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  گاھشمار

  روزه 365

  پنجھ  اسفند  بھمن  دی  آذر  آبان  مھر  شھریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبھشت  فروردین

  اندرگاه

  روز 6یا  5  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  ایرانی کھن

یا  29  30  30  30  30  30  31  31  31  31  31  31  ایرانی نوین

30  

0  

    ماھی  دال  بز  کمان  کژدم  ترازو  خوشھ  شیر خرچنگ  دوپیکر  گاو  بره  برج

خورشیدی  1394 فروردین 1شنبھ ثانیھ روز  11دقیقھ و  15و  2برابر با ساعت  1394ویل حسال ت

  .میالدی است 2015مارس  21ھجری یا 

  

  جشن ھای ملی                                                   )دینی(جشن ھای ماھانھ

  اول فروردین.............نوروز                                نوزدھم فروردین......فروردینگان
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  ی ھستی ایرانی)  Mandala(مانداال                                      

  زنخدای ایران در ژرفای ھستی، تخم تحول و شکوفائی،سیمرغ                     
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  :از ویژگی ھای زیر برخوردارست  پیشرو گاھشمار ایرانی

  شده است، آن تدوین)  اعداد درون پرانتز(معادل سالنامھ ی میالدی ھمراهخورشیدی ھجری  گاھشمار◆

در مناسبت با نام ماه ھا افزوده  ئیھ شده و فرتورھای ایرانی سال  ارائدر زمینھ وجھ معنائی نام ماه ھا کوتاھییحات توض ◆

  است،گردیده 

  ایزدان را داشتند در تمام ماه ھا یادآوری شده است، منزلتبرگرفتھ از باورھای دینی ایران باستان کھ   نام روزھا ◆

با قید نام جشن ھا و مراسم فرھنگی در روز ھای ماه توضیحات مبسوط در زمینھ ھردو وجھ رفتاری و معنائی این جشن ھا  ◆

  . ھ شده استارائه ھای فرھنگی دو پدی

جشن ھای ایرانی بطور خاص بھ عنوان رفتارھای اجتماعی مردم بھ پشتوانھ جشن بطور عام و 

بنابراین در برخورد با . ی سمبول ھا، انگاره ھا، احساسات، پندارھا و خردھا برگزار می شوند

. آن ھا نیز مد نظر قرار گیرند) باطنی(باید بعد معنائی) ظاھری(جشن ھا عالوه بر بعد رفتاری

بویژه پرداختن بھ بعد معنائی جشن ھا کھ فرھنگ اجتماع را بازتاب می دھد مطالعھ گاھشمارھا، 

 .از اھمیت بسزائی برخوردارست

 گردآورنده  جمشید جمشیدی                                                                                                                    

 

 

 

 

 

  

 .ھر گونھ تکثیر یا نشر جزئی و کلی این گاھشمار بھدف کسب و تجارت و یا ھر گونھ اقدام دیگری بدون اجازه گردآورنده آن ممنوع است دماوند  

 دماوند
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  )Fravardin)(ارتافرورد(فروردین

                واژه فروردین مشتق از فَرور، فَرَوھر و یا فُُروھر مصطلح

  این واژه ھم در ادبیات فرھنگ پیش از زرتشت و. امروزیست

  فرور. ھم در آئین زرتشت از معنای واالئی برخوردار بوده است

  روح یا گوھر خدائیست کھ نیروی جنبش و انتخاب و تعیین 

  فرورھا ھرگز میرنده نیستند و بعد. سرنوشت بھ انسان می دھد

  مبداء خود باز می گردند و بھ دریای خدای خود  از مرگ بھ

  کھ در روز نوروز ھر سال دھمین فروھرھا ھستن. می پیوندند

  . بقصد دیدار بازماندگان خود بر روی زمین رجعت می کنند

  . بشقاب نقره ای کھ سیزده قرن پیش کشف شده است                                                                    

نماد ھم آھنگی و ھم نوائی بھ ھمراه  زنخدای سیمرغ                                                                              

  نماد طرب و پایکوبی درون شکم) زھره(رام دخترش

  .مادر دیده می شود                                                                                

  )ناھید روز(آدینھ)اورمزد روز(پنجشنبھ )روزتیر (چھارشنبھ)بھرام روز(سھ شنبھ)ماه روز(وشنبھد)خورشید روز(یکشنبھ)کیوان روز(شنبھ

1 )21/3(  

  سپنتامینو

  نوروز

2)22/3(  

بھمن(وھومینو

(  

Vohoo-Mino 

3)23/3( 

 اردیبھشت

Ardibehesht  

4)24/3(  

  شھریور

Shehrevar 

5)25/3(  

  سپندارمذ

Asfandarm

azd 

6)26/3(  

  خرداد

Khordad 

7)27/3(  

  امرداد

Amardad 

8)28/3(  

  ریم

Daepadar 

9)29/3(  

  آذر

Adar 

10)30/3(  

 )آناھیتا(آبان

Avan  

11 )31/3(  

 خور

Khorshed  

12)1/4(  

 ماه

Mohor  

13)2/4(  

 تیر

Tishtry  

14)3/4(  

 )گئوش(ُگش

Gosh  

15)4/4(  

  دی بمھر

Daepmeher 

16)5/4(  

  )میترا(مھر

Meher 

17)6/4(  

 سروش

Sraosha  

18)7/4(  

 رشن

Rashnu  

19)8/4(  

 فروردین

Farvar

din  

20)9/4(  

 بھرام

Behram  

21)10/4(  

 رام

Raam  

22)11/4(  

 باد

Govad  

23)12/4(  

 دی بدین

Daepdin  

24)13/4(  

 )دئنا(دین

Din  

25)14/4(  

 آرد

Ashishvangh  

26)15/4(  

 اشتاد

Ashtad  

27)16/4(  

 آسمان

Asman  

28)17/4(  

 زامیاد

Zamyad  

29)18/4(  

 مارسپند

Mahrespand  

30)19/4(  

 آنگرامینو

Angraman

o  

31)20/4(          
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در این روز مردم عالوه بر نظافت و . در روز نوزدھم از ماه فروردین بر پا می گردد )فروردینگان(فروردین جشن

ینند و در خانھ ھای گذشتگان خود بھ گورستان می روند و بھ دعا می نش) ھرھافرو(سفیدکاری خانھ ھای خود برای شادی ارواح

  )نقل از تارنمای فرھنگ ایران( -.می افروزندی ارواح مشترکاً آتش مقدس خود برای رھائ

  

. نوروز سر آمد جشن ھای ایرانی با خصلتی ملی و فراگیر ھر سالھ در روز نخستین از ماه فروردین برگزار می شود -نوروز

این جشن یادگار فرھنگ کھن، نھ فقط در میان اقوام گوناگون ایرانی از جملھ فارس، آذری، کرد، بلوچ، لُر، عرب، ترک و غیره 

داشتھ گرامی نوروز شورھای آسیای میانھ، ترکیھ، افغانستان و قسمتی از چین نیر برگزار می شود حتا فرای مرزھای ایران در ک

نوروز مصادف با روز سر رسید جشن سده یا . نوروز نماد ھمبستگی و پیوند اقوام گوناگون در ایران بوده و ھست. می شود

نو و شروع فصل بھار از زمان برگزاری جشن نوروز در روز اول سال . جشن نود روزه کھ با یلدا شروع می شود است

رایج می شود کھ با ) میالدی1072- 1092(صدارت سلطان جالل الدین ملکشاه سلجوقی سومین از چھار سلطان مھم سلجوقی

میالدی سالنامھ ای تدوین کردند کھ در آن روز اول بھار روز اول سال  1072کمک وزیر خود، خواجھ نظام الملک در سال 

قبل از این دوران نوروز . این سالنامھ بھ سالنامھ جاللی موسوم است. را رسماً بعنوان نوروز جشن گرفتند تعیین شده و این روز

توانای ایران را در تدوین سالنامھ جاللی نباید  نقش خیام شاعر نغزگوی و منجم. در روزھای متفاوت جشن گرفتھ می شده است

  .ه پیدایش این جشن شده است کھ بھ اختصار بھ آن ھا اشاره می شودروایت ھا و تعبیرات گوناگونی در بار. فراموش کرد

انسان نخستین و آرمانی در فرھنگ استوره ای ایران ) ییما، یاما(روایت است کھ برای اولین بار جمشید -نوروز در استوره -1

جمشید با گوھر خدائی و نماد انسان ایرانی سعی داشت تا بر روی زمین بھشت . باستان این جشن را برگزار کرده است

کشف کرد، جامھ ببافت و مردم را از خشکسالی  روایت است کھ او در طول حکومتش خود خشت ساخت، نیشکر را. بسازد

شادی و سرور بھ روزه سال، مردم را بھ بزرگداشت این روز گرد آورد و  365جمشید بود کھ با آگاھی از تناوب . نجات داد

 .تشویق کرد

  :ندندبر تخت نشستن جمشید را نوروز خوابھ روایت شاھنامھ روز 

  بھ جمشید بر گوھر افشاندند،

  را روز نو خواندند، مر آن روز

  بزرگان بھ شاد بیاراستند،

  می و جام و رامشگران خواستند،

  چنین جشن فرخ در این روزگار،

  بماندست از آن خسروان یادگار

این خدا کھ بھ . نوروز روز تولد خدای ایران باستان وایو، دیو و یا خوِد سیمرغ است کھ بھ سپنتامینو نیز نامیده می شده است

بھ زیر زمین می ) پنجاه روز قبل از شروع بھار(روایت شده است ھمزمان با روز سده) ختر زیبای روی جواند(رپیتاوین

در روز نوروز بھمراه شکوفائی و سرسبزی طبیعت بھ روی زمین باز می گردد . رود تا زمین را گرم و آماده شکوفائی کند

نقل از .(خفتھ ی جانداران را دوباره بھ زندگی بر می انگیزدو جان  بر گیتی می دمد) ُسورنای یا شیپور(و با ھفت ُسرنا

  )منوچھر جمالی

  .چھاربندی ھای زیر سرود این ھفت ُسرنا را زنده می کند. رنا را ھفت سین گرفتجای این ھفت سُ 
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  تا نوای ُسرنا در گلستان جان دمید،

  .خواِب دیرین شد ز چشماِن زمستان ناپدید

  وش جان نواز،روزگارا، ھفت ُسرنا را بھ گ

  .چشم را بیدار دار و سینھ ھا را پُر امید

#####  

  روزگارا، گلشن نوروز را پُر کن،

  .شھد پیروزی بھ کام مرد و زن بسیار کن

  ایر را جان بخش ساز و ماه را آیینھ دار،

  .بد دالن را دور، با ما نیکوان را یار کن

#####  

  روزگارا، تازه شد ھستی در آغاز بھار،

  .جمشید جھان بین را جھان آرا بدارجشن 

  مھر افزون کن درون سینھ ھا در سال نو،

  .ّفر شادی را بھ جام زندگی از نو بیار

#####  

  روزگارا، جشن ما را نو بھ نو جاوید ساز،

  .سینھ را پُر مھر از سینھ ی جمشید ساز

  رنج را آسان بنھ بر مردم بر گشتھ بخت،

  .ید سازچشم نیکو مردمان را دیده ی خورش

  )http://www.farhangiran.com/content/view/1498/46. اشعار از مردو آناھید است(

کھ اھورامزدا طی ھفت روز کیھان و موجودات را خلق کرده  پیروان آئین زرتشت بر این باورند -نوروز در باورھای دینی -2

تن و برافراخ دم با پایکوبی و شادمانیاز ده روز قبل مر. ن کامل می شودآاست و نوروز روز آخرست کھ خلقت با 

سررسید نوروز روز گرامی داشت اھورامزدا یا اورمزد نیز . بھ استقبال این روز می روند) توی حیاط یا پشت بام(آتش

) سیمرغ(الزمست در حاشیھ بدانیم کھ با غالب شدن آئین زرتشتی اورمزد بھ جای زنخدای دیرینھ ایرانیان سپنتامینو. ھست

 .می شود نشانده

این (اعتقاد دینی دیگری کھ پشتوانھ برگزاری جشن نوروزست بازگشت َفَرورھا یا ارواح گذشتگان نیک بر روی زمین است

برای خشنودی فرورھا باید خانھ ھا پاکیزه و زیبا و دلپذیر بشوندو آتش ). پدیده در ایران امروز بھ عرفھ یا علفھ مشھورست

  .ھا با رضایت بھ مبدع خود در آسمان مراجعت کنندافروزی بر پا شده باشد تا آن 

برخی نوروز را بھ روز ظھور زرتشت منتسب می کنند، ولی زرتشتیان روز ششم فروردین را سالروز  -نوروز در تاریخ -3

 برخی نوروز را بھ رویداد تاریخی در زمان امپراتوری. تولد زرتشت مقرر کرده اند و ھر سالھ این روز را جشن می گیرند

پیش از میالد زمانی کھ ھوخشتره رھبر مادھای آن زمان شھر  612در روز معینی در تاریخ . ھوخشتره نسبت می دھند

. نینوا، پایتخت امپراتوری آشوری را تسخیر کرد آن روز را روز خجستھ نوروز نامیدند و جشن و سرور بر پا کردند
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ش در روز نوروز بابل را فتح می کند و وکور. رد تائید بوده استباالخره اھمیت این روز در دربار خاندان ھخامنشیان مو

نوروز ھر سال . را اعالم می کند) متن این منشور در صفحات بعدی تحریر شده است(منشور آزادی آئین ھا و باورھای دینی

خشترپوا یا بھ (راتوریی شاھانھ برای نمایندگان امپبا برگزاری مراسم بارعام و میھان) پارسھ(داریوش در کاخ تخت جمشید

  .این روز را جشن می گرفت) یونانی ساترپ ھا

نوروز مصادف با روز اول بھار، روزی است کھ درست حرکت ساالنھ  -نوروز در ھم آھنگی با رویدادھای نجومی -4

در این . د، یا زاویھ شرقی نود درجھ از شمال و نود درجھ از جنوب زمین می رس)اعتدال ربیعی(خورشید بھ انقالب بھار

فرا رسیدن بھار و شکوفا و سرسبز شدن طبیعت الھام دھنده نوزائی، آفریندگی و سرسبز . روز طول شب و روز یکسانست

مردم با الھام از این پدیده طبیعی با خانھ تکانی و نظافت محل زندگی خود و . شدن زندگی در تمام عرصھ ھای آن قلمداد شد

و بھ تن کردن لباس نو و زیبا بھ ھم آھنگی با ) سمنو، سماق،  سبزی، سنجد، سیبسیر، سرکھ، (تدارک سفره ھفت سین

 .طبیعت نو و سرسبز و شکوفا می پردازند

و این طبیعت کھ در آداب و رسوم نوروزی ھم آھنگی با .جلوه می کند توازنطبیعت در بھار با ھمھ ی تنوعاتش در تعادل و 

است کھ مردم و سیزده بدر در مناسبت نوروز . نیز ھستھم آھنگی با تمام تنوعات آن در ضمن  داردجلوه و سیزده بدر 

و بھروزی است  پایداریراز  وحدت در ھم آھنگی تنوعاتکھ بزرگ  آموزهطبیعت این عظیم فرصت می یابند تا در مدرسھ 

   .  فراموش نکنند را

  

مردم پس از دوازده روز شادی و پایکوبی نوروزی این روز را ، روز ایزد تیر، سیزدھم از ماه فروردین روز -سیزده بدر

سبزه ھفت سین نوروز را در آب می اندازند، . سپری می کنند )در سیزده بدر" در("خارج از خانھ ھای خود در دشت و صحرا

ز روایات بسیاری شده در باره رسم سیزده بدر نی. سبزه گره می زنند و بدینوسیلھ جشن طوالنی نوروز را بھ پایان می رسانند

  .است کھ مختصراً بھ گوشھ ای از آن ھا اشاره می شود

 ):نگارش منوچھر جمالی 78رستاخیز سیمرغی صفحھ (نقل از کتاب -سیزده و سیزده بدر در استوره -1

 12ھ ، آنگاه، شش تخمھ، تبدیل ب)است 3ضریبی از  6(وقتی در ھفت امشاسپند نیز، شش تا از آن ھا تخم می گفتند".....

از این رو عدد سیزده از مقدس . ، و با یکی کھ آتش نھفتھ است میشود سیزده)ج ج - .ھر تخمھ نطمھ نرینھ و ماده دارد(میشد

این شیوه تأویل شیوه تأویل . و سیزده بدر بھ ھیچ روی بیرون کردن نحسی نبوده است. ترین اعداد زنخدائی بوده است

و آنرا ) کھ ضریبی از دو بود و دو نماد مرد است(پافشاری میکرد 12وی عدد چون مردساالری ر. مردساالری بوده است

، و این )از خانھ بیرون میرفتند(سیزده در سال نو بدر میرفتند. از این رو سیزده را نحس دانست. عدد مقدس نرینھ میدانست

  "...ده گذشتھ بودترک خانھ، ترک نظم پوسی. در ھمان راستای ایده کلی جوان سازی و نوسازی جھان بود

فارغ از انگاره ھای دینی قومی، خانواده ھا با آماده کردن غذا و ابزار تفریح و بازی بھ دامان صحرا و  - مراسم سیزده بدر -2

در فرھنگ عامھ برای رسم ھای سیزده بدر معانی تمثیلی . طبیعت می روند و بر حسب عادت مراسمی را بر گزار می کنند

اندیشھ ھای تیره و پلیدی، روبوسی نماد آشتی و بمنزلھ  خنده در این روز بھ معنی فروریختن شادی و: آورده شده است

" آناھیتا"بھ آب انداختن سبزه ھای تازه رستھ نشان ھدیھ بھ ایزد آب یا ،تزکیھ، خوردن غذا در دشت نشانھ فدیھ گوسفند بریان

تسلسل نسل ھا، و رسم اسب دوانی یادآور کشمکش  وو گره زدن سبزه برای باز شدن بخت و تمثیلی برای پیوند زن و مرد 

  .لیدی صورت می گیردپرتاب سیزده سنگ بھ پشت بھ نشانھ دور کردن دشمنی ھا و پ .ایزد باران و دیو خشکسالی است
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 :منشور حقوق بشر کورش

پسر کمبوجیھ، شاه . منم کوروش، شاه جھان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و آکد، شاه چھار گوشھ جھان"

  ...نبیره چیش پیش، شاه بزرگ....نوه کوروش، شاه بزرگ....بزرگ

            نشور حقوق بشر کوروش بر روی استوانھ م

                                 )موزه انگلستان(گلی

  کوروش

در بارگاه پادشاھان بابل بر تخت . شدم، ھمھ مردم گام ھای مرا با شادمانی پذیرفتندآن گاه کھ بدون جنگ و پیکار وارد بابل 

  .ارجمند و گرامی داشتمزیرا من او را ... مردوک خدای بزرگ دل ھای پاک مردم بابل را متوجھ من کرد. شھریاری نشستم

وضع داخلی . نگذاشتم رنج و آزاری بھ مردم این شھر و این سرزمین وارد آید. ارتش بزرگ من بھ صلح و آرامی وارد بابل شد

  .من برای صلح کوشیدم...بابل و جایگاه ھای مقدسش قلب مرا تکان داد

فرمان دادم کھ ھمھ مردم در پرسش خدای خود آزاد باشند و آنان را . من برده داری را برانداختم، بھ بدبختی آنان پایان بخشیدم

  .فرمان دادم کھ ھیچ کس اھالی شھر را از ھستی ساقط نکند. نیازارند

  .او برکت و مھربانی اش را ارزانی داشت.... مردوک خدای بزرگ از کردار من خشنود شد

  ...ما ھمگی شادمانھ و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم

ھمھ . فرمان دادم تمام نیایشگاه ھائی کھ بستھ شده بودند را بگشایند. من ھمھ شھرھائی را کھ ویران شده بود از نو ساختم

  .خدایان این نیایشگاه ھا را بھ جاھای خود باز گرداندم

ھمھ مردم . ھا را آبد کردم ھمھ مرمانی کھ آوره و پراکنده شده بودند را بھ جایگاه ھای خود بر گرداندم و خانھ ھای ویران آن

ھمچنین پیکره خدایان سومر و آکد را کھ نبونید بدون واھمھ از خدای بزرگ بھ بابل آورده بود، بھ . را بھ ھمبستگی فرا خواندم

  .بشود کھ دل ھا شاد گردد. خشنودی مردوک خدای بزرگ و بھ شادی و خرمی بھ نیایشگاه ھای خودشان باز گرداندم

آنان را بھ جایگاه ھای نخستین شان باز گرداندم، ھر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم زندگانی بلند خواستار  بشود خدایان کھ

  . بشود کھ سخنان پر برکت و نیک خواھانھ برایم بیابند. باشند

ایگاھی در ، جبھ کوروش شاه، پادشاھی کھ ترا گرامی میدارد و پسرش کمبوجیھ:"بشود کھ آنان بھ خدای من مردوک بگویند

  ."اعطا کردممن برای ھمھ مردم جامعھ ای آرام فراھم ساختم و صلح و آرامش را بھ تمامی مردم  ".سرای سپند ارزانی دار
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  )Ardibehesht(اردیبھشت 

  اردیبھشت یا اشھ و ھمیشھ یکی از امشاسپندان نزدیک اورمزد

  .است کھ نماد درستی و قانون حاکم بر جھان قلمداد می شود

  استوره ھای ایران باستان اردیبھشت یا ارتا وھیشت بماننددر 

  آب، با اصل آمیزندگی و ھم آھنگی یا مینوی مینوان کھ بھمن

  .بوده است، مترادف انگاشتھ می شده است

  ده از قابلیت بھ نانسان ھم گوھر با ارتاوھیشت با وجدان آفرین

  ست و ھم آھنگی و آمیزندگی در جھان برخوردارراندیشدن د

  در آئین زرتشت این توانائی از خدایان باستانی و. بوده است

  .منتقل می شودانسان گرفتھ و بھ اورمز

    

  .در فرھنگ استوره ای ایران، انسان با نی این ھمانی داده شده است

  ، بندھای ھم اندازه)خود بنیادی(چرا کھ نی از خاصیت خودروئی                                                                                         

  و نواسازی) چسبندگی و پیوند(ه داری، شیر)تعادل و اندازه(                                                                                         

  .برخوردارست) نماد موسیقائی(

  آدینھ     چھارشنبھ         پنجشنبھ         سھ شنبھ      دوشنبھ          یکشنبھ      شنبھ   

اردیبھشتگان خجستھ روزیست کھ در آن مردم با پوشش . برگزار می گردددر روز سوم از ماه اردیبھشت  یبھشتگاندراجشن 

از این امشاسپند کھ نماد با الھام سفید کھ نماد پاکی و بی آالیشی است در برابر آتش مقدس بھ نیایش یزدان بزرگ می پردازند و 

این روز نیز ھمراه با شادمانی و نیایش . این روز را سپری می کنند، است بودهو ھمیشھ بھترین راستی ھا و حسن اخالق یا اشھ 

  .می گردد بر قرارسرور 

 

      1)21/4(  

  سپنتامینو

  )اورمزد(

2)22/4(  

  وھومینو

  )بھمن(

3)23/4(  

  اردیبھشت

4)24/4(  

  شھریور

5)25/4(  

  سپندارمذ

6)26/4(  

  خرداد

7)27/4(  

  امرداد

8)28/4(  

  ریم

9)29/4(  

  آذر

10)30/4(  

  )آناھیتا(آبان

11)1/5(  

  خور

12)2/5(  

  ماه

13)3/5(  

  تیر

14)4/5(  

  ُگش

15)5/5(  

  دی بمھر

16)6/5(  

  مھر

17)7/5(  

  سروش

18)8/5(  

  رشن

19)9/5(  

  فروردین

20)10/5(  

  بھرام

21)11/5(  

  رام

22)12/5(  

  باد

23)13/5(  

  دی بدین

24)14/5(  

  )دائنا(دین

25)15/5(  

  آَرد

26)16/5(  

  اشتاد

27)17/5(  

  آسمان

28)18/5(  

  زامیاد

29)19/5(  

  مارسپند

30)20/5(  

  انگرامینو

31)21/5(    
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  )Khordad(خرداد

  امشاسپند خرداد یا ھنوروتات، نماد کمال در جھان مینوی،

  و خوش زیستی دینوی یموکل و حامی آب بر روی زمین، نماد شاد

  نھ فقطراندن در دنیا خوش زیستی و شادمان گذ. بوده است

  منحط و بی قدر نیست بلکھ مسیر شکوفائی و تکامل در راستای

  در متن ھای فرھنگ. تعالی بھ اوج خدایان قلمداد می شده است

  سیمرغی خرداد و خوش باشی یکی از چھره ھا یا ھمزادان سیمرغ

  می شده، کھ ھمسان با آرزوی انسان بھ فراز خدائی بودهقلمداد 

           عشق ابدم، زخمھ عشرت بزنم طرب                                                                              .است

                                    ریش طرب شانھ کنم، سبلت غم را بکنم                                                      

  ھ طرب ساز شودتا ھمھ جان شود، چونک

  تا سرخم باز شود، گل ز سرش دور کنم

  طرب منم طرب منم، زھره زند نوای من

  مولوی...عشق میان عاشقان شیوه کند برای من

 آدینھ    سھ شنبھ     چھارشنبھ     پنجشنبھ         دوشنبھ     یکشنبھ         شنبھ    

  

در این روز مراسمی در رابطھ با آب و چشمھ و رودخانھ . خرداد برگزار می گردد در روز ششم از ماه خوردادگانجشن 

شوی ویژه کھ بیرونی ذکر می کند غسل و شست یکی از مراسمی. پایکوبی برقرار می شده است و شادمانی ،ھمراه با دعاخوانی

از دھش آب و باران بیشتر بھ این جشن  مخصوصا کشاورزان برای خشنودی. ای بوده است کھ مردم در این روز انجام می دادند

  .ارج نھاده و از آن سپاسگزاری و پاسداری می کنند

            1)22/5(  

  سپنتامینو

  )اورمزد(

2)23/5(  

  وھومینو

  )بھمن(

3)24/5(  

  اردیبھشت

4)25/5(  

  شھریور

5 )26/5(  

  سپندارمذ

6)27/5(  

  خرداد

7)28/5(  

  امرداد

8)29/5(  

  ریم

9)30/5(  

  آذر

10)31/5(  

  )ناھیتاآ(آبان

11)1/6(  

  خور

12)2/6(  

  ماه

13)3/6(  

  تیر

14)4/6(  

  ُگش

15)5/6(  

  دی بمھر

16)6/6(  

  مھر

17)7/6(  

  سروش

18)8/6(  

  رشن

19)9/6(  

  فروردین

20)10/6(  

  بھرام

21)11/6(  

  رام

22)12/6(  

  باد

23)13/6(  

  دی بدین

24)14/6(  

  )دائنا(دین

25)15/6(  

  آَرد

26)16/6(  

  اشتاد

27)17/6(  

  آسمان

28)18/6(  

  زامیاد

29)19/6(  

  مارسپند

30)20/6(  

  انگرامینو

31)21/6(  
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  )Tishtry)(ترتیش(تیر

  .تیر ایزد دیگریست کھ باعث بارش باران و رونق زراعت می گردد

  در ایران باستان تیر یکی از امشاسپندان سیمرغ است کھ تخم ھای

  .تا بشکوفند و بارور شونداو را در اقصا نقاط جھان می افشاند 

  داستان آرش کمان گیر کھ جان خود را در کمان کرد و مرز ایران

  ترتیش. ام از این ایزد نقل شده استن کرد، با الھیو توران را تعی 

  خیره کننده ایست کھ با این ایزد یا با) ھترستاره سگ مِ (نام ستاره

  می شده نیرومندو در فصل خشکسالی خود سیمرغ این ھمانی داده شده 

بعداً بھ ستاره میترا  Siriusتر یا ستاره تیش                                             .است

بھمراه و خارج ایران  معروف شده است کھ در داخل

مورد نیایش و ستایش قرار می باورھای میترائیسم 

  .گیرد

  آدینھ      چھارشنبھ     پنجشنبھ     سھ شنبھ       دوشنبھ     یکشنبھ         شنبھ    

  

  

  

  

  

  

  

 

را در روز سیزدھم از ماه تیر برگزار می کردند ولی ظاھراً در سالنمای جدید در روز دھم ماه تیر بھ مدت ده  تیرگان جشن

نیایش مخصوصی آب روی بچھ  ھمراه ،چون این روز مصادف است با گرمای تابستان. برگزار می کنند) تا روز ایزد باد(روز

" نیایش خورشید"و " نیایش میترا. "ھا می پاشند و بھ یکدیگر ھدیھ می دھند، و با صرف تنقالت بھ فال گیری و شادی می گذرانند

بند رسم جالبی کھ در این روز قابل ذکر است تدارک . را با میترا توجیھ می کنند) ترستاره تیش(ارتباط این ھمانی تیر در این روز

بھ دور مچ دست خود می بستند و بعد از بازی و شادی در باز کرده این بندھا را  سپسابریشمی است کھ بھ دور ھدایا می بستند و 

  .روز آخر بدست ایزد باد  در ھوا رھا می کردند

  

    1)22/6(  

  سپنتامینو

  )اورمزد(

2)23/6(  

  وھومینو

  )بھمن(

3)24/6(  

  اردیبھشت

4)25/6(  

  شھریور

5 )26/6(  

  سپندارمذ

6)27/6(  

  خرداد

7)28/6(  

  امرداد

8)29/6(  

  ریم

9)30/6(  

  آذر

10)1/7(  

  )ناھیتاآ(آبان

11)2/7(  

  خور

12)3/7(  

  ماه

13)4/7(  

  تیر

14)5/7(  

  ُگش

15)6/7(  

  دی بمھر

16)7/7(  

  مھر

17)8/7(  

  سروش

18)9/7(  

  رشن

19)10/7(  

  فروردین

20)11/7(  

  بھرام

21)12/7(  

  رام

22)13/7(  

  باد

23)14/7(  

  دی بدین

24)15/7(  

  )دائنا(دین

25)16/7(  

  آَرد

26)17/7(  

  اشتاد

27)18/7(  

  آسمان

28)19/7(  

  زامیاد

29)20/7(  

  مارسپند

30)21/7(  

  انگرامینو

31)22/7(  
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  )Amardad(مرداد َ ا  

  بھ معنای بی مرگی و جاودانی در ) اوستائی(امرداد یا امرتات

  است کھدامرتات یکی از شش امشاسپن. جھان مینوی است

  این. موکل و حافظ گیاھان بر روی زمین شمرده می شود

  زمین در یوراه خرداد موکل و پرستار آب بر رامشاسپند بھم

  .این دو ایزد الزم و ملزوم و مکمل یکدیگرند. کنار ھم می آیند

 

  جزء مھمی از فرھنگ فراگیر زمینی و پرستاری از آب وگیاه                                          

  .ی ایران باستان بشمار می آمده استآسمان                                                                             

  

  آدینھ  سھ شنبھ     چھارشنبھ     پنجشنبھ           دوشنبھ     یکشنبھ         شنبھ    

برھان قاطع بر آنست کھ فارس ھا این روز را عید ساختھ و آن را . در روز ھفتم از ماه امرداد برگزار می گردد مردگان َ ا   جشن

روز بیست و یکم " یلدیراق"بموجب تقویم ترکمنی. در این روز ھر حاجتی از پادشاه خواستی البتھ روا شدی. جشن نیلوفر خوانند

می دانند و برای تماشای آن بھ بلندی می روند و انتظار دیدار آن را در آسمان ) تریشت(از ماه امرداد را روز طلوع ستاره شباھنگ

  ). رضا مرادی غیاث آبادی(بامدادی می کشند

شده  برخورداراھمیت خاصی  ازمی آید ) اسد(جھت کھ مصادف با ھنگامی است کھ خورشید بر روی برج شیراین ماه امرداد از 

  .است

  

  

          1)23/7(  

  سپنتامینو

  )اورمزد(

2 )24/7(  

  وھومینو

  )بھمن(

3 )25/7(  

  اردیبھشت

4)26/7(  

  شھریور

5 )27/7(  

  سپندارمذ

6)28/7(  

  خرداد

7)29/7(  

  امرداد

8)30/7(  

  ریم

9)31/7(  

  آذر

10)1/8(  

 )ناھیتاآ(آبان

11)2/8(  

  خور

12)3/8(  

  ماه

13)4/8(  

  تیر

14)5/8(  

  ُگش

15)6/8(  

  دی بمھر

16)7/8(  

  مھر

17)8/8(  

  سروش

18)9/8(  

  رشن

19)10/8(  

  فروردین

20)11/8(  

  بھرام

21)12/8(  

  رام

22)13/8(  

  باد

23)14/8(  

  دی بدین

24)15/8(  

  )دائنا(دین

25)16/8(  

  آَرد

26)17/8(  

  اشتاد

27)18/8(  

  آسمان

28)19/8(  

  زامیاد

29)20/8(  

  مارسپند

30)21/8(  

  انگرامینو

31)22/8(  
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  )Shehrevar(شھریور

  شھریور یکی از شش امشاسپندان است کھ در متن ھای 

  معرفی) khshathra-vairya(اوستائی بھ خشترونیریھ

  .می باشد انھشده و جمعاً بھ معنای پادشاھی یا کشور آرزومند

  این امشاسپند موکل فلزات ، ابزار بر روی زمین است،

  بھ روایتی خشت پیشوند خشترو در متن ھای فرھنگی اما

  حکایت از ھم بستگی وھم آرائی در سطح جامعھباستان 

   می کند کھ در متن ھای دینی متاخر بھ داشتن فلز و ابزار 

  در تن ) َفرّ (آرم شکوه رھبری و فرمانروائی، حلول فروھر                                                .جنگی مسخ شده است 

  حلقھ در دست نشانھ واگذاری فروھر، بال سھ. شایستھ رھبر                                                                           

  چینبیان اندیشھ نیک، گفتار نیک و کردار نیک و سھ  چین

دو . دامن فروھر بیان اندیشھ بد، گفتار بد و کردار بد است

را نیک و بد  گانھ یدو اصل ای مرغ روبان آویزان بھ جای پ

  .نشان می کند رخاط

  آدینھ  پنجشنبھ         چھارشنبھ       سھ شنبھ       دوشنبھ     یکشنبھ         شنبھ    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

شھریورگان یکی از جشن ھای . در شھریور روز، روز چھارم از ماه شھریور برگزار می گردد رگانشھریو جشن

آذرگان کھ در روز نھم از ماه آذر کھ با بر پائی آتش برگزار با در باره این کھ آیا این جشن . بھ شمار می آید )آذرخش اول(آتش

بھر حال در این روز مردم با بر . می شده یکسان است یا دو جشن متفاوت اند در متن ھای مربوطھ اتفاق نظر دیده نمی شود

و یا در آتشکده ھا و تھیھ خوراک ھای ویژه بھ شادی و سرور می ) آتش بوم(ھا پاکردن آتش در خانھ ھای خود یا بر باالی بام

  .پرداختند

  1)23/8(  

  سپنتامینو

  )اورمزد(

2 )24/8(  

  وھومینو

  )بھمن(

3 )25/8(  

  اردیبھشت

4)26/8(  

  شھریور

5 )27/8(  

  سپندارمذ

6)28/8(  

  خرداد

7)29/8(  

  امرداد

8)30/8(  

  ریم

9)31/8(  

  آذر

10)1/9(  

  )ناھیتاآ(آبان

11)2/9(  

  خور

12)3/9(  

  ماه

13)4/9(  

  تیر

14)5/9(  

  ُگش

15)6/9(  

  دی بمھر

16)7/9(  

  مھر

17)8/9(  

  سروش

18)9/9(  

  رشن

19)10/9(  

  فروردین

20)11/9(  

  بھرام

21)12/9(  

  رام

22)13/9(  

  باد

23)14/9(  

  دی بدین

24)15/9(  

  )دائنا(دین

25)16/9(  

  آَرد

26)17/9(  

  اشتاد

27)18/9(  

  آسمان

28)19/9(  

  زامیاد

29)20/9(  

  مارسپند

30)21/9(  

  انگرامینو

31)22/9(  
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  )Meher)(میترا(مھر

  او بھ عنوان مظھر . ایزد مھر در فرھنگ ایران تاریخی بس کھن دارد

  در فرھنگ سیمرغی . نور و روشنائی، با خورشید این ھمانی داده می شود

   ل آن کھ ایزد مھرحا. سیمرغ، نماد پیوستگی استچھره ای از ویژگی ھای خود 

  با رشد و غلبھ . در آئین زرتشت و میترائیسم نماد پیمان و تبعیت بوده است

  میترائیسم با . میترائیسم، میترا بھ خدای برتر و خالق کیھان تعالی می یابد

  نفوذ بر فرھنگ ھای جھان بھ نوع غربی در اروپا و شرقی آن در ھند و 

  سر اندیشھ ھای میترائیسم را می توان . ژاپن گسترش پیدا می کند چین و

  بودیسم ژاپن را اصوال بودیسم میترائی . بودیسم ژاپن بھ وفور یافتدر 

  .می گویند

 

 

  ،)ھند(، مایتریا)ایران، اروپا(میترا                                                        

  ، )ژاپن(، می روکو)چین(میل جیائو                                                                                                   

  ندھاری میترای شرقی یا قفرتور این                                                                                                    

  .را نشان میدھد

  

  آدینھ  سھ شنبھ      چھارشنبھ      پنجشنبھ           دوشنبھ     یکشنبھ         شنبھ    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در روز شانزدھم از ماه مھر برگزار می گردد و در روایتی بمدت شش روز با شروع از دھم مھر برقرار می  مھرگانجشن 

در این روز با خوردن . جشن مھرگان یکی از پنج اعیاد با شکوه، در ردیف نوروز، تیرگان، یلدا و سده بوده است. شده است

        1)23/9(  

  سپنتامینو

  )اورمزد(

2 )24/9(  

  وھومینو

  )بھمن(

3 )25/9(  

  اردیبھشت

4)26/9(  

  شھریور

5 )27/9(  

  سپندارمذ

6 )28/9(  

  خرداد

7)29/9(  

  امرداد

8)30/9(  

  ریم

9)1/10(  

  آذر

10)2/10(  

  )ناھیتاآ(آبان

11)3/10(  

  خور

12)4/10(  

  ماه

13)5/10(  

  تیر

14)6/10(  

  ُگش

15)7/10(  

  دی بمھر

16)8/10(  

  مھر

17)9/10(  

  سروش

18)10/10(  

  رشن

19)11/10(  

  فروردین

20)12/10(  

  بھرام

21)13/10(  

  رام

22)14/10(  

  باد

23)15/10(  

  دی بدین

24)16/10(  

  )دائنا(دین

25)17/10(  

  آَرد

26)18/10(  

  اشتاد

27)19/10(  

  آسمان

28)20/10(  

  زامیاد

29)21/10(  

  مارسپند

30)22/10(  

  انگرامینو
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از  مزینھای الوان و بر پا کردن آتش و گستردن سفره ای پر مایھ  بر بدن و پوشیدن لباس" بان"ومالیدن روغن هھفت نوع میو

  .اوستا، آئینھ، سرمھ دان، سبوی شراب، شیشھ گالب و گل نیلوفر جشن را برگزار می کرده اند

  

  ".فرخی سیستانی........."مھرگان آمد و سیمرغ بجنبید زجای         تا کجا پر زند امسال و کجا دارد رای

ایزد مھر در باورھای استوره ای و دینی . ازتابی از باورھای دینی، اخالقی و رویدادھای تاریخی می باشدجشن مھرگان ب

بنابراین جشن را بھ نام او . ایرانیان در چنین روزی تولد یافتھ و حامی صلح و صفا، عطفت و مھربانی و پیمان بشمار می رود

از نقطھ نظر تاریخی این روز را . ھای اخالقی این الھھ تعبیر می شده استبرگزار کردن، تجدید عھد با او و الھام از ویژگی 

فریدون با کمک کاوه آھنگر کھ از . می دانند فریدونروز تاجگزاری  و سپس) اژدھاک(بر ضحاک منسوب بھ پیروزی فریدون

  . حمایت الھھ مھر برخوردار بوده است کار ضحاک را یکسره می کند

روایت است کھ اردشیر بابکان و داریوش در روز مھر بر تخت می نشینند و داریوش فرمان می دھد تا مدارس و کارھای بزرگ 

بھ باوری شروع آموزش در مدارس و دانشگاه ھای کنونی کھ  در ماه مھر صورت می . دننک رتق و فتقمملکت را در این روز 

  .تگیرد از باورھای مھرپرستی الھام گرفتھ اس

گرامی داشت روز مھرگان در . بنابر نظر محققان برگزاری جشن مھرگان تاریخی بس کھن تر از پیدایش آئین زرتشت دارد

سرزمین ھای ایران باستان بھ مناسبت پاسداری از مھر یا خدای خورشید کھ در بابل بھ َشَمش مشھور بوده است بر گزار می شده 

  .ولین روز پائیز، مبدع شروع سال در این دوران محسوب می شده استضمناً گرامی داشت اجشن مھرگان . است

گفتھ می " دیو بند("مھر روز را در روایتی"): "نوشتھ منوچھر جمالی 117زال زر و زرتشت، جلد دوم، صفحھ "نقل از کتاب(

مھر یا میترا . ھمانی داشتھ استبھرام و ارتا یا بھرام و سیرغ این  =با بھروز و صنم" مھرگیاه"شد، چون این روز در اصل، با 

جفت،  - 1کھ دارای دو معنای . می باشد" maethaمت "ریشھ واژه مھر، میترا. بن پیوند دو خدا با ھم بوده است کھ با ھم دیوند

  ").یوستی(اتصال با ھم است -2

  .از واژه مھر یا میترا مشتق شده اند" مھراب یا محراب"، "میھن"، "میھمان"واژگان 
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  )Avan)(آناھیتا(آبان

آناھیتا، زیبا ایزد آب، رودخانھ، نھرھا و آبادی 

گل نیلوفر آبی گل این . شمرده می شده است

بخش دست شاھان ھخامنشی بھ  ایزدست کھ تزئین

قصد آرزوی باریدن باران و پیدایش خرمی بوده 

افرودیت است کھ بعداً در  نام یونانی این ایزد. است

قصد لکھ دار  ورزی بدخواھان بھ ایران با کینھ

 نام و لقب عفریتھ را بر او برگزیدند وآناھیتا کردن 

  .بھ این وسیلھ آرزوی خود را تحقق بخشیدند

 

  ، )ھند(، ساراسواتی)رم(، ونوس)یونان(، افرودیت)ایران(آناھیتا                                                                   

  ).ژاپن(ِتنِبن زای 

  

  آدینھ  سھ شنبھ      چھارشنبھ      پنجشنبھ           دوشنبھ     یکشنبھ         شنبھ    

ی مردم تنگ با رویدادھای تاریخی و زندگاین جشن در رابطھ تنگا. در روز دھم از ماه آبان برگزار می گردد آبانگانجشن 

ست پس از آن کھ افراسیاب در جنگ ایران و توران اقدام بھ تخریب و ویرانی تمام روایت ا. می داشتھ استشکل گرفتھ و گرامی 

پسر طھماسب دستور الی روبی و بازسازی آن ھا را داد و از آن زمان بھ بعد  زوکرد ) راه آب زیر زمینی(قنات ھا و کاریزھا

ایت دیگر این است کھ چون در سرزمین آریائی پس از رو. این روز را بھ نام ایزد آناھیتا نامیده و بھ بزرگداشت آن مرسوم کردند

            1)23/10(  

  سپنتامینو

  )اورمزد(

2)24/10(  

  وھومینو

  )بھمن(

3)25/10(  

  اردیبھشت

4)26/10(  

  شھریور

5 )27/5(  

  سپندارمذ

6)28/10(  

  خرداد

7)29/10(  

  امرداد

8)30/10(  

  ریم

9)31/10(  

  آذر

10)1/11(  

 )آناھیتا(آبان

11)2/11(  

  خور

12)3/11(  

  ماه

13)4/11(  

  تیر

14)5/11(  

  ُگش

15)6/11(  

  دی بمھر

16)7/11(  

  مھر

17)8/11(  

  سروش

18)9/11(  

  رشن

19)10/11(  

  فروردین

20)11/11(  

  بھرام

21)12/11(  

  رام

22)13/11(  

  باد

23)14/11(  

  دی بدین

24)15/11(  

  )دائنا(دین

25)16/11(  

  آَرد

26)17/11(  

  اشتاد

27)18/11(  

  آسمان

28)19/11(  

  زامیاد

29)20/11(  

  مارسپند

30)21/11(  

  انگرامینو
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باران بارید و خشکسالی و بیماری و رنج از میان رفت مردم این روز را گرامی داشتھ بھ  ھشت سال خشکسالی و قحطی باالخره

  .جشن و سرور و شادمانی پرداختند

  

  )Adar(آذر

  بشمار می آید ولی استوره آتش  از فرزندان اورمزد) آگنی(آذر یا آتش

  در متن ھای اوستائی آتش برای اولین بار . تاریخی بس کھن تر دارد

  ھوشنگ در. رار می گیردتوسط ھوشنگ کشف و مورد پرستش ق

  بقصد کشتن آن سنگی را پرتاب وھنگام شکار ماری را می بیند 

  بلکھ بھ سنگی کردهمی کند کھ بر حسب تصادف بھ مار اصابت ن

  در محل  اخگر حاصل. برخورد می کند و اخگری حادث می شود

  سبب آتش افروزی می شود کھ مورد شادی و رضایت ھوشنگ

  از آن زمان بھ بعد و با دستور ھوشنگ ستایش آتش. قرار می گیرد

  .مرسوم و بھ احترام از آن جشن و نماز خوانی بر پا می شود

  

  

  آدین  سھ شنبھ      چھارشنبھ      پنجشنبھ           دوشنبھ     یکشنبھ         شنبھ    

  

در منابع زرتشتی بھ انواع گوناگون آتش و جشن ھای . بر گزار می گردد در روز نھم از ماه آذر) دوم(یا آذر جشن آذرگانجشن 

آتش دادگاه را مردم عادی پاسداری . شامل آتش دادگاه، آتش آِدران و آتش بھرام است آذر آئینیجشن . مربوطھ اشاره شده است

توسط روحانیون پاسداری می گردد ولی آتش بھرام کھ از قداست ویژه . تھیھ می شودآتش آِدران کھ از چھار نوع اتش . می کنند

  1)22/11(  

  سپنتامینو

  )اورمزد(

2 )23/11(  

  وھومینو

  )بھمن(

3 )24/11(  

  اردیبھشت

4)25/11(  

  شھریور

5 )26/11(  

  سپندارمذ

6)27/11(  

  خرداد

7)28/11(  

  امرداد

8)29/11(  

  ریم

9)30/11(  

  آذر

10)1/12(  

  )آناھیتا(آبان

11)2/12(  

  خور

12)3/12(  

  ماه

13)4/12(  

  تیر

14)5/12(  

  ُگش

15)6/12(  

  دی بمھر

16)7/12(  

  مھر

17)8/12(  

  سروش

18)9/12(  

  رشن

19)10/12(  

  فروردین

20)11/12(  

  بھرام

21)12/12(  

  رام

22)13/12(  

  باد

23)14/12(  

  دی بدین

24)15/12(  

  )دائنا(دین

25)16/12(  

  آَرد

26)17/12(  

  اشتاد

27)18/12(  

  آسمان

28)19/12(  

  زامیاد

29)20/12(  

  مارسپند

30)21/12(  

  انگرامینو

  یلدا

        



18 

 

دارند کھ نیرو  آتش مینوی دیگر، نوع. ی می گرددای برخوردارست از شانزده نوع آتش تھیھ شده و با تشریفات خاصی پاسدار

آتش وھوفریانھ  -2. کھ در برابر اورمزد می سوزد) Barzisaavh(آتش برزیسوه - 1. و انرژی پنج ھستی بشمار می آید

)Vohufrayana (کھ در تن مردمان و جانوران جای دارد)(آتش اوروازیشتھ -3). بھ عبارتی غریزه استUrvazishta (

کھ در ) Spanishta(آتش سپنیشتھ -5. کھ در ابرھاست؛ عامل رعد و برق) Vazisha(آتش وازیشتھ - 4. یاھان استکھ در گ

  . کانون خانواده جای دارد

می آید کھ اورمزد از روشنائی خود تنی کامل از آتش خلق می کند کھ از سر آن آسمان، از پای آن زمین و از دست  در بُندِھش

  . از موی این تن آتشین گیاه و اشک آن آب پدید می آید. و از دست راست آن گاو آفریده می شود) کیومرث(چپ آن انسان

  . آتش قبلھ زرتشتیان است و در تمام دعاھا و نیایش ھا حضور آن ضروری است، پس باید روشنش نگاھداشت

زرتشت در میان ایرانیان پیرو فرھنگ آتش مینوی یا آتش مجرد مفھومی است کھ از دوران بسیار کھن پیش از پیدایش آئین 

در پایان ھر گاھنبار آتش یا انرژی تولید می  .مردم باستان آفرینش را در شش گاھنبار می اندیشیدند. سیمرغی رایج بوده است

. داختندبھ پایکوبی و شادی می پر) انرژی(در این ھنگام مردم نیز در پاسداری این آتش. شده است تا گاھنبار بعدی را فعال کند

این آفرینش خطی . حیوان و باالخره انسان کامل می شده است -گیاه -زمین -آب-)وایو یا سیمرغ(باد:آفرینش بھ ترتیب پیدایش 

. سیمرغ تبدیل شده تا چرخھ آفرینش بھ روند دایمی ادامھ دھد) زنخدا(یعنی این کھ در دوره بعد انسان بھ. است نبوده بلکھ دورانی

  )نقل از کتاب نوشتھ منوچھر جمالی.(، تحول و تکامل یا ژرف گرائی ھستی ھا تخقق می گیرددر روند این چرخش
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 زمین آب

 گیاه

 انسان جانور

 تولد

 کما ل

 تخم آب

 تخم زمین

 تخم گیاه

 تخم جانور

 تخم انسان

 تخم سیمرغ
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  انرژی ھستی پیشین تخم زایش ھستی پسین را        

  .تا آفرینش و تکامل تحقق یابد پرورش می دھد      

 54طول تاریکی پانزده ساعت و (آذر، طوالنی ترین شب در سال آخرین و سی امین شب از ماه شب یلدا -جشن شب یلدا

مردمیست و فارغ از انگاره ھای گوناگون در باره آن ھر سالھ جشن یلدا در ایران امروز جشنی ملی و . می آید ربشما )دقیقھ

روایت گوناگونی در . و بھ معنای تولد گرفتھ شده است) یک لحجھ آرامی(گو این کھ واژه یلدا از زبان ُسریانی. برگزار می گردد

  .باره این شب و روز بھ دنبال آن شده است کھ بھ اختصار شرح می دھیم

خورشید در آخر پائیز بھ پائین . را می توان در رویدادھای کیھانی و حرکت خورشید پیدا کرد" شب چلھ"ریشھ شب یلدا یا -1

روز و بلند می رسد کھ این پدیده سبب کوتاه شدن ) انقالب زمستانی(درجھ جنوب شرقی 23.5ترین نقطھ خود در زاویھ 

شمالی جابجا می شود کھ باعث افزایش  -خورشید بھ سمت شرق) نشروع زمستا(ولی از روز اول دی. شدن شب می گردد

این دوباره نیرو گرفتن خورشید در میان مردم بھ زایش دوباره خورشید تعبیر . تدریجی طول روز و کوتاھی شب می گردد

 .شد و شب یلدا شب زایش با تمام بلندی آن گرامی داشتھ شد

. در شب یلدا رسم است کھ مردم ھندوانھ، انار و آجیل می خورند. از شب یلدا نیز روایت شده است) خرافی(تعبیرھای -2

خوردن انار از آن جھت است کھ مردم اجتماعات اولیھ ایران باور داشتند در درخت انار روح باروری و زایندگی وجود 

عالمت دیگر باروری و زایندگی انار . ل این روح از درخت بھ میوه آنستدارد، و دانھ ھای فراوان میوه انار نشان از انتقا

ھندوانھ ھم کھ پر از تخمھ است نشانھ بروری و برکت انگاشتھ . شکل گرد آنست کھ بھ پستان دختران نورسیده شباھت دارد

یب آجیل ھم تخمھ ھندوانھ بھ خوردن آجیل ھم در شب یلدا  بر گرفتھ از این پندار بوده است زیرا کھ در ترک. می شده است

این . (خوردن دانھ ھای انار، ھندوانھ و آجیل روح باروری و زایندگی آن ھا را بھ انسان منتقل می کند. وفور یافت می شود

 .)پارگراف از عباس احمدی نقل شد

ن ایزد مھر با خورشید چون در فرھنگ ھای ایران باستا. از شب یلدا برداشت ھای دینی نیز وجود دارد کھ حائز اھمیتند -3

شب یلدا شب زایش خدای مھر، شب پر از شادی، . تابناک این ھمانی داده می شد شب یلدا بھ شب تولد مھر تعبیر شد

مردم سراسر شب یلدا را بھ قصد استقبال از طلوع آفتاب بھ  خوردن ھندوانھ، انار و . نویدبخش، پر برکت و روشنائی است

ظاھراً ھندوانھ و انار و سنجد را بخاطر ھمسان بودن سرخی آن ھا با روشنائی . می کنند سنجد و آجیل شب زنده داری

تیشتر یا شباھنگ کھ در  ،در شب یلدا مردم بھ بلندی ھا و کوه ھا می روند تا ستاره ایزد مھر. می کنند صرفخورشید 

بنای . ھ جنوب شرقی می درخشددرج 20این ستاره در زاویھ . آسمان تاریک درخشش چشمگیر دارد را رویت کنند

بھ باور برخی از . ساختمان ھا در جھت رویت سھل این ستاره نشانھ اھمیت و گرامی داشت تولد ایزد مھر بوده است

با گسترش آئین میترائیسم در  .در زاویھ رویت ستاره تیشتر ساختھ شده است) پارسھ(بنای خود تخت جمشید 1پزوھشگران

در قرون ششم و ھفتم میالدی ساختن معبدھا . ژاپن نیز بوفور قابل مشاھده استپرستی در بودیسم  جھان، نفوذ باورھای مھر

 .)ھمآنجا(است ھاپن رواج داشتژو قبر سالطین در جھت رویت ستاره تابناک میترا در 

                                                
 .بھ ژاپنی) Shinichi Kurimoto(نوشتھ شین ایچی رو  کوری موتو" Siriusآسکا، شھر "کتاب    1
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اول زمستان بشمار می آمدند ھر سال در روز ) خورشید(پادشاھان کھ نسخھ زمینی خدای آسمان": صحبت حکام شب یلدا" -4

جوانی کھ قرار است در مسند شاه بنشیند شاه پیر را می کشد و خود با الھام از نوزادی خورشید . تعویض و جوان می شدند

 ).نقل از عباس احمدی(سرسبز بر کرسی سلطنت جلوس می کند

قرار دادند و این ) دسامبر 22 بجای(دسامبر 25تباھات در محاسبھ کبیسھ ھا تولد مھر یا میترا را برابر با در غرب بعلت اش -5

  .روز را بھ تولد عیسی نسبت دادند
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  )Dae(دی

  دی یا دی بھ یکی از صدھا نام زنخدای ایران باستان سیمرغ 

  دی را ھمزاد واژگانی از جملھ دا،. بوده است) انامک(بی نام

  . می دانند) تائو(دادار، دید، دیدن، دین، دائنا، دیو و دیھ، دائو

  با خدا یکی  .زنخدای ایران باستان با دین مردم یکی بوده است

  بھ عبارتی دین، دین روی زیبای خدا در . شدن دین بوده است

  مزدا در رأس با ظھور آئین زرتشت اھورا. خود بوده است

  و) روز بیست و سوم(دی بدین تمام آفریده ھا قرار می گیرد و

  بھ معنی آفریننده اورمزد گرامی ) روز پانزدھم(دی بمھر

  .داشتھ می شود

.                  در مرکز اثر دیده می شود" Simurv"نگار سیمرغ - اثری ھنری از عصر ساسانیان                                                

  آدینھ  چھارشنبھ        پنجشنبھ          سھ شنبھ        دوشنبھ     یکشنبھ         شنبھ            

در این : "... ابوریحان بیرونی در باره دی روز چنین می گوید. در روز بیست وسوم از ماه دی برگزار می شود دیگان جشن

روز عادت ایرانیان چنین بوده است کھ پادشاه از تخت پادشاھی پائین می اید و جامھ ای سفید می پوشید و در بیابان بر فرش ھای 

وه پادشاه با آن ھاست بھ کنار می راند و ھر کس کھ می خواست پادشاه را ببیند، سپید می نشست و دربان و یساوالن را کھ شک

و در این روز پادشاه با . خواه دارا و خواه ندار، بدون ھیچ گونھ نگھبان و پاسبان نزد شاه می رفت و با او بھ گفتگو می پرداخت

من مانند یکی از شماھا ھستم و با شماھا برادرم، : برزگران می نشست و در یک سفره با آن آن ھا خوراک می خورد و می گفت

زیرا استواری و پایداری جھان بھ کارھائی است کھ بھ دست شما انجام می شود و امنیت کشور نیز با من است، نھ پادشاه را از 

نام )" دائنا(دین"پسین  برای باز شناختن روز" مھردی ب"روز ). تارنمای آریابوم...."(شاهمردم گریزی است و نھ مردم را از پاد

   .گزاری شده است

      1)22/12(  

  سپنتامینو

  )اورمزد(

2)23/12(  

  وھومینو

  )بھمن(

3)24/12(  

  اردیبھشت

4)25/12(  

  شھریور

5)26/12(  

  سپندارمذ

6)27/12(  

  خرداد

7)28/12(  

  امرداد

8)29/12(  

  ریم

9)30/12(  

  آذر

10)31/12(  

  )آناھیتا(آبان

11)1/1(  

  خور

12)2/1(  

  ماه

13)3/1(  

  تیر

14)4/1(  

  ُگش

15)5/1(  

  دی بمھر

16)6/1(  

  مھر

17)7/1(  

  سروش

18)8/1(  

  رشن

19)9/1(  

  فروردین

20)10/1(  

  بھرام

21)11/1(  

  رام

22)12/1(  

  باد

23)13/1(  

  دی بدین

24)14/1(  

  )دائنا(دین

25)15/1(  

  آَرد

26)16/1(  

  اشتاد

27)17/1(  

  آسمان

28)18/1(  

  زامیاد

29)19/1(  

  مارسپند

30)20/1(  

  انگرامینو
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  )Bahman)(وھومینو(بھمن

  در ھمھ جا حضور دارد ولی. بھمن معلوم مجھول نام گرفتھ است

  " میان. "بھمن عامل اتصال ، پیوندو چسبندگی است. قابل لمس نیست

  . با در میان قرار گرفتن بھمن پیوند حاصل می شود. نماد بھمن است

  ھم بھ معنای پیوستھ شدن و چاق گردیدن ) برف(از این زاویھ، بھمن

  بھمن در میان ماه دی و اسفند باعث پیوستگی. پاره ھای برف است

  در متن ھای زرتشتی بھمن نماد اندیشھ و منش نیک. زمان می گردد

  .زمین است چارپایان بر روی در آسمان و حامی

  

  بھ مانند شیره چسبنده، سھ) خدا(جوھر حقیقت                                                                                     

  .و خرد را بھ ھم پیوند می دھد قلمروی طبیعت، جان                                                                                     

  ھر قلمرو در ارتباط با قلمروی دیگر پیدایش، رشد و                                                                                    

  .یابدانسجام می                                                                                     

  آدینھ  پنجشنبھ          چھارشنبھ    سھ شنبھ        دوشنبھ     یکشنبھ      شنبھ    

آمده است کھ " خرده اوستا"در : از چند منبع نقل می کنیم. یا بھمنجھ در روز دوم از ماه بھمن برگزار می گردد بھمنگانجشن 

  .چون بھمن موکل و نگاھبان چارپایان است باید در این روز از خوردن گوشت حیوانات پرھیز کرد

مردم فارس در این روز غذائی از جمع دانھ ھای ماکول  آثار و الباقیھ نوشتھ است کھ بھمن نام فرشتھ ایست کھ موکل بھایم است و

  .با گوشت می پزند و با شیر پاک می خورند زیرا عقیده دارند کھ این غذا بر حافظھ آن ھا می افزاید

          1)21/1(  

  سپنتامینو

  )اورمزد(

2 )22/1(  

  وھومینو

  )بھمن(

3 )23/1(  

  اردیبھشت

4)24/1(  

  شھریور

5 )25/1(  

  سپندارمذ

6)26/1(  

  خرداد

7)27/1(  

  امرداد

8)28/1(  

  ریم

9)29/1(  

  آذر

10)30/1(  

  )ناھیتاآ(آبان

  سده

11)31/1(  

  خور

12)1/2(  

  ماه

13)2/2(  

  تیر

14)3/2(  

  ُگش

15)4/2(  

  دی بمھر

16)5/2(  

  مھر

17)6/2(  

  سروش

18)7/2(  

  رشن

19)8/2(  

  فروردین

20)9/2(  

  بھرام

21)10/2(  

  رام

22)11/2(  

  باد

23)12/2(  

  دی بدین

24)13/2(  

  )دائنا(دین

25)14/2(  

  آَرد

26)15/2(  

  اشتاد

27)16/2(  

  آسمان

28)17/2(  

  زامیاد

29)18/2(  

  مارسپند

30)19/2(  

  انگرامینو

 

 

 
 

 

 طبیعت
 جان

 خرد

 خدا
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 را با شیر خالص پاک می خورند و) نام گیاھیست(می نویسد کھ مردم در این روز بھمن سفید" التفھیم"ابوریحان بیرونی در کتاب 

  .می گویند کھ این خوراک حافظھ را تقویت می کند

  

سده یا سده سوزی یکی از جشن ھای گرامی و ملی در ردیف نوروز و مھرگان ایرانست کھ از زمان ھای کھن در  جشن -سده

ا مخصوصاً در ، روز آبان یا آناھیتا، چھل روز بعد از یلدسده در روز دھم ماه بھمن .این سرزمین بھ یادگار برگزار می شده است

بنابر نظر دکتر . نظرات متفاوتی بیان شده است" سده"در باره واژه . میان پیروان آئین زرتشت ھر سالھ گرامی داشتھ می شود

انگاشتھ می ) شب یلدا(پیدایش و آشکار شدن است و جشن سده برگزاری روز چھلم ایزد مھر) معنی(بھ چم" سده"مھرداد بھار

یا این . رابر با عدد صد دانستھ و گفتھ است کھ ھر گاه بشمارند تا نوروز؛ صد شب و روز بدست می آیدرا ب" سده"بیرونی . شود

. درتقویم کھن دو فصل یا چھره وجود داشتھ است. روز از فصل زمستان در تقویم کھن ایرانیان باشد کھ سده مصادف با صدمین

در باره این جشن انگاره ھا و تعبیرھای . ماه سی روزه بوده است سی روزه و فصل دوم زمستان پنج ھفت ماهفصل اول تابستان 

  .گوناگونی می شود کھ در دنبالھ مختصراً بھ آن ھا اشاره می کنم

خدایان مشھور ایران باستان . یا سھ خداست" سھ داه"سده بھ چم): "نقل از نوشتھ ھای منوچھر جمالی(سده در قلمروی استوره -1

روایت است . در ھم آھنگی با ھم سھ تای یکتا را می آفریدند) وھومینو(و بھمن) انگرامینو(بھرامو ) سپنتامینو(سیمرغ و رام

در روز سده بھ زیر زمین می رود و با نواختن ساز ) یکی از چھره ھای سیمرغ =دختر زیبای پانزده سالھ(کھ رپیتاوین

، بھ روی زمین پدیدار می شود و بھ افشاندن تخم در روز نخستین بھاری، نوروز . زمین را آماده سرسبزی و بھار می کند

 ."ھای بارور خود ادامھ می دھد

درست صد تن شدند و یکی از خود را بھ ھمھ ) نخستین انسان در آئین زرتشت(روایت است کھ در این روز زادگان کیومرث

  )نقل از التفھیم.(پادشاه گردانیدند

یکی از این روایات در رابطھ فریدون شاه با ضحاک بیان می .متفاوتی شده استدر باره آتش افروختن در این روز روایات 

روایت دیگر این کھ . وقتی فریدون بر ضحاک ظالم پیروز شد دستور داد تا جشنی با افروختن آتش برگزار کنند. شود

ارمائیل . ک آماده کندضحاک وزیری داشت بھ نام ارمائیل کھ موظف شده بود ھر روز مغز دو نفر را برای مارھای ضحا

پس از . ھ دماوند می فرستادلزاد می کرد و بھ قآھر روز از بین دونفر، مغز یکی را آماده می کرد و با زیرکی نفر بعدی را 

شکست ضحاک بدست فریدون، ارمائیل بھ خاطر آزار مردم و ھدیھ مغز آن ھا مورد غضب فریدون قرار گرفت اما ارمائیل 

او بھ نشانھ گواھی بر ادعای خود بھ افرادی کھ در کوه دماوند انتظار می . افراد را نجات داده است مدعی شد کھ نیمی از

حکایت شده است کھ . از آن پس رسم آتش افروزی رایج گشت. کشیدند پیغام فرستاد تا بر بام خانھ ھای خود آتش بیافروزند

ی می کند و در پیش این باورمندان خورشیدی با ایزد مھر این فریدون شاه اولین کسی بوده است کھ آئین مھرپرستی را معرف

رسم آتش افروزی باید ریشھ ای کھن تر از ظھور و ستایش . ھمانی داده می شود و آتش نمادی از خورشید تعبیر می گردد

  .آن در آئین زرتشت باشد

ا می رود با ماری روبرو می شود و در روایت دیگری ھوشنگ از پادشاھان پیشدادی زمانی کھ برای شکار پلنگ بھ صحر

اما این سنگ بھ مار اصابت نمی کند بلکھ بھ سنگ دیگری برخورد کرده و . پرتاب می کند بقصد کشتن سنگی بھ طرف آن

ھوشنگ از دیدن آتش فراوان شادمان می گردد . جرقھ سبب آتش سوزی بتھ ھای اطراف می شود. سبب ایجاد جرقھ می شود

  ).نقل از شاھنامھ فروسی(روز را گرامی بدارند و ھر سال جشن آتش را برگزار کنند و دستور می دھد آن
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با وجود این کھ در متن ھای زرتشتی نامی از رسم سده یاد نشده است ولی زرتشتی ھا مخصوصا  -سده در آئین ھای مذھبی -2

، نشان تعادلی اھورامزدا انگاشتھ می آتش نماد روشنائی، پاکی. جشن را با عظمت برگزار می کننددر کرمان ھر سالھ این 

رگزار می کنند ش یاد کرده و مراسم با شکوھی را ببا ایجاد کپھ ھای عظیم آتش موبدان لباس سفید با زمزمھنماز نیای. شود

مردم در ). یغمائی -پ(کھ مردم خاکستر بجای مانده را بھ نشانھ پایان گرفتن سرمای زمستان بھ کشتزارھای خود می برند

 .را تکرار می کنند" سد بھ سده، سی بھ گلھ، پنجاه بھ نوروز"ن پایکوبی عبارت حی
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  )ASpandarmad(اسفند

  نام امروزی خدای نگھدار زمین، سپنتھ آرمیتی اسفند یا اسپندارمذ

  است کھ زھدان یا محافظ با وفای تخم ھای خود باور سیمرغ،

  آرمیتی از ویژگی دایگی. روی زمین استزنخدای آسمان ھا بر 

  و مادرانھ کھ نشان از مھر و عشق لبریز است برخوردار

  پاک نگاھداشتن زمین از آالینده ھا، پرھیز از دفن . می باشد

  ه استداجساد در زمین کھ در آئین زرتشتی نیز مقرر گردی

  نمونھ ھائی از ادای احترام بھ این خدای نگاھدارنده زمین

  .است

  .آتوسا دختر کوروش یزرگ با گل نیلوفر آبی در دست                                                                        

  

  آدینھ  پنجشنبھ            چھارشنبھ     سھ شنبھ        دوشنبھ     یکشنبھ              شنبھ 

1 )20/2(  

  سپنتامینو

  نوروز

2)21/2(  

 )بھمن(وھومینو

3)22/2( 

 اردیبھشت

  

4)23/2(  

  شھریور

 

5)24/2(  

 سپندارمذ

6)25/2(  

  خرداد

 

7)26/2(  

  امرداد

 

8)27/2(  

  ریم

 

9)28/2(  

 آذر

10)29/2(  

  آناھیتا(آبان

11 )1/3(  

  خور

12)2/3(  

  ماه

13)3/3(  

  تیر

14)4/3(  

  )گئوش(ُگش

15)5/3(  

 دی بمھر

16)6/3(  

 )میترا(مھر

17)7/3(  

  سروش

18)8/3(  

  رشن

19)9/3(  

  فروردین

20)10/3(  

  بھرام

21)11/3(  

  رام

22)12/3(  

  باد

23)13/3(  

  دی بدین

24)14/3(  

  )دئنا(دین

25)15/3(  

  آرد

26)16/3(  

  اشتاد

27)17/3(  

  آسمان

28)18/3(  

  زامیاد

29)19/3(  

  مارسپند

            

در پنجمین روز از ماه اسفند در روز اسفندارمذ برگزار می شود، ولی متاسفانھ آگاھی چندانی از چگونگی  اسفندگانجشن 

ابوریحان بیرونی است کھ از این جشن بھ نام جشن مردگیران  کھ بھ این جشن اشاره داردتنھا منبعی . برگزاری آن در دست نیست

اه اسفند را بجای زنان وظایف آن ھا را انجام می دھند، و کامال در تحت در این روز مردان پنج روز نخست از م. یاد می کند

با این کار ھم زحمات و فعالیت زنان در خانھ . افزون بر این مردھا ھدایائی شایستھ بھ زنان تقدیم می کنند. انقیاد آن ھا در می آیند

ا بمدت کوتاھی ھم کھ شده موجب راحتی و استراحت نھند، حت را تجربھ می کنند و ھم تالش و کوشش یکسال آن ھا را ارج می 

قابل توجھ  مارس ھر سال در غرب 14فوریھ و  14در یا روز عشاق شباھت این جشن با مراسم والنتاین . آنھا می شوند

  )تارنمای فرھنگ ایران باستان.(است
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منتشر  "2برای یک ایران"در سفحھ انترنتی دکتر جالل خالقی مطلق بررسی دقیقی در باره این جشن انجام داده است کھ نقل آن 

  :طبق پژوھش ھای دکتر خالقی ویژگی این جشن فھرست وار بھ گونھ زیر است. شده است

 .برگزار می شده است) پنجم اسفند(جشنی بھاره بوده و در آستانھ سال نو در روز اسفند از ماه اسفند -1

 .جشنی ویژه زنان بوده است -2

 .می نامیدند، چون زنان از مردان آرزوھا  می خواستند" مرد گیران"بخشش می کردند و آن رادر این جشن مردان بھ زنان  -3

 .زنان خود را می آراستند و در طول روز در کوی و برزن بھ پایکوبی و افسانھ گوئی و شادی می پرداختند -4

 .امھ این جشن بوددر پایان آن روز، رفتن بھ آتشکده برای توبھ از گناھان کرده یا ناکرده نیز جزء برن -5

" دختران شوھر نکرده"، یعنی "عروسان نادیده شوی"دختران نیز از این جشن سھمی داشتند چون برخی این جشن را ویژه -6

 .دختران در ھر نوبھار جشن می گرفتند و بھ کام دل شادی می کردند. دانستھ اند

 .انداختند و در واقع زنان در آن روز حاکم شھر بودنددر این روز زنان کوی و بازار را از نظم و قانون ھر روزه می  -7

 .دختران و زنان در جشن دستھ ھای گل بھ دست می گرفتند -8

  

در شامگاه سھ شنبھ ھفتھ پیش  )جشن، سرخی(سوری) یا چارشنبھ(جشن چھارشنبھ در ایران امروز - یرچھار شنبھ سو

ظاھراً جشن چارشنبھ . روی آن و دیگر مراسم متنوع است فروختن و پریدن ازانوروز بر پا می شود کھ حاوی مراسم آتش 

جشن . سوری بھ شکل کنونی آن تاریخ کھنی ندارد ولی مراسم آتش افروختن چند روز قبل از نوروز در قدیم ھم رواج داشتھ است

رگان، آذرگان و آتش افروختن ایرانی ھا در ھنگامھ قبل از نوروز یکی از چھار رسم آتش افروزی در ردیف جشن ھای شھریو

  .سده است

در زمان ساسانیان زرتشتی ھا ده روز قبل از نوروز را در حیاط و یا روی بام خانھ ھای خود آتش می افروختند و باور داشتند 

مردم برای نشان دادن . کھ فروھرھا در این زمان خود را مھیای بازگشت بر روی زمین می کنند تا بھ باز ماندگان خود بھ پیوندند

  . مادگی بھ پذیرائی و استقبال از آن ھا جشن آتش بر پا می کردندآ

اُبُن " مراسم ساالنھ ی استقبال از بازگشت ارواح رفتگان خود در ماه ژوئیھ در ژاپن از عصر کھن معمول است کھ بھ آن

Obon (بھ اثبات رسیده است 3نفوذ فرھنگ ایران باستان در این رسم توسط پژوھشگران. می گویند .  

چون گاھشمار . نظریھ ی دیگر در چندی و چونی برگزاری جشن آتش قبل از نوروز بھ چگونگی گاھشمار ایرانیان باز می گردد

) پنجھ مسترقھ( پنج یا شش روز آخر سال را بھ پنجھ اندرگاه) روز 360(ایرانیان از دوازده ماه سی روزه ترکیب شده است

  . ختن بھ پیشواز سال نو می رفتندموسوم است جشن می گرفتند و با آتش افرو

از آن جائی کھ در فرھنگ ایرانیان آتش نماد پاکی، روشنائی، زایندگی و آفریندگی، حرارت و نیرو قلمداد می شود بر پائی جشن 

  . و مراسم آتش افروزی  ھمیشھ بقصد گرفتن الھام از طبیعت آتش و یکپارچگی با آنست

م با جمع کردن بتھ و شاخھ ھای خشک درختان کپھ آتش می سازند و از روی آن می پرند امروزه در مراسم چارشنبھ سوری مرد

، ناپاکی ھا و رنج ھای روزانھ را بھ آتش می ضعف و بیماری. را تکرار می کنند" زردی من از تو، سرخی تو از من"و عبارت 

                                                
2 http://www.foroneiran.com/index.php/article/print/5823/ 

   Eiichi Imotoاز جملھ استاد بازنشستھ ی زبان فارسی دانشگاه اوساکا   3
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عدد فرد (باید باشد...) سھ، پنج، ھفت(ش عدد فردتعداد کپھ ھای آت. سپارند و حرارت و نیروی حیات بخش آتش را طلب می کنند

افزون بر این خاکستر آتش کھ پس از پایان مراسم مملو از بال و ناپاکی شده است باید بھ مکان دوری برده شود، یا ). نماد مادینگی

اھالی خانھ می گوید کھ ا می کشد وقتی بھ خانھ خود باز می گردد بھ ر زنی کھ زحمت انتقال خاکستر. در آب روانی جاری گردد

  . از مجلس عروسی باز می گردد و با خود برای ھمگی سعادت و شادمانی بھ ارمغان آورده است

آتش در باورھای زرتشتی مقدس است و آن چھ کھ مقدس . در آئین زرتشتی از روی آتش پریدن بی احترامی بھ آتش تلقی می شود

این باور بخوبی نشان می دھد کھ رسم چارشنبھ سوری ریشھ ملی ایرانی دارد . وداست نباید لمس شود، آلوده بھ غیر جنس خود ش

  . و با باورھای دینی ھمخوانی ندارد

، شکستن کوزه ھای کھنھ و )یا نشستن(زنی، فال گیری، فالگوش ایستادن قعالوه بر پرش از روی آتش در این شب مراسم قاش

با وسمھ، سرمھ، حنا، سفیدآب، سرخاب، غالیھ و (ش خانم ھایخوردن و ھفت قلم آرا، اسپند دود کردن و آجیل آماده کردن کوزه نو

 . نیز در سطح ملی رواج داشتھ است، امروزه ھم در قسمت ھائی از ایران رواج دارد) ُزُرک


