و در    گذاشتند و در يكى از آن اسـتوانه  پادشاه دوازده استوانه از شير مى
ديگرى جو و در ديگـرى بـرنج و در ديگـرى عـدس و در ديگـرى بـاقلى و در       
ديگرى فرطم و در ديگرى بان و در ديگرى ذرت و در ديگرى لوبيا و در ديگرى 

كردنـد   د و آن را درو نمـى كاشـتن  نخود و در ديگرى كنجد و در ديگرى ماش مى
درودند در  مگر با ساز و آواز و شادى و روز ششم از روزهاى نوروز كه آن را مى

بردنـد و چـون    كردند و تا روز مهر از ماه فروردين از ميان نمى مجلس پراكنده مى
گفتند آن نيكوتر گياه است و  زدند و مى كاشتند به آن فال نيك مى ها را مى اين دانه
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به نيست و آن دليـل بـر نيكـو برآمـدن گيـاهى بـود كـه در آن سـال از آن         از آن 
 كرد. كاشتند و پادشاه مخصوصاً از ديدار گياه جو تبرّك مى مى

برد و پادشاه بـر   و پيشواى تيراندازان پادشاه در نوروز كمانى و پنج تير مى
اه بـر آن  كرد و آنچه در حضور پادش ليمويى كه بر در سراى نهاده بودند نشانه مى

كردند غنـاء مخاطبـت و اغـانى بهـار و اغـانى ديگـر بـود كـه در آن از          تغنى مى
كردند و آن سرودها را آفرين و خسروانى و ماذراسـتانى و فلهبـد    تنومندان ياد مى

خواندند و كسى كه بيشتر سرودهاى ايرانيان را ساخته اسـت فلهبـد اسـت در     مى
هـاى پادشـاه    و از سرودهاى وى سـتايش زمان خسروپرويز و او از مردم مرو بود 

است و ياد روزهاى او و مجالس و فتوح او و اين به منزله شعر در سخن تازيـان  
است كه بر آن الحان ساخته است و براى هر روزى شعرى ديگر و آهنگـى نيكـو   

ربود و بـه مرزبانـان    ساخته بود و در ميان آن سرودهايى كه بدان پادشاه را دل مى
ــه( ــان مــىا )مرازب ــه و و پيشــوايان وى را مهرب ــراى گن كــاران بخشــش  كــرد و ب

رسـيد كـه از گفـتن آن بـه      داد يا خبرى مى اى روى مى خواست و چون حادثه مى
ساخت چنانكه چون  سرود و آهنگى مى پادشاه كراهت داشتند براى آن شعرى مى

اسب خسروپرويز شبديز تبـاه شـد بـه گفـتن آن دلـى نبودنـد و در آن بـاب وى        
سرودى ساخت و گفت كـه آن اسـب در پايگـاه خـود فتـاده اسـت و پاهـاى او        

جنبد. پادشاه گفت پس آن اسـب تبـاه شـده     خورد و نمى گسترده شده و گياه نمى
 است و وى گفت اى پادشاه تو اين گفتى و من نگفتم.

گويند كـه سـبب ريخـتن آب بـدين گونـه اسـت كـه         ـ  سبب ريختن آب
ح در گاهواره سخن گفت زو بـن طهمسـت بـود و    نخستين كسى كه پيش از مسي

چون پدرش از قحط شديد بمرد كه بر اقاليم روى داده بـود و او سـخن گفـت و    
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خداى حاجت او برآورد و مردم از باران سيراب شدند و زمين ايشان سبز گشـت  
 و ستور ايشان زنده بماند و ريختن آب را آيين كردند... .

اند كه دريـن بـاب گفـت     بن الحسين آورده جعفر محمدبن على و نيز از ابى
اسرائيل را طاعون رسيد و از شـهر خـويش هراسـان بـه زمـين       كه گروهى از بنى

اى  عراق گريختند و خبر ايشان به كسـرى رسـيد و فرمـود كـه ايشـان را حظيـره      
بسازند و ايشان را آنجا پناه دهند و چون به آن حظيره رسـيدند بمردنـد و ايشـان    

بودند پس خداى بر پيامبرى كه در آن زمان بود وحى فرسـتاد كـه    چهار هزار تن
چون جنگ كردن فالن شهرها را بينى با نبى فالن به جنـگ ايشـان رو. آن پيـامبر    

اند. پس، وحى آمـد مـن    گفت خدايا چگونه با ايشان به جنگ روم كه ايشان مرده
د و خـداى شـب   ايشان را زنده گردانم تا جنگ كنند و بر دشمنان تو پيروز شـون 

باران فرستاد و چون بامداد شد ايشان زنده شده بودند و ايشان همانند كه خـداى  
الـم تـر الـى الـذين خرجـوا مـن ديـارهم و هـم الـوف          «در ايشان گفتـه اسـت:   

و گفـت ايـن گـروه را از ازل آسـيبى      )6(»حذرالموت فقال لهم اللَّه موتوا ثم احياه
ان ويـران شـد و آن روز از بـاران سـيراب     رسيد و زمانى فرود آمدند و شهر ايشـ 

 شدند و شهرهاى ايشان سبز گشت و ايرانيان آن را آيين قرار دادند.

در باب آيين هداياى نوروز كـه در زمـان ساسـانيان متـداول      )7(نيز جاحظ
 نويسد: بوده است مى

از آداب نوروز پيشباز رفتن سال و آغـاز كـردن خـراج و فرسـتادن و عـوض      «
ها و ريختن آب و سوختن اسفند  زدن سكه و پاك كردن آتشكده كردن عمال و

و قربانى كردن و بنا نهادن و مانند آن بود. پادشاهان را خـواص و عـوام هـدايا    
تر  بردند و آيين ايشان چنين بود كه هر كس در طبقه بلند بود هر چه دوست مى
شـك  داشـت م  بردند، و اگر مشك دوست مـى  داشت نزد وى همان چيز مى مى
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كردنـد و   داشت عنبر پيشـكش مـى   بردند و نه بجز آن و اگر عنبر دوست مى مى
بردنـد و اگـر آن مـرد از     پوش مـى  ها و تن هاى فاخر بود وى را جامه اگر جامه

دادند و اگـر   اى و يا شمشيرى هديه مى دليران و سواران بود وى را اسبى يا نيزه
بردند  ان بود كه وى را زر و سيم مىتيرانداز بود تيرى و اگر مالدار بود آيين چن

از سال پيشين داشـت آن خـراج گـرد     )8(و اگر از عمال پادشاهان بود و موانيذ
آوردند و در طاقى از حرير چينى و نوارهاى سيم و نخهاى ابريشم و گـرده   مى

بردنـد و هـم چنـين بـود اگـر كسـى از عـاملى         نهادنـد و وى را مـى   عنبر مـى 
 »ه دهد و يا در كار خود وى را باز گذارد.خواست كه او را نفق مى

  
شاعران شعر و خطيبان خطبه و نديمان چيزهاى گـران و نايـاب و سـبزى    

 كردند. رس پيشكش مى پيش

تر داشت و  زنان خاص پادشاه و كنيزان وى را فرض بود هر چه او دوست
بر هر  شمرد برو هديه برند هم چنانكه در باب مردان گفته شد. بجز آنكه برتر مى

دانست كه پادشاه به چه چيز گراينـده   زنى از زنان پادشاه كه نزد او كنيز بود و مى
آمد كه پيشكش خود را با بهترين حال و نيكوترين زيورهـاى خـود    است الزم مى
شد پادشاه را شرط بود كه وى را بـر   ها نزد او بردو چون چنين مى به بهترين گونه

ر جاه مخصوص گرداند و او را نيكوتر بدارد و زنان ديگر خويش برترى نهد و د
دانست كه آن زن بر تن خويش دشـوار گرفتـه اسـت و وى را چيـزى      پادشاه مى

گـزاران و   پيشكش كرده است كه جز چند تن زنان ياراى آن ندارند. حق خـدمت 
مختصان پادشاه در چنين هدايا آن بود كه چون آنها را بـر پادشـاهى گذراندنـد و    

 بايست پسنديده آيد. دند مىكر ارزش مى

كردنـد و   اگر بهاى پيشكش ده هزار بـود در ديـوان مخصـوص ثبـت مـى     
رسيد يـا اينكـه بنـايى     شناختند و اگر او را آسيبى مى خداوند آن هديه را حقى مى
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خواسـت گـرفتن يـا     خواست نهادن يا به زنى خويشتن و پسر خـويش را مـى   مى
ن مـال كــه وى در ديـوان داشــت   خواســت دادن بـر آ  دختـرى را بـه شــوهر مـى   

كـرد. پـس    نگريستند و مردى بر اين كار گماشته بودند كه مراعات اين كار مى مى
كردند  نگريستند و اگر بهاى آن ده هزار بود آن را دو برابر مى به بهاى آن هديه مى

تا حاجت او برگزارده شود و اگر مردى تيرى با درهمى يا سيبى و يا ليمويى داده 
نوشـتند و چـون وى را آسـيبى     هديه را هنگامى كه داده بود در ديوان مـى  بود آن

كردند و پادشاه را بود كه وى را اگـر از سـواران    رسيد پادشاه را از آن آگاه مى مى
كردند كه وى را  يا برآوردگان وى بود دست گيرد. اگر پادشاه را آگاه مى )اساوره(

داد كـه آن   سيبى است پادشاه فرمـان مـى  در ديوان تيرى يا درهمى يا ليمويى و يا 
پا كنند و بـه وى فرسـتند ولـى خداونـد      ليمو را بردارند و از دينارهاى پيوست به
دادنـد. امـا خداونـد تيـر از خزانـه تيـرى        سيب را مانند خداوند ليمـو عطـا نمـى   

پـوش   هاى پادشاه و تن آوردند كه نام او بر آن بود در برابر آن وى را از جامه برمى
اى بزرگ يا كوچك و بسيار يـا   دادند و اگر كسى در نوروز و مهرگان هديه و مىا

رسيد و از سـوى پادشـاه وى را صـلتى فـراهم      داد و چون او را آسيبى مى كم مى
شد او را بود كه به ديوان شود و خويش را يـاد آورد تـا در برگـزاردن آيـين      نمى

ادشاه اين آيين را دانسـته تـرك   گزاران پ كوتاهى نرفته باشد و اگر كسى از خدمت
 كرد سنت پادشاه بود كه تا شش ماه توشه وى را ندهد. مى

دادند كه هر چه در خزانه  اردشير بابك و بهرام گور و انوشيروان فرمان مى
آوردنــد و آن همــه را بــر  ايشـان از جامــه بــود در نـوروز و مهرگــان بيــرون مـى   

گزاران  كردند و پس از آن بر خدمت ىگزاران پادشاه و خاصان او پراكنده م خدمت
گفتند كـه   و پس از آن بر مردم ديگر. هر يك به فراخور مرتبه خويش و ايشان مى
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نياز است و از  پادشاه از جامه زمستان در تابستان و از جامه تابستان در زمستان بى
خوى پادشاه نيست كه جامه خود را در خزائن خـويش پنهـان كنـد و مـردم هـم      

پوشـيدند و هـم چنانكـه     دند و در روز مهرگـان خروشـى و ملحـم مـى    چنان كر
رسـيد جامـه    كردند و چـون روز نـوروز مـى    گذشت جامه تابستان را پراكنده مى

 پراكندند. خواستند و مى پوشيدند و هر چه جامه زمستان بود مى سبك مى

 پرداختند گذشته از در ميان خراجهايى كه مردم ايران در زمان ساسانيان مى
خراجهاى ساليانه و منظم هدايايى معمول بود كه مردم ايران به پرداخـت آن خـو   

هـايى كـه    ناميدنـد و از آن جملـه بـود پيشـكش     مـى  »آئـين «گرفته بودند و آن را 
 )9(بايست در جشن نوروز و مهرگان بپردازند. مى

ديگر از مراسم نوروز آن بود كه پادشاهان ساسانى سالى دو مرتبه بار عـام  
دادند يكى در نوروز و ديگر در مهرگان و همه كس را بدان راه بود. چنـد روز   مى

داد كه بار داده خواهـد شـد و در آن روز موعـود     پيش از جشن منادى آگاهى مى
اگر امروز كسـى دكـان را بـاز دارد    «گفت  ايستاد و چنين مى منادى در بازارگاه مى

پس از آن پادشاه بر  »ا ضمان كندكه به نزديك شاه روند پادشاه نتواند خون وى ر
بـرد و اگـر كسـى را از     شد و هر كـس دادى داشـت نـزد او مـى     مردم آشكار مى

زد و آن  آمــد و زانــو مــى شــخص پادشــاه دادخــواهى بــود از تخــت فــرود مــى 
شد كه به انصـاف داد   داد و ازو خواستار مى نامه به دست موبد مؤبدان مى شكايت

بايست خود جبران آن بيـداد كنـد    بود مى مساعد نمى دهد و اگر آن رأى پادشاه را
دادند. از  حرمتى به پادشاه مى و اگر آن شكايت را بنيانى نبود دادخواه را سزاى بى

نهـاد و   گشـت و دوبـاره تـاج بـر سـر مـى       آن پس پادشاه به تخت خويش باز مى
ايشـان   فرمود كه از وى پيروى كنند و كسانى را كه بر بزرگان دربار خويش را مى
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 )10(اند داد دهند. اين آيين در زمان يزدگرد اول برچيده شد. ستم روا داشته

هاى موسيقى مخصوص بـوده اسـت زيـرا در     ظاهراً براى ايام نوروز آهنگ
ميان نامهايى كه از الحان موسيقى ايرانيان در زمان ساسانيان بـه مـا رسـيده اسـت     

ه اسـت كـه در ايـام نـوروز     هـايى بـود   پنج نام اسـت كـه ظـاهراً نامهـاى آهنـگ     
نـوروز  «و  »نوروز كيقباد«و  »نوروز بزرگ«و  »باد نوروز«اند بدين قرار:  نواخته مى

 .»نوروز خارا«و  »مزدك

در باب انتساب نوروز به جمشيد، اسـتاد بـزرگ فردوسـى طوسـى را در      
 دهم: شاهنامه اشعارى است كه خيرالختام اين سطور قرار مى

 يددر پادشاهى جمشيد گو

 چون آن كارهاى وى آمد بجاى

 ز جاى مهمى برتر آورد پاى

 بفر كيانى يكى تخت ساخت

 چه مايه بدو گوهر اندر نشاخت

 كه چون خواستى ديو برداشتى

 ز هامون به گردون برافراشتى

 چو خورشيد تابان ميان هوا

 نشسته برو شاه فرمان روا

 جهان انجمن شد بر تخت اوى

 از آن برشده فرّه بخت اوى

 به جمشيد بر گوهر افشاندند

 مران روز را روز نو خواندند
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 سر سال نو هرمز و فرودين

 برآسود از رنج تن دل ز كين

 به نوروز نو شاه گيتى فروز

 بر آن تخت بنشست فيروز روز

 بزرگان بشادى برآراستند

 مى و رود و رامشگران خواستند

 چنين جشن فرّخ از آن روزگار

 دگاربمانده از آن خسروان يا
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  يادداشتى راجع به نوروز
  

 غالمحسين يوسفى
  

با آنكه در اوستا صريحاً از نوروز ياد نشده، از قرائن مختلـف بـه اهميـت    
از  )1(بريم از جمله اين كه نوروز در روز هرمزد اين جشن و آيين با صفايى پى مى

اده ترين مظهر ديـن زردشـت بـدين روز نهـ     واقع شده و نام عالى )2(ماه فروردين
اى  زيرا مطابق رسومِ زردشتى هر يك از سى روز مـاه بـه نـام فرشـته    (شده است 

بوده همچنان كه رام نام روز بيست و يك ماه و خـرداد نـام ششـمين روز مـاه و     
. مشهور بود كه نوروز از زمان كيخسروست كـه  )هرمز نام نخستين روزِ ماه است

يم و زر و آهـن و صـنايع و   چون او كاخها ساخت و به مردم استخراج معادنِ سـ 
بدست آوردن بويهاى خوش را آموخت، نوروز را بنا نهاد و همين مطالـب را بـه   

روز  اند كه وى ايام فروردين را تقسـيم كـرد يعنـى پـنج     نيز نسبت داده )3(جمشيد
اول را براي اشراف و پنج روز دوم را نـوروز شـاهي و پـنج روز ديگـر را بـراي      

وز چهارم را جهت خواص پادشاه و پـنج روز پـنجم را   خدمتگزاران شاه و پنج ر
ى سپاه و پنج روز آخر را مخصوص فرودستان معين نمود كه جمعاً سـى روز  برا
انـد و   گفتند در آن روز خوشبختى را بين مـردم تقسـيم كـرده    و باز مى )4(باشد مى

                                                 
 . ،683.677، صص 1386برگهايى در آغوش باد، تهران. 
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 اند. گفته ايرانيان اين روزِ فرخنده را روز آرزو هم مى

بـه   angra mainyavaكـه در اوسـتا   (ود كه چون اهرمن عقيده ديگر اين ب
هـا را از   ها و خوبى همه نعمت )شود و مظهر بدى است معنى خرد پليد ناميده مى

جهان برد و مردم از قحط و سختى بجان آمدند جم با راهنمايى يزدان به گريزگاه 
دال اول او حمله برد و سپاه بدى و ظلمت را از عالم برانـد و كـار مـردم بـه اعتـ     

بازگشت و مردم گفتند: روز نو و هر كس گرداگرد خانه خود هفت نوع از غالت 
 بكاشت و اين آيين فرخنده بماند.

ها و روايـات   از آداب دوره هخامنشى اطالعات دقيقى نداريم. بيشتر افسانه
گفتنـد كـه پسـش از جمشـيد تمـام       مربوط به دوره ساسانى است. از جملـه مـى  

ماه را جشن گرفتند و آن را شش قسمت كردند كه تقسيماتش  پادشاهان فروردين
باشـد. رسـم خسـروان     اى مطابق آنچـه گذشـت، مـى    در روايات مختلف تا اندازه

دادنـد   گانه اين بود كه روز اول، مردم را بار مى ايران در اين روزهاى پنج )اكاسره(
بـدان بـزرگ و   و روز دوم بزرگان دهقانان و مردم اصيل و روز سوم سواران و مو

روز چهارم خويشاوندان و روز پنجم فرزندان را؛ و به هر كس فراخور او احسان 
بردنـد و   گرفتند و با نديمان خويش بسر مى كردند و روز ششم خود نوروز مى مى

 )5(بردند. ها را به نزد ايشان مى پيشكش

در باب نوروز ساسانيان نوشته است كه چون مجلس شاه آراسته  )6(جاحظ
رفت. شـاه   شد مردى كه روى خوش و نام و زبان خوش داشت به پيش او مى ىم

اى و به كجا خواهى رفت و با تو كه بـود؟   پرسيد كيستى و از كجا آمده از وى مى
ام و پـيش   گفت من از جانب دو همايون آمـده  با كه آمدى و با تو چيست؟ او مى

نامم خجسته است و با خود روم و هر كه پيروز بود با من آمد و  بخت مى دو نيك
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ام. و معمول بود كه بيسـت و پـنج روز    سال نو و براى پادشاه درود و مژده آورده
هايى مثـل گنـدم و جـو و     پيش از نوروز، در دوازده استوانه در سراى پادشاه دانه

كاشـتند و آنهـا را بعـد بـا سـاز و سـرود درو        برنج و عدس و بـاقال و غيـره مـى   
بردنـد و بـه آنهـا فـال خـوب       مهر از ماه فروردين از بين نمـى كردند و تا روز  مى
زدند و در حضور پادشاه سرودهايى كه مخصوص بهار و نوروز بـود خوانـده    مى
خواندنـد. اسـم بعضـي از     ني و فلهبذ مـي شد و آن سرودها را آفرين و خسروا مى
ز خـارا  نيز مثل باد نوروز، نوروز بزرگ، نوروز كيقباد، نـوروز مـزدك، نـورو    آنها

 )7(مانده است.

كه در زمان ساسـانيان خـاص و عـام بـراى      )8(گويد جاى ديگر جاحظ مى
بردنـد و آن هديـه بـه نـام شـخص در       پسنديد مى اى را بيشتر مى پادشاه هر هديه
شد و هنگـام احتيـاج، هديـه دهنـده بسـته بـه طبقـه و شـأن او،          ديوان نوشته مى

شـد و اگـر خـود وى در     ى شايسته مىاش هر چه بود، از ديوان به وى كمك هديه
شـد. مشهورسـت    اش محروم مى كرد شش ماه از توشه يادآورى، بعمد كوتاهى مى
هاى زمستانى خود را به خاصـان   گور و انوشروان جامه كه اردشيربن بابك و بهرام

 بخشيدند و نگاه داشتن آنها را خوش نداشتند. و ديگران مى

ز و يكـى هنگـام مهرگـان بـار عـام      ملوك عجم در دو موقع يكى در نورو
داد كـه بـار داده خواهـد شـد و روزِ      دادند و پيش از جشن منادى آگهـى مـى   مى

داشت كه مبادا كسـانى را كـه قصـد دادخـواهى      موعود منادى مردم را برحذر مى
نگريسـت و هـر    دارند مانع شوند. آنگاه ملك در تقاضاى دادخواهان بانصاف مـى 

پادشـاه   )9(شـد.  مطابق آيين و كيش بدان رسيدگى مىكسى هرگونه مطلبى داشت 
فرمـود كـه عـدالت را رعايـت كننـد و مـردم را خشـنود         بزرگان درگاه را هم مى
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 )10(گردانند. اين آيين در زمان يزدگرد اول متروك شد.

خيام در كتاب نوروزنامه كـه از آداب نـوروز و تقـويم آن سـخن رانـده و      
اقوام ترك و رومى نيز واجب شمرده اسـت   مخصوصاً حفظ اين جشن را حتى بر

نويسـد كـه    در مـوردى مـى   )11(و به آنان پند داده كه جشن نوروز را ترك نكننـد 
متوكّـل وزيـرى داشـت نـام او     «چگونه تقويم ايرانى و نـوروز مفيـد واقـع شـد:     

باشـد كـه مـال در آن     محمدبن عبدالملك، او را گفت افتتاح خراج در وقتـى مـى  
رسد، و آيين ملوك عجم چنـان بـوده    وقت از غله دور باشد و مردمان را رنج مى

است كه كبيسه كردند تا سال بجاى خويش باز آيد و مردمان را بـه مـال گـزاردن    
رنج كمتر رسد چون دستشان به ارتفاع رسد. متوكّل اجابت كرد و كبيسه فرمود و 

ين باز آوردند و مردمان در راحت افتادند و آن آيـين  آفتاب را از سرطان به فرورد
 )12(»بماند.

آفرين موبد موبـدان بـه عبـارت    «و در همين كتاب نوروزنامه تحت عنوان 
شـها بـه جشـن    «گفـت:   نويسد كه وى در نوروز به پادشاه چنـين مـى   مى »ايشان

د تـو را  بر يزدان و دين كيان، سروش آور )13(فروردين به ماه فروردين آزادى كن
دانايى و بينايى به كاردانى، و دير زى و با خوى هژير و شادباش بر تخـت زريـن   
و انوشه خور به جام جمشيد و رسم نياكان در همت بلند و نيكوكـارى و ورزش  

دار، سرت سبز باد و جوانى چو خويد، اسپت كامگار و پيروز و  داد و راستى نگاه
ا و خجسته به شكار و كثـرت راسـت   گير تيغت روشن و كارى به دشمن و بازت

چون تير، و هم كشورى بگير نو، بر تخت با درم و دينـار، پيشـت هنـرى و دانـا     
 )14(»گرامى، و درم خوار و سرايت آباد و زندگانى بسيار

دانيم فردوسـى بـه    اند. چنانكه مى داشته ايرانيان اين عيد را بسيار گرامى مى
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گرست. از  دارد و اين محبت در اشعارش جلوه ايران و شؤونِ ايرانى عالقه فراوان
سـپرد   جمله در وصيت دارا به اسكندر پس از آن كه دخترش روشنك را بدو مـى 

هاى ايرانى و نوروز  كند از او فرزندى پديد آيد كه دين زردشتى و جشن آرزو مى
 را زنده و جاويد گرداند:

 مگر زو ببينى يكى نامدار

 كجا نو كند نام اسفنديار

 رايد اين آتشِ زردهشتبيا

 بگيرد همى زند و استا به مشت

 نگهدارد اين فرّ و جشنِ سده

  همان فرّ نوروز و آتشكده
 

نامه در سـرآمدنِ هـزاره    در كتاب زراتشت )15(همچنين زردشت بهرام پژدو
زردشت و احوال مردم ايران در آن زمـان، از غفلـت مـردم نسـبت بـه نـوزور و       

 كند: ىمهرگان سخت اظهار تأسف م

 يزدان ندارند ياد )16(يزشهاى

 دگرگونه گردد هميدون نهاد

 نه نوروز دانند و نه مهرگان

  )17(نه جشن و نه رامش نه فرورديان
 

فخرالدين اسعد گرگانى هم در ويس و رامين بشادى و خوبى از نوروز ياد 
  كند: مى
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 ز روى هر دوان، شب روز گشته

  )18(ز شادى روزشان نوروز گشته
 

كنند و معتمد  ز وقتى ايرانيان در دستگاه خالفت عباسى سخت نفوذ مىو ني
كند بحترى شاعرِ عرب اين جشن  خليفه عباسى هم مراسم اعياد ايرانى را احيا مى

 ستايد: را چنين مى

 ان للمهرجان حقّاً على كل كبير من فارس و صغير

 عيد بائك المولك ذوى انتيسجان اهل انتهى و اهل الخير

  د و يزدجرد و فيروز و كسرى و قبلهم اردشىمن قبا
 

هاى آن پا به پاى  كنى جشن فرخنده نوروز و آيين بدين ترتيب مالحظه مى
ملت و تمدن ايرانى پيش آمده و هميشه يكى از مظـاهر مليـت مـا بـوده اسـت و      

 خواهد بود.
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باشد به معنى وجود روحى و ازلى مردم كه ايزد نگهبان انسان در زندگى است و  مى fravahrفروهر 

ظ: (وزعم ان ارواح الموتى تمود الى منازلهم فى ايام الفرود جان «ماند.  پس از او جاويد مى
 .1900ثعالبى، چاپ زتنبرگ، پارس  »غرر اخبار ملوك الفرس )فروردجان

 رك: شاهنامه فردوسى، پادشاهى جمشيد.. 3
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 اشعار
 

1 

 بهار 
  

 رودكى
  

 آمد بهارِ خُرّم با رنگ و بوى طيب

 با صد هزار زينت و آرايش عجيب

 شايد كه مرد پير بدين گَه جوان شود

 گيتى بديل يافت شباب از پى مشيب

 چرخ بزرگوار يكى لشكرى بكرد

 لشكرش ابر تيره و باد صبا نقيب

 زن نفّاط برقِ روشن و تُندرش طبل

 ار خَيل و نديدم چنين مهيبديدم هز

 آن ابر بين كه گريد چون مردسوگوار

 وآن رعد بين كه نالد چون عاشق كَئيب

 گاه خورشد ز ابر تيره دهد روى گاه

 چونان حصاريى كه گذر دارد از رقيب
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 يك چند روزگار جهان دردمند بود

 بِه شد كه يافت بوى سمن را دواى طيب

 نَو باران مشكبوى بباريد نَو به

 وز برف بركشيد يكى حلّه قصيب

 گنجى كه برف پيش همى داشت گُل گرفت

 هر جوبكى كه خشك همى بود شد رطيب

 الله ميان كشت درخشد همى ز دور

 چون پنجه عروس به حنّا شده خضيب

 بلبل همى بخواند بر شاخسار بيد

 سار از درخت سرو مرو را شده مجيب

 كهن صلصل به سرو بن بر با نغمه

 بلبل به شاخ گل بربا لحنك غريب

 اكنون خوريد باده و اكنون زييد شاد

 كاكنون برد نصيب حبيب از برِ حبيب
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 ارديبهشت

  
 دقيقى

  

 بر افگند اى صنم ابر بهشتى

 زمين را خلعت ارديبهشتى



١۵۵ اشعار

 بهشت عدن را گلزار ماند

 درخت آراسته حور بهشتى

 الوده ديبا زمين بر سانِ خون

 رسان نيل اندوده وشتىهوا ب

 بطعم نوش گشته چشمه آب

 برنگ ديده آهوى دشتى

 چنان گردد جهان هزمان كه گويى

 پلنگ آهو نگيرد جز بكُشتى

 بتى بايد كنون خورشيد چهره

 مهى كاو دارد از خورشيد پشتى

 بتى رخسار او همرنگ ياقوت

 ميى بر گونه جامه كَنشتى

 جهان طاوس گونه شد بديدار

 نرمى و جايى درشتى بجايى

 بدان ماند كه گويى از مى و مشك

 مثال دوست بر صحرا نوشتى

 ز گل بوى گالب آيد بدان سان

 كه پندارى گُل اندر گل سرشتى

 دقيقى چار خصلت برگزيدست

 بگيتى از همه خوبى و زشتى
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 لب ياقوت رنگ و ناله چنگ

 مى خوشرنگ و دين زردهشتى
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 بهار
  

 كسايى مروزى
  

 باد صبا درآمد فردوس گشت صحرا

 و آراست بوستان را نيسان به فرش ديبا

 آمد نسيم سنبل با مشك و با قَرَنفُل

 و آورد نامه گل باد صبا به صهبا

 آب كبود بوده چون آينه زدوده

 صندل شدست سوده كرده بمى مطَرّا

 نارو بنارون بر سارو بنسترن بر

 قُمرى بياسمن بر برداشتند آوا

 هسار چون زمرد نقطه زده ز بسدك

 در نعت او مشَعبِد حيران شدست و شيدا

 ابر آمد از بيابان چون طَيلَسان رهبان

 برق از ميانْش تابان چون بسدين چليپا

 آهو همى گُرازد گردن همى فرازد

 گه سوى كوه تازد گه سوى باغ و صحرا



١۵٧ اشعار

 باغ از حرير و حلّه بر گل زند مظَلّه

 گاه دارا كلّه بر تكيه مانند سبز

 گل باز كرده ديده باران بر آن چكيده

 چون خُوى فرو دويده بر عارض چو ديبا

 سرخ و سيه شقايق هم ضد و هم موافق

 چون مؤمن و منافق پنهان و آشكارا

 هاى پروين سوسن لطيف و مشكين چون خوشه

 شاخ و ستاك نسرين چون برج ثَور و جوزا

 صد هزار خُوشى وان ارغوان بكشّى با

 بيجاده بدخشى برساخته بمينا

 وار الله بر برگ الله ژاله ياقوت

 كرده بدو حواله غَواص در دريا
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  داستانِ رستم و اسفنديار
 

 حكيم ابوالقاسم فردوسى

  
 كنون خورد بايد مىِ خوشگُوار

 كه مى بوىِ مشك آيد از جويبار

 هوا پرخروش و زمين پر ز جوش

 ه دل شاد دارد به نوش!خُنُك آنك
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 درم دارد و نُقل و جامِ نبيد

 سرِ گوسپندى تواند بريد

 مرا نيست، فرّخ مر آن را كه هست

 ببخشاى بر مردمِ تنگدست!

 همه بوستان زيرِ برگ گلست

 همه كوه پر الله و سنبلست!

 به پاليز بلبل بنالد همى

 گل از ناله او ببالد همى

 شب تيره بلبل نخسپد همى

 ز باد و باران بجنبد همىگل ا

 چو از ابر بينم همى باد و نم

 ندانم كه نرگس چرا شد دژم؟

 بخندد همى بلبل از هر دوان

 چو بر گل نشيند گشايد زبان

 ندانم كه عاشق گل آمد گر ابر

 چون از ابر بينم خروشِ هزبر

 بدرد همى باد پيراهنش

 درفشان شود آتش اندر  تنش

 گُوا به عشقِ هوا بر زمين شد

 به نزديك خورشيد فرمانروا
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 كه داند كه بلبل چه گويد همى؟

 به زيرِ گل اندر چه جويد همى؟

 نگه كن سحرگاه تا بشنوى

 زِ بلبل سخُن گفتنِ پهلوى

 همى نالد از مرگ اسفنديار

 ندارد جز از ناله زو يادگار!

 چو آوازِ رستم شبِ تيره ابر

 بدرد دل و گوشِ غُرّان هزبر!
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 رسول فراق

  
 فرخى سيستانى

  
 مرا چه وقت خزان و چه روزگار بهار

 چو دور بايد بودن همى ز روى نگار

 بهار من رخ او بود و دور ماندم ازو

 برابر آيد بر من كنون خزان و بهار

 اگر خزان نه رسول فراق بود چرا

 هزار عاشق چون من جدا فكند از يار

 ببرگ سبز چنان شادمانه بود درخت

 من بروى نگارين آن بت فرخار كه
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 خزان برآمد و آن برگها بكند و بريخت

 درخت ازين غم چون من نژند گشت و نزار

 ها نگرم خداى داند كاندر درخت

 ز درد خون خورم و چون زنان بگريم زار

 كسيكه او غم هجران كشيده نيست چو من

 ز بهر برگ درختان چرا خورد تيار؟

 بسازمرا رفيقى امروز گفت خانه 

 كه باغ تيره شد و زرد روى و بى ديدار

 جواب دادم و گفتم درخت همچو منست

 مرا ز همچو منى اى رفيق! بازمدار

 من ودرخت كنون هردوان بيك صفتيم

 منم ز يار جدا مانده و درخت از بار

 نگار يار من و دوست غمگسار شود

 به فّر خدمت درگاه مير شير شكار

 امير عالم عادل محمد محمود

 قوام دولت و دين محمد مختار

 ستوده پدر خويش و شمع گوهر خويش

 بلند نام و سرافراز در ميان تبار

 اند و پدر همه جهان پدرش را ستوده

 چو من ستايش او را همى كند تكرار

  



١۶١ اشعار

 هر آن پسر كه پدر ز آن پسر بود خشنود

 نه روز او بد باشد نه عيش او دشوار

 وردپسر كه دانا باشد پر از پدر بخ

 بين دولت يار بخاصه از پدر پيش
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 در وصف نوروز

  
 منوچهرى دامغانى

  
 ــ  1  ــ

 عدد بود نوروز روزِ خُرّمى بى

 روزِ طَواف ساقىِ خورشيد خَد بود

 مجلس به باغ بايد بردن، كه باغ را

 مفرش كنون زِ گوهر و بسد بود

 آن برگهاى شاسپرم بين و شاخ او

 زار همزه كه بر طرف مد بودچون صد ه

 نرگس بسانِ حلقه زنجيرِ زر نگر

 كاندر ميانِ حلقه زرين وتَد بود

 اندر ميانِ الله، دلى هست عنبرين

 دل عنبرين بود، چون عقيقين جسد بود
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 آن خاك هست والد و گُل باشدش ولَد

 بس رشد والدى كه لطيفش ولَد بود

 ا هر روز بيست باراَبرِ گُهرفشان ر

 خنديدن وگريستن و جزر و مد بود

 خورشيد چون نَبرده حبيبى كه با حبيب

 گاهيش وصل و صلح و گهى جنگ و ضد بود

 چشمِ خُجسته را مرّه زرد و ميان سياه

 پرده زبرجدين و عقيقين رمد بود

 سنبل بسانِ زلفى با پيچ و با عقَد

 پيچ و عقَد بودزلف آن نكو بود كه به 

 بادام چون شيانى بارد به روزِ باد

 چون دست راد اَحمد عبدالصمد بود

  
 ــ  2  ــ

 خيز بت رويا! تا مجلس زى سبزه بريم

 تريم كه جهان تازه شد و ما  زِ جهان تازه

 بر بنفشه بنشينيم و پريشيم خَطَت

 تا به دو دست و به دو پاى بنفشه سپريم

 يم از چرخ دو بيتى شنويمچون قدح گير

 به سمنبرگ چو مى خورده شود لَب ستريم

 وگر ايدونكه بِينجامدمان نُقل و نَبيذ

 چاره هر دو بسازيم كه ما چاره گريم



١۶٣ اشعار

 انگاريم بمزيم آبِ دهانِ تو و مى

 دو سه بوسه بدهيم آنگه نُقلش شمريم

 نخوريم اندوه گيتى كه بسى فايده نيست

 انده او يا نبريماگر ايدون كه بريم 

 پيش كاين گيتى ما را بزند يا بخورد

 وار مر او را بزنيم و بخوريم ما ملك

  
 ــ  3  ــ

 نوروز درآمد اى منوچهرى

 با الله لعل و با گُل خَمرى

 مرغان زبان گرفته را يكسر

 بگشاده زبانِ رومى و عبرى

 يك مرغ سرود پارسى گويد

 يك مرغ سرود ماورالنهرى

جمطربان، بلبلدر زره شد چو م 

 در زمزمه شد چو موبدان، قمرى

 ماند ورشان به مقرىِ كوفى

 ماند ورشان به مقرىِ بصرى

 در دامن كوه، كبك شَبگيران

 در رفت به هم به رقص با كُدرى

 بر پر اَلفى كشيد و نتوانست

 خَميده كشيد الف ز بى صبرى
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 بر پر بكشيد هفت الف يا نه

 ا ز بى حبرىقلمى و ي از بى

 طوطى به حديث و قصه اندر شد

 با مردم روستايى و شهرى

 پيراهنكى بريد و شلوارى

 از بيرِم سرخ و از گُلِ حمرى

 پيراهنكى بى آستين، ليكن

 شلوار چو آستينِ بوعمرى

 هدهد چو كنيزكيست دوشيزه

 با زلف اياز و ديده فخرى

 اى شيزين ست شانه بر فرق زده

 ى دراز از غَمرىبى گيسويك

 بر شاخِ درخت اَرغوان بلبل

 ماند به جميل معمر عذرى

 بى وزنِ عروض شعرها گويد

 شاعر نبود بدين نكو شعرى

 طاووس مديحِ عنصرى خواند

 دراج مسمط منوچهرى

 بر برگ سپيد ياسمينِ تر

 بر ريخت قرابه مىِ حمرى

  



١۶۵ اشعار

 جنبيد سرِ خجسته نتواند

 هش ز پر عطرىبر گردنِ كوت

 خونِ دل الله در دلِ الله

 افسرده شد از نهيبِ كم عمرى

 صد گردنك زبرجدين ديدى

 بر يك تنِ خُرد نرگسِ برّى

 زرين سرَكى فرازِ هر گردن

 شش گوش بر او زِ سيم هلْ تَدرى؟

 ششماد نگر بدان نكو زلفى

 گلنار نگر بدان نكوچهرى

 اى تازه بهار! سخت پِدرامى

 رايه دهر و زيورِ عصرىپي
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 بهار

  
 ناصرخسرو 

  
 چند گويى كه؟ چو ايام بهار آيد

 گل بيارايد و بادام به بار آيد

 روى بستان را چون چهره دلبندان

 از شكوفه رخ و از سبزه عذار آيد
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 روى گلنار چو بزدايد قطره شب

 بلبل از گل به سالم گلنار آيد

 زار وارست كنون بلبل و تا يك چند

 زاغ زار آيد، او زى گلزار آيد

 گل سوار آيد بر مركب، ياقوتين

 دار آيد الله در پيشش چون غاشيه

 باغ را از دى كافور نثار آمد

 چون بهار آيد لولوش نثار آيد

 رويان گل تبارو آل دارد همه مه

 هر گهى كايد با آل و تبار آيد

 بيد با باد به صلح آيد در بستان

 س وكنار آيدالله با نرگس در بو

 باغ ماننده گردون شود ايدون كش

 زهره از چرخ سهرگه به نظار آيد

 اى نيز مگو با من اين چنين بيهده

 كه مرا از سخن بيهده عار آيد

 شست بار آمد نوروز مرا مهمان

 جز همان نيست اگر ششصد بار آيد

 هركرا شُست ستمگر فلك آرايش

 باغ آراسته او را به چه كار آيد؟

  



١۶٧ اشعار

 خواب و خيالست جمال او سوى من

 گر به چشم تو همى نقش و نگار آيد

 نعمت و شدت او از پس يكديگر

 حنظلش با شكّر، با گل خار آيد

 روز رخشنده كزو شاد شوم مردم

 از پس اندوه و رنج شب تار آيد

 ت خوى بد تا تراند دىِ ديوانه

 نه بهار آيد و نه دشت به بار آيد

 فلك گردان شيريست رباينده

 ه همى هر شب زى ما به شكار آيدك

 هر كه پيش آيدش از خلق بيوبارد

 گر صغار آيد و يا نيز كبار آيد

 نشود مانده و نه سير شود هرگز

 گر شكاريش يكى يا دو هزار آيد

 گر عزيزست جهان و خوش زى نادان

 وخوار آيد ناخوش سوى من، بارى، مى

 هر كسى را ز جهان بهره او پيداست

 زين طبع چهار آيدگرچه هر چيزى 

 بكار آيد هر چيز به جاى خويش مى

 ترى از آب و شخودن ز شخار آيد
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 نرم وتر گردد و خوش خوار و گوارنده

 طعم چو در كام حمار آيد خار بى

 سازگارى كن با دهر جفا پيشه

 كه بدو نيك زمانه به قطار آيد

 گر بد آمدت گهى، اكنون نيك آيد

 دكز يكى چوب همى منبر و دار آي

 گه نيازت به حصار آيد و بند و دز

 گاه عيبت ز دز و بند و حصار آيد

 گه سپاه آرد بر تو فلك داهى

 گه ترا مشفق و يارى ده و يار آيد

 نبود هرگز عيبى چو هنر، هرچند

 هنر زيد سوى عمرو عوار آيد

 مر مرا گويى برخيز كه بد دينى

 صبر كن اكنون تا روز شمار آيد

 بدو ريحانست گيسوى من به سوى من

 گر به چشم تو همى تافته مار آيد

 شاخ پر بارم زى چشم بنى زهرا

 پيش چشم تو همى بيد و چنار آيد

 ور همى گويى من نيز مسلمانم

 مر ترا با من در دين چه فخار آيد؟

  



١۶٩ اشعار

 من توال به على دارم كز تيغش

 بر منافق شب و بر شيعه نهار آيد

 فضل بر دود ندانى كه بسى دارد

 اگر چند همى هر دو ز نار آيد؟نور 

 چون برادر نبود هرگز همسايه

 گرچه با مرد به كهسار و به غار آيد

 سنگ چون زر نباشد به بها هرچند

 سنگ با زر همى زير عيار آيد

 دين سرائيست برآورده پيغمبر

 تا همه خلق بدو در به قرار آيد

 به سرا اندر دانى كه خداوندش

 زار آيدنه چنان آيد چون غلّه گ

 على و عترت اويست مر آن را در

 خنك آن كس كه در اين ساخته دار آيد

 خنك آن را كه به علم و عمل هر شب

 به سرا اندر با فرش و ازار آيد
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 جشن فروردين

  
 ابوالفرج رونى

  
 جشن فرخنده فروردين است

 روزِ بازارِ گل و نسرين است

 آب چون آتش عود افروزست

 ك عبيرآگين استباد چون خا

 باغْ پيراسته گلزارِ بهشت

 گلبنْ آراسته حورالعين است

 برج ثَورست مگر شاخ سمن

 كه گلش را شبه پروين است

 گرد بستان ز فروغ الله

 گويى آتشكده برزين است

 آب، چين يافته در حوض از باد

 همچو پركار حرير چين است

 بط چينى كه ستاده است در او

 با نَعلين استچو پياده است كه 

  
  
  
  
  



١٧١ اشعار
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 رباعيات

  
 خيام

 بر چهره گل نسيم نوروز خوش است

 در صحن چمن روى دلفروز خوش است

 از دى كه گذشت هر چه گويى خوش نيست

 خوش باش و ز دى مگو، كه امروز خوشست

          
 اكنون كه جهان را به خوشى دسترسى است،

 هر زنده دلى را سوى صحرا هوسى است

 دستى است اخى طلوع موسىبر هر ش

 در هر نفسى خروش عيسى نفسى است

          
 روزيست خوش و هوا نه گرمست و نه سرد،

 شويد گرد، ابر از رخ گلزار همى

 بلبل، بزبان پهلوى، با گل زرد

 »مى بايد خورد!«فرياد همى زند كه 

  
  
  
 
  



 ١٧٢ 15/   شته و آيندة فرهنگ و ادب ايرانگذ

10 

 بت بهشتى

  
 عمعق بخارايى

 خيز اى بت بهشتى و آن جام مى بيار

 وار بهشت كرد جهان را بهشت كاردى

 نقش خورنق است همه باغ و بوستان

 فرش ستبرق است همه دشت و كوهسار

 اين چون بهارخانه چين پربهار چين

 وآن چون نگارخانه مانى پر از نگار

 آن افسر مرصع شاخ سمن نگر

 وآن پرده موشّح گلهاى كامكار

 وار بياراست خويشتن گلبن عروس

 همى شويد از غبار وار وابرش مشاطه

 گاهى طويله بنددش از گوهر سرشك

 گاهى نقاب سازدش از پرده بخار

 آن الله بين نهفته در او آب چشم ابر

 هاى عقيق است پر عقار گويى كه جامه

 يك باغ لعبتان بهشتى شدند باز

 آراسته به در و گهر گوش و گوشوار

 اين از رداى رضوان پوشيده پيرهن

 ن دوخته ازاروآن از پر فريشتگا



١٧٣ اشعار

 اين لوحهاى موسى بين گرد كوه و دشت

 هاى مانى بين بر سر چنار وآن صفحه

 از ژاله نقش آن همه پر گوهر بديع

 وز الله فرش اين همه ياقوت آبدار

 رنگست و رنگ رنگ همه كوهسار و كوه

 طرفه طرفه همه طرف جويبار )و(طرفه است 

 يك كوهسار، نعره نخجير جفت جوى

 اله و الحان مرغ زاريك مرغزار ن

 بخش هامون ستاره رخ شد و گردون ستاره

 صحرا ستاره بر شد و گلبن ستاره بار

 اى نوبهار عاشق! آمد بهار نو

 من بنده دورمانده از آن روى چون بهار

 گرد وداعگاه تو اى دوست روز و شب

 داوود وار مانده خروشان و سوگوار

 پيرامنم ز آب دو ديده چو آبگير

 زار ز خون دو ديده چو اللهپيراهنم 

 گر آرزوى وصل تو جرمى است، درگذر

 ور انتظار وصل تو جرمى است، در گذار

 اى ما را چو روزگار فراموش كرده

 جانا شكايت از تو كنم يا ز روزگار؟!
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 نه بر مراد وصل تو اى دوست؛ دسترس

 نه بر دريغ حسرت هجران تو قرار

 گه الله بردمد برخم بر، ز خون دل

 ه سبزه بردمد ز نم ديده بر كنارگ

 اى كز آب دو چشمم فرو چكد هر قطره

 گردد ز آتش دلم اندر زمان شرار

 روزى هزار بار به پيش خيال تو

 ديده كنم بجاى سرشك اى صنم نثار

 ام از تو بياد روى تو خرسند گشته

 از بسكه مى بداشتمت در دل استوار
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 بهار

  
 الدين موالنا جالل

  
 ــ  1  ــ

 بهار آمد بهار آمد، سالم آورد مستان را

 از آن پيغامبرِ خوبان پيام آورد مستان را

 هاى مستان گفت زبانِ سوسن از ساقى كرامت

 شنيد آن، سرو از سوسن، قيام آورد مستان را

  



١٧۵ اشعار

 ز اول باغ در مجلس نثار آورد آنگه نقل

 چو ديد از الله كوهى كه جام آورد مستان را

 يسانى، دمِ سرد زمستانىز گريه ابرِ ن

 چه حيلت كرد كز پرده به دام آورد مستان را

»مهبر مقاهخوردند و نام و ننگ گم كردند »س 

 چو آمد نامه ساقى چه نام آورد مستان را

 درآ در گلشنِ باقى، بر آ بر بام، كان ساقى

 ز پنهان خانه غيبى پيام آورد مستان را

 در باغ و پس بنگرچو خوبان حلّه پوشيدند درآ 

 كه  ساقى هر چه در بايد تمام آورد مستان را

 ها را بهار آورد و ما را روى يار آورد كه جان

 ها كدام آورد مستان را ببين كز جمله دولت

 الدينِ تبريزى به ناگه ساقىِ دولت ز شمس

 به جامِ خاصِ سلطانى مدام آورد مستان را

 
 ــ  2  ــ

 تر به رقص آ خِها، اى شا آمد بهارِ جان

 چون يسف اندر آمد، مصر و شكر به رقص آ

 چوگانِ زلف ديدى، چون گوى در رسيدى

 از پا و سر بريدى، بى پا و سر به رقص آ

 تيغى به دست خونى، آمد مرا كه چونى

 »نه، شر، به رقص آ«گفتا:  »بيا كه خير است«گفتم: 
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 پايانِ جنگ آمد، آوازِ چنگ آمد

 هنر به رقص آ بىيوسف ز چاه آمد، اى 

 تا چند وعده باشد؟ وين سر به سجده باشد؟

 هجرم ببرده باشد رنگ و اثر؟ به رقص آ

 كى باشد آن زمانى گويد مرا فالنى

 كاى بى خبر فنا شو، اى با خبر به رقص آ

 ها برآيد طاووسِ ما در آيد، وان رنگ

 به رقص آ« بى بال و پر»با مرغِ جان سرايد 

 يد از مسيح مرهمكور و كرانِ عالم، د

 اى كور و كر به رقص آ»گفته مسيحِ مريم كه 

 مخدوم شمسِ دين است، تبريز رشك چين است

 اندر بهارِ حسنش، شاخ و شجر، به رقص آ

 
 ــ  3  ــ

 باز بنفشه رسيد جانبِ سوسن دو تا

 بدرانَد قبا پوش مى باز گلِ لعلْ

 باز رسيدند شاد زان سوىِ عالم چو باد

 وخوش سبز قبايانِ  ما مست و خرامان

 سروِ علمدار رفت سوخت خزان را به تفت

 وز سرِ كُه رخ نمود الله شيرين لقا

 »سالم عليك«سنبله با ياسمين گفت: 

 »عليك السالم، در چمن آى اى فَتا«گفت: 



١٧٧ اشعار

 يافته معروفيى هر طرفى صوفيى

 كنان چون صبا دست زنان چون چنار، رقص

 ود نهانغنچه چو مستوريان كرده رخِ خ

 »اى سره رو برگشا«باد كشد چادرش كه 

 يار در اين كوىِ ما، آب در اين جوىِ ما

 زينت نيلوفرى، تشنه و زردى چرا؟

 رفت دىِ رو تُرش، كشته شد آن عيش كُش

 عمرِ تو بادا دراز، اى سمنِ تيزپا

 نرگس در ماجرا چشمك زد سبزه را

 »فرمان تو را«سبزه سخن فهم كرد، گفت كه: 

 »من ز تو دارم اميد«ت قرنفل به بيد: گف

 »ام خلوت توست، اصال عزبخانه«گفت: 

 »اى؟ از چه تو رنجيده«سيب بگفت اى تُرنج: 

 »نشوم خودنما من از چشمِ بد مى«گفت: 

 »آن يار كو؟«آمد كه  »كوه«و  »كو«فاخته با 

 كردش اشارت به گل بلبلِ شيرين نوا

 غيرِ بهارِ جهان هست بهارى نهان

 ماهرخ و خوش دهان، باده بده، ساقيا

 چند سخن ماند ليك بيگه و ديريست نيك

 هر چه به شب فوت شد آرم فردا قضا
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 ــ  4  ــ

 آمد بهارِ عاشقان تا خاكدانِ بستان شود

 آمد نداىِ آسمان تا مرغِ جان پرّان شود

 هم بحر پر گوهر شود، هم شور، چون كوثر شود

 شود، هم جسم جمله جان شودهم سنگ لعلِ كان 

 گر چشم و جانِ عاشقان چون ابرِ طوفان بار شد

 ها رخشان شود اما دل اندر ابرِ تن چون برق

 دانى چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشقان؟

 زيرا كه آن مه بيشتر در ابرها پنهان شود

 اى شاد و خندان ساعتى كان ابرها گرينده شد!

 خندان شود! ها يارب خجسته حالتى كان برق

 ها يك قطره نايد بر زمين زان صد هزاران قطره

 ور زان كه آيد بر زمين جمله جهان ويران شود

 اى جمله جهان ويران شود وز عشق هر ويرانه

 با نوح هم كشتى شود، پس محرمِ طوفان شود

 طوفان اگر ساكن بدى گردان نبودى آسمان

 زان موجِ بيرون از جهت اين شش جهت جنبان شود

 اى مانده زيرِ شش جهت، هم غم بخور هم غم مخور

 ها زيرِ زمين يك روز نخلستان شود كان دانه

 تر كند از خاك روزى سر كُنَد، آن بيِخْ شاخِ

 شاخى دو سه گر خشك شد، باقيش آبستان شود
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 وان خشك چون آتش شود، آتش چو جان هم خوش شود

 آن اين نباشد اين شود، اين آن نباشد آن شود

 ى دهانم را ببست، يعنى كنارِ بام و مست؟چيز

 هر چه تو زان حيران شود، آن چيز از او حيران شود

 
 ــ  5 ــ 

 بهار آمد، بهار آمد، بهار مشكبار آمد

 نگار آمد، نگار آمد، نگار بردبار آمد

 صبوح آمد، صبوح آمد، صبوح راح و روح آمد

 رو به ايثارِ عقار آمد خرامان ساقىِ مه

 صفا آمد، كه سنگ و ريگ روشن شدصفا آمد، 

 شفا آمد، شفا آمد، شفاىِ هر نزار آمد

 حبيب آمد، حبيب آمد، به دلدارى مشتاقان

 طيب آمد، طبيب آمد، طبيبِ هوشيار آمد

 صداع آمد سماع آمد، سماع آمد، سماع بى

 وصال آمد، وصال آمد، وصال هوشيار آمد

 ربيع آمد، ربيع آمد، ربيع بس بديع آمد

 ها و الله خوش عذار آمد ها و ريحان قشقاي

 كسى آمد، كسى آمد، كه ناكس زو كسى گردد

 مهى آمد، مهى آمد، كه دفعِ هر غبار آمد

 دلى آمد، دلى آمد، كه دلها را بخنداند

 ميى آمد، ميى آمد، كه دفعِ هر خمار آمد
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 كفى آمد، كفى آمد، كه دريا در از او يابد

 ديار آمد شهى آمد، شهى آمد، كه جانِ هر

 ست او كجا آمد؟ كجا آمد؟ كز اينجا خود نرفته

 اعتبار آمد وليكن چشم، گه آگاه و گه بى

 ببندم چشم و گويم شد، گشايم گويم او آمد

 و او در خواب و بيدارى قرين و يارِ غار آمد

 كنون ناطق خمش گردد، كنون خامش به نطق آيد

 شمار آمد رها كن حرف بشمرده، كه حرف بى

 
 ــ  6  ــ

 بهار آمد، بهار آمد، بهارِ خوش عذار آمد

 زار آمد خوش و سرسبز شد عالم، اَوانِ الله

 ز سوسن بشنو اى ريحان، كه سوسن صد زبان دارد

 به دشت آب و گل بنگر كه پر نقش و نگار آمد

 »چون بودى در اين غربت؟«گُل از نسرين همى پرسد كه 

 ديار آمد ها زان خوشم، زيرا خوشى«همى گويد: 

 »مستانه همى رقصى؟!«گويد كه  سمن با سرو مى

 »يارِ بردبار آمد«گويد كه  به گوشش سرو مى

 »مبارك باد!«بنفشه پيشِ نيلوفر در آمد كه 

 »كه زردى رفت و خشكى رفت و عمرِ پايدار آمد

 »خندانى؟!«همى زد چشمك آن نرگس به سوى گل كه 

 »ر آمدخندانم، كه يار اندر كنا«بدو گفتا كه 
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 »راه سخت آسان شد به فضلِ حق«صنوبر گفت: 

 كه هر برگى به ره برّى چو تيغِ آبدار آمد

 ى تركانِ زيبارو ز تركستانِ آن دنيا بنه

 به هندستانِ آب و گل به امرِ شهريار آمد

 ببين كان لك لك گويا برآمد بر سرِ منبر

 »اى يارانِ آن كاره، صال، كه وقت كار آمد«كه 
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 دل سودايى

 سعدى

  
 ــ  1  ــ

 رفت به بستانها وقتى دل سودايى، مى

 بى خويشتنم كردى، بوى گل و ريحانها

 گه نعره زدى بلبل، گه جامه دريدى گل

 با ياد تو افتادم، از ياد برفت آنها

 اى مهر تو در دلها، وى مهر تو بر لبها

 وى شور تو در سرها، وى سرّ تو در جانها

 در بستم، عهد همه بشكستم تا عهد تو

 بعد از تو روا باشد، نقضِ همه پيمانها

  



 ١٨٢ 15/   شته و آيندة فرهنگ و ادب ايرانگذ

 تا خارِ غم عشقت، آويخته در دامن

 نظرى باشد، رفته به گلستانها كوته

 آن را كه چنين دردى، از پاى دراندازد

 بايد كه فرو شويد، دست از همه درمانها

 گر در طلبت رنجى، ما را برسد شايد

 ست بيابانهاچون عشقِ حرم باشد، سهل

 هر تير كه در كيش است، گر بر دل ريش آيد

 ما نيز يكى باشيم، از جمله قربانها

 هر كو نظرى دارد، با يار كمان ابرو

 بايد كه سپر باشد، پيش همه پيكانها

 گويند مگو سعدى، چندين سخن از عشقش

 گويم و بعد از من، گويند به دورانها مى

  
 ــ  2ــ  

 ن كنيم و باغبرخيز تا تفرّج بستا

 دهد نفسى موجبِ فراغ چون دست مى

 كاين سيلِ متّفق بكَنَد روزى اين درخت

 وين باد مختلف بكُشد روزى اين چراغ

 سبزى دميد و خشك شد و گل شكفت و ريخت

 بلبل ضرورت است كه نوبت دهد به زاغ

 بس مالكانِ باغ كه دورانِ روزگار

 ست خاكشان گلِ ديوارهاىِ باغ كرده
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 اى كه بود داغ، زر و سيم شنيده فردا

 داغ 1ريگ نهد اين مرده خود وقت مرگ مى

 بس روزگارها كه برآيد به كوه و دشت

 بعد از من ]و[ تو، اَبر بگريد به باغ و راغ

 سعدى به مال و منصبِ دنيا نظر مكن

 ميراث بس توانگر و مردارِ بس كالغ

 گر خاك مرده باز كنى روشنت شود

بارنامه نه چيزى است در دماغ كاين باد 

 گر بشنوى نصيحت وگر نشنوى، بصدق

 گفتيم و بر رسول نباشد بجز بالغ

  
 ــ  3 ــ 

 درخت غنچه برآورد و بلبالن مستند

 جهان جوان شد و ياران به عيش بنشستند

 برد حريف مجلس ما خود هميشه دل مى

 اى بر او بستند الخصوص كه پيرايه على

 شكستندى ن چنگ مىكسان كه در رمضا

 نسيم گل بشنيدند و توبه بشكستند

 بساط سبزه لگدكوب شد به پاى نشاط

 ز بس كه عارف و عامى به رقص برجستند

                                                 
 ارث. 1
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 دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را

 كه مدتى ببريدند و باز پيوستند

 رود از خانگه يكى هشيار به در نمى

 كه پيش شحنه بگويد كه صوفيان مستند

 اندر فضاى خلوت ماست يكى درخت گل

 كه سروهاى چمن پيش قامتش پستند

 اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست

 خبر ندار ازيشان كه در جهان هستند

 مثال راكب درياست، حال كشته عشق

 يار بگفتند و خويشتن رستند به ترك

 آورى اى نمى به سرو گفت كسى ميوه

 جواب داد كه آزادگان تهى دستند

 برفتند سعديا بسياربه راه عقل 

 كه ره به عالمِ ديوانگان ندانستند
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 نسيم باد نوروزى

  
 حافظ

 ــ  1  ــ

 آيد نسيمِ باد نوروزى ز كوىِ يار مى

 ازين باد ار مدد خواهى چراغِ دل برافروزى

  
 اى دارى خدا را صرف عشرت كن چو گل گر خرده

 كه قارون را غلطها داد سوداىِ زراندوزى

 جامِ گل دگر بلبل چنان مست مىِ لعل استز 

 كه زد بر چرخِ فيروزه صفير تخت فيروزى

 گويم چو گل از غنچه بيرون آى سخن در پرده مى

 كه بيش از پنج روزى نيست حكمِ مير نوروزى

 چو امكانِ خلود اى دل درين فيروزه ايوان نيست

 مجالِ عيش فرصت دان به فيروزى و بهروزى

 چيست ترك كامِ خود كردن بخشى طريقِ كام

 كاله سرورى آن است كز اين تَرك بردوزى

 به عجبِ علم نتوان شد ز اسبابِ طرب محروم

 رسد روزى تر مى بيا ساقى كه جاهل را غنى

 كند عيبش ميى دارم چو جان صافى و صوفى مى

 خدايا هيچ عاقل را مبادا بخت بد روزى
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 ستندانم نوحه قمرى به طرف جويباران چي

 مگر او نيز همچون من غمى دارد شبانروزى

 جدا شد يار شيرينت كنون تنها نشين اى شمع

 كه حكمِ آسمان اين است اگر سازى و گر سوزى

 به بستان شو كه از بلبل رموزِ عشق گيرى ياد

 به مجلس آى كز حافظ غزل گفتن بياموزى

  
 مى اندر مجلسِ آصف به نوروزِ جاللى نوش

 جهان را سازِ نورزى كه بخشد جرعه جامش

 كند تنها دعاىِ خواجه تورانشاه نه حافظ مى

 ز مدحِ آصفى خواهد جهان عيدى و نوروزى

 جنابش پارسايان راست محرابِ دل و ديده

 خيزان راست روزِ فتح و فيروزى جبينش صبح

 
 ــ  2 ــ 

 نوبهار است در آن كوش كه خوشدل باشى

 كه بسى گُل بدمد باز تو در گل باشى

 من نگويم كه كنون با كه نشين و چه بنوش

 كه تو خود دانى اگر زيرك و عاقل باشى

 دهدت پند ولى چنگ در پرده همين مى

 وعظت آنگاه كند سود كه قابل باشى

 در چمن هر ورقى دفتر حالى دگر است
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 حيف باشد كه ز كار همه غافل باشى

 ست پر از بيم ز ما تا برِ دوست گرچه راهى

د ار واقف منزل باشىرفتن آسان بو 

 نقد عمرت ببرَد غصه دنيا به گزاف

 گر شب و روز درين قصه مشكل باشى

 حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد

  صيد آن شاهد مطبوع شمايل باشى
 

14  
 سپيد رود

  
 الشعراى بهار ملك

 هنگامِ فرودين كه رساند ز ما درود

 بر مرغزارِ ديلم و طرف سپيد رود

 رنگ بنفشه و گلهاىِ رنگكز سبزه و 

 گويى بهشت آمده از آسمان فرود

 دريا بنفش و مرز بنفش و هوا بنفش

 جنگل كبود و كوه كبود و افق كبود

 جاىِ دگر بنفشه يكى دسته بدروند

 وين جايگه بنفشه به خرمن توان درود

 كوه از درخت گويى مردى مبارز است

 گون زده چون جنگيان به خود پرهاىِ گونه



 ١٨٨ 15/   شته و آيندة فرهنگ و ادب ايرانگذ

 گون و شكفته ميانشان گونه اشجار

 گلهاىِ سيب و آلو و آبى و آمرود

 دست چون لوحِ آزمونه كه نقاشِ چرب

 گون را بر وى بيازمود الوانِ گونه

 شمشاد را نگر كه همه تن قد است و جعد

 ست نابسود ست ناخميده و جعدى قدى

 آزاده را رسد كه بسايد به ابر سر

 رو تارك به ابر سود آزاد بن ازين

 بگذر يكى به خطه نوشهر و رامسر

 وز ما بدان ديار رسان نو به نو درود

 آن گلستانِ طرفه بدان فرّ و آن جمال

 وان كاخهاى تازه بدان زيب و آن نمود

 اند از تيغِ كوه تا لبِ دريا كشيده

 ست تار و پود كش از بنفشه و سبزه فرشى

 ها كه دست طبيعت به خاره سنگ آن بيشه

 بى مدد باغبان و كودگلها نشانده 

 سارى نشيد خوانَد بر شاخه بلند

 بلبل به شاخِ كوته خواند همى سرود

 آن از فرازِ منبر هر پرسشى كند

 اين يك ز پاىِ منبر پاسخ دهدش زود

 يك جا به شاخسار، خروشان تذروِ نر
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 يك سو تذروِ ماده به همراه زاد و رود

 آن يك نهاده چشم، غريوان به راه جفت

 يك ببسته گوش و لب از گفت و از شنود اين

 بر طرف رود چون بوزد باد بر درخت

 آيد به گوش ناله ناى و صفير رود

 آن شاخهاىِ نارنج اندر ميانِ ميغ

 هاىِ اخگر اندر ميانِ دود چون پاره

 بنگر بدان درخش كز ابرِ كبود فام

 برجست و روىِ ابر به ناخن همى شخود

 ه طالچون كودكى صغير كه با خام

 كژ مژ خطى كشد به يكى صفحه كبود

 بنگر يكى به رود خروشان به وقت آنك

 اش آغوش برگشود دريا پىِ پذيره

 چون طفلِ ناشكيبِ خروشان ز ياد مام

 كاينك بيافت مام و در آغوش او غنود

 ديدم غريو و صيحه درياىِ آسكون

 دريافتم كه آن دلِ لرزنده را چه بود

 آغوشش آفتابست كز  بيچاره مادرى

 چندين هزار طفل به يك لحظه در ربود

 داند كه آفتاب، جگر گوشگانش را

 همراه باد برد و نثارِ زمين نمود
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 رو همى خروشد و سيلى زند به خاك زين

 از چرخ بر گذاشته فرياد رود رود

 بنگر يكى به منظرِ چالوس كز جمال

 صد ره به زيب و زينت مازندران فزود

 ابل و شاهى گذاره كنزان جايگه به ب

 پس با ترن به سارى و گرگان گراى زود

 بزداى زنگ غم به ره آهنش ز دل

 اينجا بود كه زنگ به آهن توان زدود

 اين خود يك از هزار ز كارِ شهنشهى است

 كز يك حديث او بتوان دفترى سرود

 از جان و دل ستايشِ او پيشه كن كه اوست

 ستود آن خسروى كه از دل و جان بايدش

 جيشى دلير ساخت ازين مردمى فقير

 آرى كنند اطلس و ديبا ز برگ تود

 هست اعتبارِ ملك ز آبِ حسام او

 چون اعتبارِ خاك صفاهان به زنده رود

 جز سعىِ او، كه جاده چالوس برگشاد؟

 جز جهد او، كه راه پشتخوار گر گشود؟

 تا هست حقّ و باطل و سود و زيان، رساد

 يت و از او به خلق سوداز حق بدو عنا

 بخشد بهار را كف دستى ز رامسر

 كانجا توان به هر نفسى دفترى سرود
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 پيغام

  
 مهدى اخوان ثالث

 چون درختى در صميمِ سرد و بى ابرِ زمستانى

 هر چه برگم بود و بارم بود،

 هر چه از فرِّ بلوغِ گرمِ تابستان و ميراث بهارم بود،

 د،هر چه ياد و يادگارم بو

 ست. ريخته

 چون درختى در زمستانم،

 بى كه پندارد بهارى بود و خواهد بود.

 ديگر اكنون هيچ مرغ پير يا كورى

 در چنين عريانىِ انبوهم آيا النه خواهد بست؟

 هاى هيچ پيرايش، ديگر آيا زخمه

 با اميد روزهاى سبز آينده؛

 خواهدم اين سوى و آن سوى خست؟

 انمچون درختى اندر اقصاىِ زمست

 ست ريخته ديرى

 هر چه بودم ياد و بودم و برگ.

 ياد با نرمك نسيمى چون نماز شعله بيمار لرزيدن،

 برگ چون نان صحره كرّى نلرزيدن.



 ١٩٢ 15/   شته و آيندة فرهنگ و ادب ايرانگذ

 هاى منتظر بردن، ياد رنج از دست

 برگ از اشك و نگاه و ناله آزردن.

 اى بهارِ همچنان تا جاودان در راه!

 هاى دگر بگذر.همچنان تا جاودان بر شهرها و روستا

 هرگز  هرگز

 بر بيابانِ غريب من

 منگر و منگر.

 سايه غمناك و سبزت هر چه از من دورتر، خوشتر.

 بيم دارم كز نسيمِ ساحرِ ابريشمينِ تو،

 تكمه سبزى برويد باز، بر پيراهنِ خشك و كبود من.

 همچنان بگذر

 تا درود دردناك اَندهان ماند سرود من.
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 هربهارِ ايرانش

  
 محمدرضا شفيعى كدكنى

 فرّ بهار بين كه به آفاق، جان دهد

 هر بوته را هر آنچه سزا ديد آن دهد

 پارينه آنچه باد خزانى ربود و برد

 آرد دهد به صاحبش و رايگان دهد



١٩٣ اشعار

 سختم شگفت آيد ازين هوشِ سبز او

 كز هر كه هر چه گم شد، او را همان دهد

 بر فرقَ كوه سوده الماس گسترد

 مانِ دشت را سلَبِ پرنيان دهددا

 هاى باران بر برگ بيدبن زان قطره

 ـوقتى نسيم بوسه بر آن مهربان دهد  ـ

 صدها هزار اختر تابان چكد به خاك

 كه افتشان نشان ز ره كهكشان دهد

 آن كوژ و كژ خطى كه بر آيد ز آذرخش

 طرزى دگر به منظره آسمان دهد؛

 اى پارهدار كه الماس  ست رعشه پيرى

 خواهد به دست همسرِ شاد جوان دهد

 آيد صداى جوجه گنجشك، ز آشيان

 ـوقتى كه شوقِ خويش، به مادر، نشان دهد  ـ

 اش چون كودى كه سكّه چندى ز عيدى

 در جيبِ خود نهاده، بعمدا، تكان دهد

 سر، از شاخِ بيدبن، آيد صداى شانه

 وقتى كه سر به سجده تكان هر زمان دهد؛

 اى به سبويى، تهى ز آب، ه تشنهگويى ك

 هوهو، ندا مكرّر، هم با دهان دهد

  



 ١٩۴ 15/   شته و آيندة فرهنگ و ادب ايرانگذ

 گيرم بهارِ بندرِ عباس كوته است

 تاوانِ آن كرانه مازندران دهد

 آنجا كه چار فصل، بهار است و چشم را،

 اى بيكران دهد سوىِ بهشت پنجره

 نيلوفرِ كبود هنوز، آسمانْ صفت،

 در خاك مرْو، ز ايزد مهرت نشان دهد

 شادا بهارِ گَنجه و باكو كه جلوه اش

 راهت به آستانه پير مغان دهد

 از سيمِ خاردار، گذر كن تو چون بهار،

 تا بنگرى كه بلخ تو را بوىِ جان دهد

 زان سيم خاردارِ دگر نيز برگذر

 تا جلوه خُجند بهارى جوان دهد

 زان سيمِ خاردارِ دگر هم گذاره كن

 دهدتا ناگَهت بهارِ بخارا توان 

 ست بافته از تار و پود جان اى قاليچه

 اش خبر ز يكى داستان دهد هر گوشه

 ست اما چو نغز در نگرى منظرش يكى

 كاجزاش ياد از سنَنِ باستان دهد

 هاش يكى رنگ را ببين در زيرِ رنگ

 رنگى كه صد پيام ز يك آرمان دهد

  



١٩۵ اشعار

 ست گوهرِ اين خاك گرچه ياد، گويد: يكى

 ز نوشيروان دهد گاه از لنين و گاه

 گر خاك گشته در قدمِ لشكرِ تتار،

 ،»بوسه بر ركابِ قزل ارسالن دهد«ور 

 اما هميشه، در گذرِ لشكرِ زمان،

 سعديش عشق و حافظش اَمن و اَمان دهد

 وانگه ز بهرِ پويه پاينده حيات

 اش روان و ره و كاروان دهد فردوسى
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