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خورشيدی ، ٢۵٧۵، هخامنشی ٣٧۵۴، زرتشتی ٧٠۴١، يزگردی باستانی ١٢٧٨۵) هزاره بره(آريائی{

   }٢٠١۶- ٢٠١٧ترسائی ،  ١٣٩۵هجری 

  .ثانيه است ۵/۴۵دقيقه و  ۴٨ساعت  ۵روز و  ٣۶۵يکسال برابر با 

  گاهشمار

  روزه ٣۶۵

  پنجه  اسفند  بهمن  دی  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين

  اندرگاه

  روز ۶يا  ۵  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ايرانی کهن

يا  ٢٩  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣١  ٣١  ٣١  ٣١  ٣١  ٣١  ايرانی نوين

٣٠  

٠  

    ماهی  دال  بز  کمان  کژدم  ترازو  خوشه  شير  خرچنگ  دوپيکر  گاو  بره  برج

 ٢٠خورشيدی هجری يا  ١٣٩۵ فروردين ١شنبه يکثانيه روز  ١٢و  ٨برابر با ساعت  ١٣٩۵ويل حسال ت

  .ميالدی است ٢٠١۶مارس 

  

  جشن های ملی                                                   )دينی(جشن های ماهانه

  اول فروردين.............نوروز                                نوزدهم فروردين......فروردينگان

  سيزدهم فروردين........سيزده بدر                                 سوم ارديبهشت.....ارديبهشتگان

  سی ام آذر).........شب چله(يلدا                                     ششم خرداد..........خوردگان

  دهم بهمن)......جشن آتش(سيزدهم تير                                      سده............تيرگان

  بيست و يکم اسفند..هفتم امرداد                                       چهار شنبه سوری..........امردگان

  چهارم شهريور.....شهريورگان

  شانزدهم مهر..........مهرگان

  دهم آبان..........آبانگان

  نهم آذر..........آذرگان

  بيست و سوم دی...........ديگان

  دوم بهمن.......بهمنگان

  پنجم اسفند......اسفندگان
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  ی هستی ايرانی)  Mandala(مانداال                                      

  زنخدای ايران در ژرفای هستی، تخم تحول و شکوفائی،سيمرغ                     

  آفريننده فراکهکشانی و خورشيدی،                                    

  ارات، ، پشتيبان روزهای هفته،بمثابه سيّ  ،رويش تخم سيمرغ نخستينهفت امشاسپند                 

  .دوازده ايزد ماهانه بمثابه ستارگان، حامی تخم سی روز هستی طبيعت، جان و خرد               

    

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 جان طبيعت

 خرد
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  :از ويژگی های زير برخوردارست  پيشرو گاهشمار ايرانی

  شده است، آن تدوين)  اعداد درون پرانتز(معادل سالنامه ی ميالدی همراهخورشيدی هجری  گاهشمار◆

در مناسبت با نام ماه ها افزوده  ئیه شده و فرتورهای ايرانی سال  ارائدر زمينه وجه معنائی نام ماه ها کوتاهیيحات توض ◆

  است،گرديده 

  ايزدان را داشتند در تمام ماه ها يادآوری شده است، منزلتبرگرفته از باورهای دينی ايران باستان که   نام روزها ◆

با قيد نام جشن ها و مراسم فرهنگی در روز های ماه توضيحات مبسوط در زمينه هردو وجه رفتاری و معنائی اين جشن ها  ◆

  . ه شده استارائه های فرهنگی دو پدي

جشن های ايرانی بطور خاص به عنوان رفتارهای اجتماعی مردم به پشتوانه جشن بطور عام و 

بنابراين در برخورد با . ی سمبول ها، انگاره ها، احساسات، پندارها و خردها برگزار می شوند

. آن ها نيز مد نظر قرار گيرند) باطنی(بايد بعد معنائی) ظاهری(جشن ها عالوه بر بعد رفتاری

بويژه پرداختن به بعد معنائی جشن ها که فرهنگ اجتماع را بازتاب می دهد مطالعه گاهشمارها، 

 .از اهميت بسزائی برخوردارست

 گردآورنده  جمشيد جمشيدی                                                                                                                    

 

 

 

 

 

  

 .هر گونه تکثير يا نشر جزئی و کلی اين گاهشمار بهدف کسب و تجارت و يا هر گونه اقدام ديگری بدون اجازه گردآورنده آن ممنوع است دماوند  

 دماوند
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  )Fravardin)(ارتافرورد(فروردين

                واژه فروردين مشتق از فَرور، فَرَوهر و يا فُُروهر مصطلح

  اين واژه هم در ادبيات فرهنگ پيش از زرتشت و. امروزيست

  فرور. هم در آئين زرتشت از معنای واالئی برخوردار بوده است

  يين روح يا گوهر خدائيست که نيروی جنبش و انتخاب و تع

  فرورها هرگز ميرنده نيستند و بعد. سرنوشت به انسان می دهد

  مبداء خود باز می گردند و به دريای خدای خود  از مرگ به

  که در روز نوروز هر سال دهمين فروهرها هستن. می پيوندند

  . بقصد ديدار بازماندگان خود بر روی زمين رجعت می کنند

  . بشقاب نقره ای که سيزده قرن پيش کشف شده است                                                                    

زنخدای سيمرغ نماد هم آهنگی و هم نوائی به همراه                                                                               

  اد طرب و پايکوبی درون شکمنم) زهره(رام دخترش

  .مادر ديده می شود                                                                                

  )ناهيد روز(آدينه)اورمزد روز(پنجشنبه )تير روز(چهارشنبه)بهرام روز(سه شنبه)ماه روز(وشنبهد)خورشيد روز(يکشنبه)کيوان روز(شنبه

  ٢٠/٣( ١(  

  سپنتامينو

  نوروز

٢١/٣(٢(  

بهمن(وهومينو

(  

Vohoo-Mino 

٢٢/٣(٣( 

 ارديبهشت

Ardibehesht  

۴)٢٣/٣(  

  شهريور

Shehrevar 

۵)٢۴/٣(  

  سپندارمذ

Asfandarm

azd 

۶)٢۵/٣(  

  خرداد

Khordad 

٢(٧۶/٣(  

  امرداد

Amardad 

٢٧/٣(٨(  

  ريم

Daepadar 

٢٨/٣(٩(  

  آذر

Adar 

٢٩/٣(١٠(  

 )آناهيتا(آبان

Avan  

٣٠/٣( ١١(  

 خور

Khorshed  

٣١/٣(١٢(  

 ماه

Mohor  

١(١٣/۴(  

 تير

Tishtry  

١۴)٢/۴(  

 )گئوش(ُگش

Gosh  

١۵)٣/۴(  

  دی بمهر

Daepmeher 

١۶)۴/۴(  

  )ميترا(مهر

Meher 

١٧)۵/۴(  

 سروش

Sraosha  

١٨)۶/۴(  

 رشن

Rashnu  

٧(١٩/۴(  

 فروردين

Farvar

din  

٨(٢٠/۴(  

 بهرام

Behram  

٩(٢١/۴(  

 رام

Raam  

١٠(٢٢/۴(  

 باد

Govad  

١١(٢٣/۴(  

 دی بدين

Daepdin  

٢۴)١٢/۴(  

 )دئنا(دين

Din  

٢۵)١٣/۴(  

 آرد

Ashishvangh  

٢۶)١۴/۴(  

 اشتاد

Ashtad  

١(٢٧۵/۴(  

 آسمان

Asman  

١(٢٨۶/۴(  

 زامياد

Zamyad  

١٧(٢٩/۴(  

 مارسپند

Mahrespand  

١٨(٣٠/۴(  

 آنگرامينو

Angraman

o  

١٩(٣١/۴(        



5 

 

در اين روز مردم عالوه بر نظافت و . در روز نوزدهم از ماه فروردين بر پا می گردد )فروردينگان(فروردين جشن

ينند و در خانه های گذشتگان خود به گورستان می روند و به دعا می نش) هرهافرو(سفيدکاری خانه های خود برای شادی ارواح

  )فرهنگ ايراننقل از تارنمای ( -.می افروزندی ارواح مشترکاً آتش مقدس خود برای رهائ

  

. نوروز سر آمد جشن های ايرانی با خصلتی ملی و فراگير هر ساله در روز نخستين از ماه فروردين برگزار می شود -نوروز

اين جشن يادگار فرهنگ کهن، نه فقط در ميان اقوام گوناگون ايرانی از جمله فارس، آذری، کرد، بلوچ، لُر، عرب، ترک و غيره 

داشته گرامی نوروز شورهای آسيای ميانه، ترکيه، افغانستان و قسمتی از چين نير برگزار می شود حتا فرای مرزهای ايران در ک

نوروز مصادف با روز سر رسيد جشن سده يا . نوروز نماد همبستگی و پيوند اقوام گوناگون در ايران بوده و هست. می شود

نو و شروع فصل بهار از زمان برگزاری جشن نوروز در روز اول سال . جشن نود روزه که با يلدا شروع می شود است

رايج می شود که با ) ميالدی١٠٧٢- ١٠٩٢(صدارت سلطان جالل الدين ملکشاه سلجوقی سومين از چهار سلطان مهم سلجوقی

ميالدی سالنامه ای تدوين کردند که در آن روز اول بهار روز اول سال  ١٠٧٢کمک وزير خود، خواجه نظام الملک در سال 

قبل از اين دوران نوروز . اين سالنامه به سالنامه جاللی موسوم است. را رسماً بعنوان نوروز جشن گرفتند تعيين شده و اين روز

توانای ايران را در تدوين سالنامه جاللی نبايد  نقش خيام شاعر نغزگوی و منجم. در روزهای متفاوت جشن گرفته می شده است

  .ه پيدايش اين جشن شده است که به اختصار به آن ها اشاره می شودروايت ها و تعبيرات گوناگونی در بار. فراموش کرد

انسان نخستين و آرمانی در فرهنگ استوره ای ايران ) ييما، ياما(روايت است که برای اولين بار جمشيد -نوروز در استوره -١

ا بر روی زمين بهشت جمشيد با گوهر خدائی و نماد انسان ايرانی سعی داشت ت. باستان اين جشن را برگزار کرده است

روايت است که او در طول حکومتش خود خشت ساخت، نيشکر را کشف کرد، جامه ببافت و مردم را از خشکسالی . بسازد

شادی و سرور به روزه سال، مردم را به بزرگداشت اين روز گرد آورد و  ٣۶۵جمشيد بود که با آگاهی از تناوب . نجات داد

 .تشويق کرد

  :ندندبر تخت نشستن جمشيد را نوروز خوابه روايت شاهنامه روز 

  به جمشيد بر گوهر افشاندند،

  مر آن روز را روز نو خواندند،

  بزرگان به شاد بياراستند،

  می و جام و رامشگران خواستند،

  چنين جشن فرخ در اين روزگار،

  بماندست از آن خسروان يادگار

اين خدا که به . وايو، ديو و يا خوِد سيمرغ است که به سپنتامينو نيز ناميده می شده است نوروز روز تولد خدای ايران باستان

به زير زمين می ) پنجاه روز قبل از شروع بهار(روايت شده است همزمان با روز سده) دختر زيبای روی جوان(رپيتاوين

و سرسبزی طبيعت به روی زمين باز می گردد  در روز نوروز بهمراه شکوفائی. رود تا زمين را گرم و آماده شکوفائی کند

نقل از .(و جان خفته ی جانداران را دوباره به زندگی بر می انگيزد بر گيتی می دمد) ُسورنای يا شيپور(و با هفت ُسرنا

  )منوچهر جمالی

  .چهاربندی های زير سرود اين هفت ُسرنا را زنده می کند. رنا را هفت سين گرفتجای اين هفت سُ 
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  ای ُسرنا در گلستان جان دميد،تا نو

  .خواِب ديرين شد ز چشماِن زمستان ناپديد

  روزگارا، هفت ُسرنا را به گوش جان نواز،

  .چشم را بيدار دار و سينه ها را پُر اميد

#####  

  روزگارا، گلشن نوروز را پُر کن،

  .شهد پيروزی به کام مرد و زن بسيار کن

  ار،اير را جان بخش ساز و ماه را آيينه د

  .بد دالن را دور، با ما نيکوان را يار کن

#####  

  روزگارا، تازه شد هستی در آغاز بهار،

  .جشن جمشيد جهان بين را جهان آرا بدار

  مهر افزون کن درون سينه ها در سال نو،

  .ّفر شادی را به جام زندگی از نو بيار

#####  

  روزگارا، جشن ما را نو به نو جاويد ساز،

  .مهر از سينه ی جمشيد سازسينه را پُر 

  رنج را آسان بنه بر مردم بر گشته بخت،

  .چشم نيکو مردمان را ديده ی خورشيد ساز

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

که اهورامزدا طی هفت روز کيهان و موجودات را خلق کرده  پيروان آئين زرتشت بر اين باورند -نوروز در باورهای دينی -٢

تن و برافراخ از ده روز قبل مردم با پايکوبی و شادمانی. ن کامل می شودآاست و نوروز روز آخرست که خلقت با 

ز سررسيد نوروز روز گرامی داشت اهورامزدا يا اورمزد ني. به استقبال اين روز می روند) توی حياط يا پشت بام(آتش

) سيمرغ(الزمست در حاشيه بدانيم که با غالب شدن آئين زرتشتی اورمزد به جای زنخدای ديرينه ايرانيان سپنتامينو. هست

 .نشانده می شود

اين (اعتقاد دينی ديگری که پشتوانه برگزاری جشن نوروزست بازگشت َفَرورها يا ارواح گذشتگان نيک بر روی زمين است

برای خشنودی فرورها بايد خانه ها پاکيزه و زيبا و دلپذير بشوندو آتش ). عرفه يا علفه مشهورستپديده در ايران امروز به 

  .افروزی بر پا شده باشد تا آن ها با رضايت به مبدع خود در آسمان مراجعت کنند

ا سالروز برخی نوروز را به روز ظهور زرتشت منتسب می کنند، ولی زرتشتيان روز ششم فروردين ر -نوروز در تاريخ -٣

برخی نوروز را به رويداد تاريخی در زمان امپراتوری . تولد زرتشت مقرر کرده اند و هر ساله اين روز را جشن می گيرند

پيش از ميالد زمانی که هوخشتره رهبر مادهای آن زمان شهر  ۶١٢در روز معينی در تاريخ . هوخشتره نسبت می دهند

. ير کرد آن روز را روز خجسته نوروز ناميدند و جشن و سرور بر پا کردندنينوا، پايتخت امپراتوری آشوری را تسخ
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ش در روز نوروز بابل را فتح می کند و وکور. باالخره اهميت اين روز در دربار خاندان هخامنشيان مورد تائيد بوده است

نوروز هر سال . اعالم می کند را) متن اين منشور در صفحات بعدی تحرير شده است(منشور آزادی آئين ها و باورهای دينی

خشترپوا يا به (ی شاهانه برای نمايندگان امپراتوریبا برگزاری مراسم بارعام و ميهان) پارسه(داريوش در کاخ تخت جمشيد

  .اين روز را جشن می گرفت) يونانی ساترپ ها

نوروز مصادف با روز اول بهار، روزی است که درست حرکت ساالنه  -نوروز در هم آهنگی با رويدادهای نجومی -۴

در اين . ، يا زاويه شرقی نود درجه از شمال و نود درجه از جنوب زمين می رسد)اعتدال ربيعی(خورشيد به انقالب بهار

يندگی و سرسبز فرا رسيدن بهار و شکوفا و سرسبز شدن طبيعت الهام دهنده نوزائی، آفر. روز طول شب و روز يکسانست

مردم با الهام از اين پديده طبيعی با خانه تکانی و نظافت محل زندگی خود و . شدن زندگی در تمام عرصه های آن قلمداد شد

و به تن کردن لباس نو و زيبا به هم آهنگی با ) سير، سرکه، سمنو، سماق،  سبزی، سنجد، سيب(تدارک سفره هفت سين

  .پردازند طبيعت نو و سرسبز و شکوفا می

. به جهت اين بوده است که عدد هفت از اهميت و ارزش خاصی برخوردار است" هفت سين"انتخاب عدد هفت در سفره 

" امرداد"عدد هفت در زبان باستانی به نام. برای ايرانيان باستان عدد هفت تقدس داشته است و آن را به فال نيک می گرفتند

  .بوده است است که به معنای نامردگی و جاودانی

 :نمادهای اقالم خوان هفت سين به گونه ی زير توضيح داده شده است

  .برای گندزدائی و پاکيزگی است: سبز    

  .موجب فراوانی و برکت در سال نو می شود: سبزی يا سبزه   

  .است ی فرشته زن، نماد باروری و پرستار: سيب  

  .نمادی از زايش و تولد و بالندگی و برکت است: سنجد 

  .و تميزی است نمادی برای گندزدائی: سرکه

  .نماد خوبی برای زايش گياهی و بارور شدن گياهان است: سمنو 

 .فرشته بهمن نماد باران و روزی است: سماغ 

 

و اين طبيعت که در آداب و رسوم نوروزی هم آهنگی با .جلوه می کند توازنطبيعت در بهار با همه ی تنوعاتش در تعادل و 

است که مردم و سيزده بدر در مناسبت نوروز . نيز هستهم آهنگی با تمام تنوعات آن در ضمن  داردجلوه و سيزده بدر 

ت و بهروزی اس پايداریراز  وحدت در هم آهنگی تنوعاتکه بزرگ  آموزهطبيعت اين عظيم فرصت می يابند تا در مدرسه 

   .  فراموش نکنند را

  

، روز ايزد تير، مردم پس از دوازده روز شادی و پايکوبی نوروزی اين روز را سيزدهم از ماه فروردين روز -سيزده بدر

سبزه هفت سين نوروز را در آب می اندازند، . سپری می کنند )در سيزده بدر" در("خارج از خانه های خود در دشت و صحرا

در باره رسم سيزده بدر نيز روايات بسياری شده . سبزه گره می زنند و بدينوسيله جشن طوالنی نوروز را به پايان می رسانند

  .است که مختصراً به گوشه ای از آن ها اشاره می شود

 ):نگارش منوچهر جمالی ٧٨رستاخيز سيمرغی صفحه (بنقل از کتا -سيزده و سيزده بدر در استوره -١
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 ١٢، آنگاه، شش تخمه، تبديل به )است ٣ضريبی از  ۶(وقتی در هفت امشاسپند نيز، شش تا از آن ها تخم می گفتند".....

از مقدس از اين رو عدد سيزده . ، و با يکی که آتش نهفته است ميشود سيزده)ج ج - .هر تخمه نطمه نرينه و ماده دارد(ميشد

اين شيوه تأويل شيوه تأويل . و سيزده بدر به هيچ روی بيرون کردن نحسی نبوده است. ترين اعداد زنخدائی بوده است

و آنرا ) که ضريبی از دو بود و دو نماد مرد است(پافشاری ميکرد ١٢چون مردساالری روی عدد . مردساالری بوده است

، و اين )از خانه بيرون ميرفتند(سيزده در سال نو بدر ميرفتند. را نحس دانست از اين رو سيزده. عدد مقدس نرينه ميدانست

  "...ترک خانه، ترک نظم پوسيده گذشته بود. در همان راستای ايده کلی جوان سازی و نوسازی جهان بود

بازی به دامان صحرا و  فارغ از انگاره های دينی قومی، خانواده ها با آماده کردن غذا و ابزار تفريح و - مراسم سيزده بدر -٢

در فرهنگ عامه برای رسم های سيزده بدر معانی تمثيلی . طبيعت می روند و بر حسب عادت مراسمی را بر گزار می کنند

انديشه های تيره و پليدی، روبوسی نماد آشتی و بمنزله  شادی و خنده در اين روز به معنی فروريختن: آورده شده است

" آناهيتا"به آب انداختن سبزه های تازه رسته نشان هديه به ايزد آب يا ،نشانه فديه گوسفند بريان تزکيه، خوردن غذا در دشت

تسلسل نسل ها، و رسم اسب دوانی يادآور کشمکش  وو گره زدن سبزه برای باز شدن بخت و تمثيلی برای پيوند زن و مرد 

 .پرتاب سيزده سنگ به پشت به نشانه دور کردن دشمنی ها و پليدی صورت می گيرد .ايزد باران و ديو خشکسالی است
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 :منشور حقوق بشر کورش

پسر کمبوجيه، شاه . منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و آکد، شاه چهار گوشه جهان"

  ...چيش پيش، شاه بزرگ نبيره....نوه کوروش، شاه بزرگ....بزرگ

            نشور حقوق بشر کوروش بر روی استوانه م

                                 )موزه انگلستان(گلی

  کوروش

در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت . شدم، همه مردم گام های مرا با شادمانی پذيرفتندآن گاه که بدون جنگ و پيکار وارد بابل 

  .زيرا من او را ارجمند و گرامی داشتم... مردوک خدای بزرگ دل های پاک مردم بابل را متوجه من کرد. نشستمشهرياری 

وضع داخلی . نگذاشتم رنج و آزاری به مردم اين شهر و اين سرزمين وارد آيد. ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد

  .برای صلح کوشيدممن ...بابل و جايگاه های مقدسش قلب مرا تکان داد

فرمان دادم که همه مردم در پرسش خدای خود آزاد باشند و آنان را . من برده داری را برانداختم، به بدبختی آنان پايان بخشيدم

  .فرمان دادم که هيچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. نيازارند

  .اش را ارزانی داشتاو برکت و مهربانی .... مردوک خدای بزرگ از کردار من خشنود شد

  ...ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستوديم

همه . فرمان دادم تمام نيايشگاه هائی که بسته شده بودند را بگشايند. من همه شهرهائی را که ويران شده بود از نو ساختم

  .خدايان اين نيايشگاه ها را به جاهای خود باز گرداندم

همه مردم . ه و پراکنده شده بودند را به جايگاه های خود بر گرداندم و خانه های ويران آن ها را آبد کردمهمه مرمانی که آور

همچنين پيکره خدايان سومر و آکد را که نبونيد بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود، به . را به همبستگی فرا خواندم

  .بشود که دل ها شاد گردد. ه نيايشگاه های خودشان باز گرداندمخشنودی مردوک خدای بزرگ و به شادی و خرمی ب

بشود خدايان که آنان را به جايگاه های نخستين شان باز گرداندم، هر روز در پيشگاه خدای بزرگ برايم زندگانی بلند خواستار 

  . بشود که سخنان پر برکت و نيک خواهانه برايم بيابند. باشند

، جايگاهی در به کوروش شاه، پادشاهی که ترا گرامی ميدارد و پسرش کمبوجيه:"مردوک بگويندبشود که آنان به خدای من 

  ."اعطا کردممن برای همه مردم جامعه ای آرام فراهم ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم  ".سرای سپند ارزانی دار
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  )Ardibehesht(ارديبهشت 

  امشاسپندان نزديک اورمزدارديبهشت يا اشه و هميشه يکی از 

  .است که نماد درستی و قانون حاکم بر جهان قلمداد می شود

  در استوره های ايران باستان ارديبهشت يا ارتا وهيشت بمانند

  آب، با اصل آميزندگی و هم آهنگی يا مينوی مينوان که بهمن

  .بوده است، مترادف انگاشته می شده است

  ده از قابليت به نوجدان آفرين انسان هم گوهر با ارتاوهيشت با

  ست و هم آهنگی و آميزندگی در جهان برخورداررانديشدن د

  در آئين زرتشت اين توانائی از خدايان باستانی و. بوده است

  .منتقل می شودانسان گرفته و به اورمز

    

  .در فرهنگ استوره ای ايران، انسان با نی اين همانی داده شده است

  ، بندهای هم اندازه)خود بنيادی(چرا که نی از خاصيت خودروئی                                                                                         

  و نواسازی) چسبندگی و پيوند(ه داری، شير)تعادل و اندازه(                                                                                         

  .برخوردارست) نماد موسيقائی(

  آدينه     چهارشنبه         پنجشنبه         سه شنبه      دوشنبه          يکشنبه      شنبه   

ارديبهشتگان خجسته روزيست که در آن مردم با پوشش . برگزار می گردددر روز سوم از ماه ارديبهشت  يبهشتگاندرا جشن

از اين امشاسپند که نماد با الهام سفيد که نماد پاکی و بی آاليشی است در برابر آتش مقدس به نيايش يزدان بزرگ می پردازند و 

اين روز نيز همراه با شادمانی و نيايش . داين روز را سپری می کنن، است بودهو هميشه بهترين راستی ها و حسن اخالق يا اشه 

  .می گردد بر قرارسرور 

 

        ٢٠(١/۴(  

  سپنتامينو

  )اورمزد(

٢١(٢/۴(  

  وهومينو

  )بهمن(

٢٢(٣/۴(  

  ارديبهشت

۴)٢٣/۴(  

  شهريور

۵)٢۴/۴(  

  سپندارمذ

۶)٢۵/۴(  

  خرداد

٢(٧۶/۴(  

  امرداد

٢٧(٨/۴(  

  ريم

٢٨(٩/۴(  

  آذر

٢٩(١٠/۴(  

  )آناهيتا(آبان

٣٠(١١/۴(  

  خور

١(١٢/۵(  

  ماه

٢(١٣/۵(  

  تير

١۴)٣/۵(  

  ُگش

١۵)۴/۵(  

  دی بمهر

١۶)۵/۵(  

  مهر

١٧)۶/۵(  

  سروش

٧(١٨/۵(  

  رشن

٨(١٩/۵(  

  فروردين

٩(٢٠/۵(  

  بهرام

١٠(٢١/۵(  

  رام

١١(٢٢/۵(  

  باد

١٢(٢٣/۵(  

  بدين دی

٢۴)١٣/۵(  

  )دائنا(دين

٢۵)١۴/۵(  

  آَرد

٢۶)١۵/۵(  

  اشتاد

١(٢٧۶/۵(  

  آسمان

١٧(٢٨/۵(  

  زامياد

١٨(٢٩/۵(  

  مارسپند

١٩(٣٠/۵(  

  انگرامينو

٢٠(٣١/۵(  
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  )Khordad(خرداد

  امشاسپند خرداد يا هنوروتات، نماد کمال در جهان مينوی،

  و خوش زيستی دينوی یموکل و حامی آب بر روی زمين، نماد شاد

  راندن در دنيا نه فقطخوش زيستی و شادمان گذ. بوده است

  نيست بلکه مسير شکوفائی و تکامل در راستایمنحط و بی قدر 

  در متن های فرهنگ. تعالی به اوج خدايان قلمداد می شده است

  سيمرغی خرداد و خوش باشی يکی از چهره ها يا همزادان سيمرغ

  می شده، که همسان با آرزوی انسان به فراز خدائی بودهقلمداد 

           عشق ابدم، زخمه عشرت بزنم طرب                                                                              .است

                                                    ريش طرب شانه کنم، سبلت غم را بکنم                                                      

  ه طرب ساز شودتا همه جان شود، چونک

  تا سرخم باز شود، گل ز سرش دور کنم

  طرب منم طرب منم، زهره زند نوای من

  مولوی...عشق ميان عاشقان شيوه کند برای من

 آدينه    سه شنبه     چهارشنبه     پنجشنبه         دوشنبه     يکشنبه         شنبه    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در اين روز مراسمی در رابطه با آب و چشمه و رودخانه . روز ششم از ماه خرداد برگزار می گردد در خوردادگانجشن 

شوی ويژه که بيرونی ذکر می کند غسل و شست يکی از مراسمی. پايکوبی برقرار می شده است و شادمانی ،همراه با دعاخوانی

از دهش آب و باران بيشتر به اين جشن زان برای خشنودی مخصوصا کشاور. ای بوده است که مردم در اين روز انجام می دادند

  .ارج نهاده و از آن سپاسگزاری و پاسداری می کنند

  

٢١(١/۵(  

  سپنتامينو

  )اورمزد(

٢٢(٢/۵(  

  وهومينو

  )بهمن(

٢٣(٣/۵(  

  ارديبهشت

۴)٢۴/۵(  

  شهريور

۵ )٢۵/۵(  

  سپندارمذ

۶)٢۶/۵(  

  خرداد

٢٧(٧/۵(  

  امرداد

٢٨(٨/۵(  

  ريم

٢٩(٩/۵(  

  آذر

٣٠(١٠/۵(  

  )ناهيتاآ(آبان

٣١(١١/۵(  

  خور

١(١٢/۶(  

  ماه

٢(١٣/۶(  

  تير

١۴)٣/۶(  

  ُگش

١۵)۴/۶(  

  دی بمهر

١۶)۵/۶(  

  مهر

١٧)۶/۶(  

  سروش

٧(١٨/۶(  

  رشن

٨(١٩/۶(  

  فروردين

٩(٢٠/۶(  

  بهرام

١٠(٢١/۶(  

  رام

١١(٢٢/۶(  

  باد

١٢(٢٣/۶(  

  دی بدين

٢۴)١٣/۶(  

  )دائنا(دين

٢۵)١۴/۶(  

  آَرد

٢۶)١۵/۶(  

  اشتاد

١(٢٧۶/۶(  

  آسمان

١٧(٢٨/۶(  

  زامياد

١٨(٢٩/۶(  

  مارسپند

١٩(٣٠/۶(  

  انگرامينو

٢٠(٣١/۶(  
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  )Tishtry)(ترتيش(تير

  .تير ايزد ديگريست که باعث بارش باران و رونق زراعت می گردد

  در ايران باستان تير يکی از امشاسپندان سيمرغ است که تخم های

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

  داستان آرش کمان گير که جان خود را در کمان کرد و مرز ايران

  ترتيش. ام از اين ايزد نقل شده استن کرد، با الهيو توران را تعي 

  خيره کننده ايست که با اين ايزد يا با) هترستاره سگ مِ (نام ستاره

  می شده نيرومندو در فصل خشکسالی خود سيمرغ اين همانی داده شده 

بعداً به ستاره ميترا  Siriusتر يا ستاره تيش                                             .است

بهمراه و خارج ايران  معروف شده است که در داخل

مورد نيايش و ستايش قرار می باورهای ميترائيسم 

  .گيرد

  آدينه      چهارشنبه     پنجشنبه     سه شنبه       دوشنبه     يکشنبه         شنبه    

  

  

  

  

  

  

  

 

را در روز سيزدهم از ماه تير برگزار می کردند ولی ظاهراً در سالنمای جديد در روز دهم ماه تير به مدت ده  تيرگان جشن

نيايش مخصوصی آب روی بچه  همراه ،چون اين روز مصادف است با گرمای تابستان. برگزار می کنند) تا روز ايزد باد(روز

" نيايش خورشيد"و " نيايش ميترا. "ها می پاشند و به يکديگر هديه می دهند، و با صرف تنقالت به فال گيری و شادی می گذرانند

رسم جالبی که در اين روز قابل ذکر است تدارک بند . را با ميترا توجيه می کنند) ترستاره تيش(ارتباط اين همانی تير در اين روز

به دور مچ دست خود می بستند و بعد از بازی و شادی در باز کرده اين بندها را  سپسابريشمی است که به دور هدايا می بستند و 

  .روز آخر بدست ايزد باد  در هوا رها می کردند

  

      ٢١(١/۶(  

  سپنتامينو

  )اورمزد(

٢٢(٢/۶(  

  وهومينو

  )بهمن(

٢٣(٣/۶(  

  ارديبهشت

۴)٢۴/۶(  

  شهريور

۵ )٢۵/۶(  

  سپندارمذ

۶)٢۶/۶(  

  خرداد

٢٧(٧/۶(  

  امرداد

٢٨(٨/۶(  

  ريم

٢٩(٩/۶(  

  آذر

٣٠(١٠/۶(  

  )ناهيتاآ(آبان

١/٧(١١(  

  خور

٢/٧(١٢(  

  ماه

٣/٧(١٣(  

  تير

١۴)۴/٧(  

  ُگش

١۵)۵/٧(  

  دی بمهر

١۶)۶/٧(  

  مهر

٧/٧(١٧(  

  سروش

٨/٧(١٨(  

  رشن

٩/٧(١٩(  

  فروردين

١٠/٧(٢٠(  

  بهرام

١١/٧(٢١(  

  رام

١٢/٧(٢٢(  

  باد

١٣/٧(٢٣(  

  دی بدين

٢۴)١۴/٧(  

  )دائنا(دين

٢۵)١۵/٧(  

  آَرد

٢۶)١۶/٧(  

  اشتاد

١٧/٧(٢٧(  

  آسمان

١٨/٧(٢٨(  

  زامياد

١٩/٧(٢٩(  

  مارسپند

٢٠/٧(٣٠(  

  انگرامينو

٢١/٧(٣١(  
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  )Amardad(مرداداَ 

  به معنای بی مرگی و جاودانی در ) اوستائی(امرداد يا امرتات

  است کهدامرتات يکی از شش امشاسپن. جهان مينوی است

  اين. موکل و حافظ گياهان بر روی زمين شمرده می شود

  زمين در یوراه خرداد موکل و پرستار آب بر رامشاسپند بهم

  .مکمل يکديگرنداين دو ايزد الزم و ملزوم و . کنار هم می آيند

 

  پرستاری از آب وگياه جزء مهمی از فرهنگ فراگير زمينی و                                          

  .ی ايران باستان بشمار می آمده استآسمان                                                                             

  

  آدينه  سه شنبه     چهارشنبه     پنجشنبه           دوشنبه     يکشنبه         شنبه    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

برهان قاطع بر آنست که فارس ها اين روز را عيد ساخته و آن را . در روز هفتم از ماه امرداد برگزار می گردد مردگانا جشن

روز بيست و يکم " يلديراق"ترکمنیبموجب تقويم . در اين روز هر حاجتی از پادشاه خواستی البته روا شدی. جشن نيلوفر خوانند

می دانند و برای تماشای آن به بلندی می روند و انتظار ديدار آن را در آسمان ) تريشت(از ماه امرداد را روز طلوع ستاره شباهنگ

  ). رضا مرادی غياث آبادی(بامدادی می کشند

شده  برخورداراهميت خاصی  ازمی آيد ) اسد(شيرجهت که مصادف با هنگامی است که خورشيد بر روی برج اين ماه امرداد از 

  .است

  

            ٢٢/٧(١(  

  سپنتامينو

  )اورمزد(

٢٣/٧( ٢(  

  وهومينو

  )بهمن(

٢( ٣۴/٧(  

  ارديبهشت

۴)٢۵/٧(  

  شهريور

۵ )٢۶/٧(  

  سپندارمذ

۶)٢٧/٧(  

  خرداد

٢٨/٧(٧(  

  امرداد

٢٩/٧(٨(  

  ريم

٣٠/٧(٩(  

  آذر

٣١/٧(١٠(  

  )ناهيتاآ(آبان

١/٨(١١(  

  خور

٢/٨(١٢(  

  ماه

٣/٨(١٣(  

  تير

١۴)۴/٨(  

  ُگش

١۵)۵/٨(  

  دی بمهر

١۶)۶/٨(  

  مهر

٧/٨(١٧(  

  سروش

٨/٨(١٨(  

  رشن

٩/٨(١٩(  

  فروردين

١٠/٨(٢٠(  

  بهرام

١١/٨(٢١(  

  رام

١٢/٨(٢٢(  

  باد

١٣/٨(٢٣(  

  دی بدين

٢۴)١۴/٨(  

  )دائنا(دين

٢۵)١۵/٨(  

  آَرد

٢۶)١۶/٨(  

  اشتاد

١٧/٨(٢٧(  

  آسمان

١٨/٨(٢٨(  

  زامياد

١٩/٨(٢٩(  

  مارسپند

٢٠/٨(٣٠(  

  انگرامينو

٢١/٨(٣١(  
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  )Shehrevar(شهريور

  شهريور يکی از شش امشاسپندان است که در متن های 

  معرفی) khshathra-vairya(اوستائی به خشترونيريه

  .می باشد انهشده و جمعاً به معنای پادشاهی يا کشور آرزومند

  زمين است، اين امشاسپند موکل فلزات ، ابزار بر روی

  به روايتی خشت پيشوند خشترو در متن های فرهنگی اما

  باستان حکايت از هم بستگی وهم آرائی در سطح جامعه

   می کند که در متن های دينی متاخر به داشتن فلز و ابزار 

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

  حلقه در دست نشانه واگذاری فروهر، بال سه. شايسته رهبر                                                                           

  چينبيان انديشه نيک، گفتار نيک و کردار نيک و سه  چين

دو . بد، گفتار بد و کردار بد است دامن فروهر بيان انديشه

را نيک و بد  گانه یدو اصل روبان آويزان به جای پای مرغ 

  .نشان می کند رخاط

  آدينه  پنجشنبه         چهارشنبه       سه شنبه       دوشنبه     يکشنبه         شنبه    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

شهريورگان يکی از جشن های . در شهريور روز، روز چهارم از ماه شهريور برگزار می گردد رگانشهريو جشن

آذرگان که در روز نهم از ماه آذر که با بر پائی آتش برگزار با در باره اين که آيا اين جشن . به شمار می آيد )آذرخش اول(آتش

بهر حال در اين روز مردم با بر . تفاق نظر ديده نمی شودمی شده يکسان است يا دو جشن متفاوت اند در متن های مربوطه ا

و يا در آتشکده ها و تهيه خوراک های ويژه به شادی و سرور می ) آتش بوم(پاکردن آتش در خانه های خود يا بر باالی بام ها

  .پرداختند

    ٢٢/٨(١(  

  سپنتامينو

  )اورمزد(

٢٣/٨( ٢(  

  وهومينو

  )بهمن(

٢( ٣۴/٨(  

  ارديبهشت

۴)٢۵/٨(  

  شهريور

۵ )٢۶/٨(  

  سپندارمذ

۶)٢٧/٨(  

  خرداد

٢٨/٨(٧(  

  امرداد

٢٩/٨(٨(  

  ريم

٣٠/٨(٩(  

  آذر

٣١/٨(١٠(  

  )ناهيتاآ(آبان

١/٩(١١(  

  خور

٢/٩(١٢(  

  ماه

٣/٩(١٣(  

  تير

١۴)۴/٩(  

  ُگش

١۵)۵/٩(  

  دی بمهر

١۶)۶/٩(  

  مهر

٧/٩(١٧(  

  سروش

٨/٩(١٨(  

  رشن

٩/٩(١٩(  

  فروردين

١٠/٩(٢٠(  

  بهرام

١١/٩(٢١(  

  رام

١٢/٩(٢٢(  

  باد

١٣/٩(٢٣(  

  دی بدين

٢۴)١۴/٩(  

  )دائنا(دين

٢۵)١۵/٩(  

  آَرد

٢۶)١۶/٩(  

  اشتاد

١٧/٩(٢٧(  

  آسمان

١٨/٩(٢٨(  

  زامياد

١٩/٩(٢٩(  

  مارسپند

٢٠/٩(٣٠(  

  انگرامينو

٢١/٩(٣١(  
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  )Meher)(ميترا(مهر

  او به عنوان مظهر . ايزد مهر در فرهنگ ايران تاريخی بس کهن دارد

  در فرهنگ سيمرغی . نور و روشنائی، با خورشيد اين همانی داده می شود

   ل آن که ايزد مهرحا. چهره ای از ويژگی های خود سيمرغ، نماد پيوستگی است

  با رشد و غلبه . در آئين زرتشت و ميترائيسم نماد پيمان و تبعيت بوده است

  ميترائيسم با . ی يابدميترائيسم، ميترا به خدای برتر و خالق کيهان تعالی م

  نفوذ بر فرهنگ های جهان به نوع غربی در اروپا و شرقی آن در هند و 

  سر انديشه های ميترائيسم را می توان . چين و ژاپن گسترش پيدا می کند

  بوديسم ژاپن را اصوال بوديسم ميترائی . بوديسم ژاپن به وفور يافتدر 

  .می گويند

 

 

  ،)هند(، مايتريا)ايران، اروپا(ميترا                                                        

  ، )ژاپن(، می روکو)چين(ميل جيائو                                                                                                   

  ميترای شرقی يا قندهاری فرتور اين                                                                                                    

  .را نشان ميدهد

  

  آدينه  سه شنبه      چهارشنبه      پنجشنبه           دوشنبه     يکشنبه         شنبه    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در روز شانزدهم از ماه مهر برگزار می گردد و در روايتی بمدت شش روز با شروع از دهم مهر برقرار می  مهرگانجشن 

در اين روز با خوردن . جشن مهرگان يکی از پنج اعياد با شکوه، در رديف نوروز، تيرگان، يلدا و سده بوده است. شده است

          ٢٢/٩(١(  

  سپنتامينو

  )اورمزد(

٢٣/٩( ٢(  

  وهومينو

  )بهمن(

٢( ٣۴/٩(  

  ارديبهشت

۴)٢۵/٩(  

  شهريور

۵ )٢۶/٩(  

  سپندارمذ

۶ )٢٧/٩(  

  خرداد

٢٨/٩(٧(  

  امرداد

٢٩/٩(٨(  

  ريم

٣٠/٩(٩(  

  آذر

١/١٠(١٠(  

  )ناهيتاآ(آبان

٢/١٠(١١(  

  خور

٣/١٠(١٢(  

  ماه

١٣)۴/١٠(  

  تير

١۴)۵/١٠(  

  ُگش

١۵)۶/١٠(  

  دی بمهر

١۶)٧/١٠(  

  مهر

٨/١٠(١٧(  

  سروش

٩/١٠(١٨(  

  رشن

١٠/١٠(١٩(  

  فروردين

١١/١٠(٢٠(  

  بهرام

١٢/١٠(٢١(  

  رام

١٣/١٠(٢٢(  

  باد

١(٢٣۴/١٠(  

  دی بدين

٢۴)١۵/١٠(  

  )دائنا(دين

٢۵)١۶/١٠(  

  آَرد

٢۶)١٧/١٠(  

  اشتاد

١٨/١٠(٢٧(  

  آسمان

١٩/١٠(٢٨(  

  زامياد

٢٠/١٠(٢٩(  

  مارسپند

٢١/١٠(٣٠(  

  انگرامينو
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از  مزينهای الوان و بر پا کردن آتش و گستردن سفره ای پر مايه  بر بدن و پوشيدن لباس" بان"وماليدن روغن ههفت نوع ميو

  .اوستا، آئينه، سرمه دان، سبوی شراب، شيشه گالب و گل نيلوفر جشن را برگزار می کرده اند

  

  ".فرخی سيستانی........."مهرگان آمد و سيمرغ بجنبيد زجای         تا کجا پر زند امسال و کجا دارد رای

ايزد مهر در باورهای استوره ای و دينی . بازتابی از باورهای دينی، اخالقی و رويدادهای تاريخی می باشدجشن مهرگان 

بنابراين جشن را به نام او . ايرانيان در چنين روزی تولد يافته و حامی صلح و صفا، عطفت و مهربانی و پيمان بشمار می رود

از نقطه نظر تاريخی اين روز را . های اخالقی اين الهه تعبير می شده است برگزار کردن، تجديد عهد با او و الهام از ويژگی

فريدون با کمک کاوه آهنگر که از . می دانند فريدونروز تاجگزاری  و سپس) اژدهاک(بر ضحاک منسوب به پيروزی فريدون

  . حمايت الهه مهر برخوردار بوده است کار ضحاک را يکسره می کند

ابکان و داريوش در روز مهر بر تخت می نشينند و داريوش فرمان می دهد تا مدارس و کارهای بزرگ روايت است که اردشير ب

به باوری شروع آموزش در مدارس و دانشگاه های کنونی که  در ماه مهر صورت می . دننک رتق و فتقمملکت را در اين روز 

  .گيرد از باورهای مهرپرستی الهام گرفته است

گرامی داشت روز مهرگان در . بنابر نظر محققان برگزاری جشن مهرگان تاريخی بس کهن تر از پيدايش آئين زرتشت دارد

سرزمين های ايران باستان به مناسبت پاسداری از مهر يا خدای خورشيد که در بابل به َشَمش مشهور بوده است بر گزار می شده 

  .ن روز پائيز، مبدع شروع سال در اين دوران محسوب می شده استضمناً گرامی داشت اوليجشن مهرگان . است

گفته می " ديو بند("مهر روز را در روايتی"): "نوشته منوچهر جمالی ١١٧زال زر و زرتشت، جلد دوم، صفحه "نقل از کتاب(

مهر يا ميترا . نی داشته استبهرام و ارتا يا بهرام و سيرغ اين هما =با بهروز و صنم" مهرگياه"شد، چون اين روز در اصل، با 

جفت،  -١که دارای دو معنای . می باشد" maethaمت "ريشه واژه مهر، ميترا. بن پيوند دو خدا با هم بوده است که با هم ديوند

  ").يوستی(اتصال با هم است -٢

  .از واژه مهر يا ميترا مشتق شده اند" مهراب يا محراب"، "ميهن"، "ميهمان"واژگان 
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  )Avan)(آناهيتا(آبان

آناهيتا، زيبا ايزد آب، رودخانه، نهرها و آبادی 

گل نيلوفر آبی گل اين . شمرده می شده است

بخش دست شاهان هخامنشی به  ايزدست که تزئين

قصد آرزوی باريدن باران و پيدايش خرمی بوده 

افروديت است که بعداً در  نام يونانی اين ايزد. است

قصد لکه دار  ورزی بدخواهان بهايران با کينه 

 نام و لقب عفريته را بر او برگزيدند وآناهيتا کردن 

  .به اين وسيله آرزوی خود را تحقق بخشيدند

 

  ، )هند(، ساراسواتی)رم(، ونوس)يونان(، افروديت)ايران(آناهيتا                                                                   

  ).ژاپن(ِتنِبن زای 

  

  آدينه  سه شنبه      چهارشنبه      پنجشنبه           دوشنبه     يکشنبه         شنبه    

ی مردم تنگ با رويدادهای تاريخی و زندگاين جشن در رابطه تنگا. در روز دهم از ماه آبان برگزار می گردد آبانگانجشن 

ست پس از آن که افراسياب در جنگ ايران و توران اقدام به تخريب و ويرانی تمام روايت ا. می داشته استشکل گرفته و گرامی 

پسر طهماسب دستور الی روبی و بازسازی آن ها را داد و از آن زمان به بعد  زوکرد ) راه آب زير زمينی(قنات ها و کاريزها

ايت ديگر اين است که چون در سرزمين آريائی پس از رو. اين روز را به نام ايزد آناهيتا ناميده و به بزرگداشت آن مرسوم کردند

باران باريد و خشکسالی و بيماری و رنج از ميان رفت مردم اين روز را گرامی داشته به  هشت سال خشکسالی و قحطی باالخره

  .جشن و سرور و شادمانی پرداختند

٢٢/١٠(١(  

  سپنتامينو

  )اورمزد(

٢٣/١٠(٢(  

  وهومينو

  )بهمن(

٢(٣۴/١٠(  

  ارديبهشت

۴)٢۵/١٠(  

  شهريور

۵ )٢۶/۵(  

  سپندارمذ

۶)٢٧/١٠(  

  خرداد

٢٨/١٠(٧(  

  امرداد

٢٩/١٠(٨(  

  ريم

٣٠/١٠(٩(  

  آذر

٣١/١٠(١٠(  

  )آناهيتا(آبان

١/١١(١١(  

  خور

٢/١١(١٢(  

  ماه

٣/١١(١٣(  

  تير

١۴)۴/١١(  

  ُگش

١۵)۵/١١(  

  دی بمهر

١۶)۶/١١(  

  مهر

٧/١١(١٧(  

  سروش

٨/١١(١٨(  

  رشن

٩/١١(١٩(  

  فروردين

١٠/١١(٢٠(  

  بهرام

١١/١١(٢١(  

  رام

١٢/١١(٢٢(  

  باد

١٣/١١(٢٣(  

  دی بدين

٢۴)١۴/١١(  

  )دائنا(دين

٢۵)١۵/١١(  

  آَرد

٢۶)١۶/١١(  

  اشتاد

١٧/١١(٢٧(  

  آسمان

١٨/١١(٢٨(  

  زامياد

١٩/١١(٢٩(  

  مارسپند

٢٠/١١(٣٠(  

  انگرامينو
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  )Adar(آذر

  بشمار می آيد ولی استوره آتش  از فرزندان اورمزد) آگنی(آذر يا آتش

  در متن های اوستائی آتش برای اولين بار . تاريخی بس کهن تر دارد

  هوشنگ در. رار می گيردتوسط هوشنگ کشف و مورد پرستش ق

  بقصد کشتن آن سنگی را پرتاب وهنگام شکار ماری را می بيند 

  بلکه به سنگی کردهمی کند که بر حسب تصادف به مار اصابت ن

  در محل  اخگر حاصل. ورد می کند و اخگری حادث می شودبرخ

  سبب آتش افروزی می شود که مورد شادی و رضايت هوشنگ

  از آن زمان به بعد و با دستور هوشنگ ستايش آتش. قرار می گيرد

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

  

  

  هآدين  سه شنبه      چهارشنبه      پنجشنبه           دوشنبه     يکشنبه         شنبه    

  

در منابع زرتشتی به انواع گوناگون آتش و جشن های . بر گزار می گردد در روز نهم از ماه آذر) دوم(يا آذر جشن آذرگانجشن 

آتش دادگاه را مردم عادی پاسداری . شامل آتش دادگاه، آتش آِدران و آتش بهرام است آذر آئينیجشن . مربوطه اشاره شده است

توسط روحانيون پاسداری می گردد ولی آتش بهرام که از قداست ويژه . تهيه می شودآتش آِدران که از چهار نوع اتش . می کنند

دارند که نيرو  آتش مينوی ديگر، نوع. ی می گرددای برخوردارست از شانزده نوع آتش تهيه شده و با تشريفات خاصی پاسدار

آتش وهوفريانه  -٢. که در برابر اورمزد می سوزد) Barzisaavh(آتش برزيسوه -١. و انرژی پنج هستی بشمار می آيد

)Vohufrayana (که در تن مردمان و جانوران جای دارد)(آتش اوروازيشته -٣). به عبارتی غريزه استUrvazishta (

    ٢١/١١(١(  

  سپنتامينو

  )اورمزد(

٢٢/١١( ٢(  

  وهومينو

  )بهمن(

٢٣/١١( ٣(  

  ارديبهشت

۴)٢۴/١١(  

  شهريور

۵ )٢۵/١١(  

  سپندارمذ

۶)٢۶/١١(  

  خرداد

٢٧/١١(٧(  

  امرداد

٢٨/١١(٨(  

  ريم

٢٩/١١(٩(  

  آذر

٣٠/١١(١٠(  

  )آناهيتا(آبان

١/١٢(١١(  

  خور

٢/١٢(١٢(  

  ماه

٣/١٢(١٣(  

  تير

١۴)۴/١٢(  

  ُگش

١۵)۵/١٢(  

  دی بمهر

١۶)۶/١٢(  

  مهر

٧/١٢(١٧(  

  سروش

٨/١٢(١٨(  

  رشن

٩/١٢(١٩(  

  فروردين

١٠/١٢(٢٠(  

  بهرام

١١/١٢(٢١(  

  رام

١٢/١٢(٢٢(  

  باد

١٣/١٢(٢٣(  

  دی بدين

٢۴)١۴/١٢(  

  )دائنا(دين

٢۵)١۵/١٢(  

  آَرد

٢۶)١۶/١٢(  

  اشتاد

١٧/١٢(٢٧(  

  آسمان

١٨/١٢(٢٨(  

  زامياد

١٩/١٢(٢٩(  

  مارسپند

٢٠/١٢(٣٠(  

  انگرامينو

  يلدا

      



19 

 

که در ) Spanishta(آتش سپنيشته - ۵. که در ابرهاست؛ عامل رعد و برق) Vazisha(آتش وازيشته -۴. گياهان استکه در 

  . کانون خانواده جای دارد

می آيد که اورمزد از روشنائی خود تنی کامل از آتش خلق می کند که از سر آن آسمان، از پای آن زمين و از دست  در بُندِهش

  . از موی اين تن آتشين گياه و اشک آن آب پديد می آيد. و از دست راست آن گاو آفريده می شود )کيومرث(چپ آن انسان

  . آتش قبله زرتشتيان است و در تمام دعاها و نيايش ها حضور آن ضروری است، پس بايد روشنش نگاهداشت

زرتشت در ميان ايرانيان پيرو فرهنگ آتش مينوی يا آتش مجرد مفهومی است که از دوران بسيار کهن پيش از پيدايش آئين 

در پايان هر گاهنبار آتش يا انرژی توليد می  .مردم باستان آفرينش را در شش گاهنبار می انديشيدند. سيمرغی رايج بوده است

. داختندبه پايکوبی و شادی می پر) انرژی(در اين هنگام مردم نيز در پاسداری اين آتش. شده است تا گاهنبار بعدی را فعال کند

اين آفرينش خطی . حيوان و باالخره انسان کامل می شده است -گياه -زمين -آب-)وايو يا سيمرغ(باد:آفرينش به ترتيب پيدايش 

. سيمرغ تبديل شده تا چرخه آفرينش به روند دايمی ادامه دهد) زنخدا(يعنی اين که در دوره بعد انسان به. است نبوده بلکه دورانی

  )نقل از کتاب نوشته منوچهر جمالی.(، تحول و تکامل يا ژرف گرائی هستی ها تخقق می گيرددر روند اين چرخش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انرژی هستی پيشين تخم زايش هستی پسين را        

  .تا آفرينش و تکامل تحقق يابد پرورش می دهد      

 

 سيمرغ

 زمين آب

 گياه

 انسان جانور

 تولد

 کما ل

 تخم آب

 تخم زمين

 تخم گياه

 تخم جانور

 تخم انسان

 تخم سيمرغ
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 ۵۴طول تاريکی پانزده ساعت و (آذر، طوالنی ترين شب در سال آخرين و سی امين شب از ماه شب يلدا -جشن شب يلدا

مردميست و فارغ از انگاره های گوناگون در باره آن هر ساله جشن يلدا در ايران امروز جشنی ملی و . می آيد ربشما )دقيقه

روايت گوناگونی در . و به معنای تولد گرفته شده است) يک لحجه آرامی(گو اين که واژه يلدا از زبان ُسريانی. برگزار می گردد

  .باره اين شب و روز به دنبال آن شده است که به اختصار شرح می دهيم

خورشيد در آخر پائيز به پائين . را می توان در رويدادهای کيهانی و حرکت خورشيد پيدا کرد" شب چله"ريشه شب يلدا يا -١

روز و بلند می رسد که اين پديده سبب کوتاه شدن ) انقالب زمستانی(درجه جنوب شرقی ٢٣a۵ترين نقطه خود در زاويه 

شمالی جابجا می شود که باعث افزايش  -خورشيد به سمت شرق) نشروع زمستا(ولی از روز اول دی. شدن شب می گردد

اين دوباره نيرو گرفتن خورشيد در ميان مردم به زايش دوباره خورشيد تعبير . تدريجی طول روز و کوتاهی شب می گردد

 .شد و شب يلدا شب زايش با تمام بلندی آن گرامی داشته شد

. در شب يلدا رسم است که مردم هندوانه، انار و آجيل می خورند. است از شب يلدا نيز روايت شده) خرافی(تعبيرهای -٢

خوردن انار از آن جهت است که مردم اجتماعات اوليه ايران باور داشتند در درخت انار روح باروری و زايندگی وجود 

گر باروری و زايندگی انار عالمت دي. دارد، و دانه های فراوان ميوه انار نشان از انتقال اين روح از درخت به ميوه آنست

هندوانه هم که پر از تخمه است نشانه بروری و برکت انگاشته . شکل گرد آنست که به پستان دختران نورسيده شباهت دارد

خوردن آجيل هم در شب يلدا  بر گرفته از اين پندار بوده است زيرا که در ترکيب آجيل هم تخمه هندوانه به . می شده است

اين . (خوردن دانه های انار، هندوانه و آجيل روح باروری و زايندگی آن ها را به انسان منتقل می کند. شودوفور يافت می 

 .)پارگراف از عباس احمدی نقل شد

چون در فرهنگ های ايران باستان ايزد مهر با خورشيد . از شب يلدا برداشت های دينی نيز وجود دارد که حائز اهميتند -٣

شب يلدا شب زايش خدای مهر، شب پر از شادی، . ده می شد شب يلدا به شب تولد مهر تعبير شدتابناک اين همانی دا

مردم سراسر شب يلدا را به قصد استقبال از طلوع آفتاب به  خوردن هندوانه، انار و . نويدبخش، پر برکت و روشنائی است

ا بخاطر همسان بودن سرخی آن ها با روشنائی ظاهراً هندوانه و انار و سنجد ر. سنجد و آجيل شب زنده داری می کنند

تيشتر يا شباهنگ که در  ،در شب يلدا مردم به بلندی ها و کوه ها می روند تا ستاره ايزد مهر. می کنند صرفخورشيد 

بنای ساختمان . درجه جنوب شرقی می درخشد ٢٠اين ستاره در زاويه . آسمان تاريک درخشش چشمگير دارد را رويت کنند

 ١به باور برخی از پزوهشگران. جهت رويت سهل اين ستاره نشانه اهميت و گرامی داشت تولد ايزد مهر بوده است ها در

با گسترش آئين ميترائيسم در جهان، نفوذ  .در زاويه رويت ستاره تيشتر ساخته شده است) پارسه(بنای خود تخت جمشيد

در قرون ششم و هفتم ميالدی ساختن معبدها و قبر . هده استژاپن نيز بوفور قابل مشاباورهای مهر پرستی در بوديسم 

 .)همآنجا(است هاپن رواج داشتژسالطين در جهت رويت ستاره تابناک ميترا در 

بشمار می آمدند هر سال در روز اول زمستان ) خورشيد(پادشاهان که نسخه زمينی خدای آسمان": صحبت حکام شب يلدا" -۴

که قرار است در مسند شاه بنشيند شاه پير را می کشد و خود با الهام از نوزادی خورشيد جوانی . تعويض و جوان می شدند

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

                                                
 .به ژاپنی) Shinichi Kurimoto(نوشته شين ايچی رو  کوری موتو" Siriusآسکا، شهر "کتاب    ١
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قرار دادند و اين ) دسامبر ٢٢بجای (دسامبر ٢۵تباهات در محاسبه کبيسه ها تولد مهر يا ميترا را برابر با در غرب بعلت اش -۵

  .تولد عيسی نسبت دادندروز را به 
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  )Dae(دی

  دی يا دی به يکی از صدها نام زنخدای ايران باستان سيمرغ 

  دی را همزاد واژگانی از جمله دا،. بوده است) انامک(بی نام

  . می دانند) تائو(دادار، ديد، ديدن، دين، دائنا، ديو و ديه، دائو

  با خدا يکی  .يکی بوده استزنخدای ايران باستان با دين مردم 

  به عبارتی دين، دين روی زيبای خدا در . شدن دين بوده است

  مزدا در رأس با ظهور آئين زرتشت اهورا. خود بوده است

  و) روز بيست و سوم(تمام آفريده ها قرار می گيرد و دی بدين

  به معنی آفريننده اورمزد گرامی ) روز پانزدهم(دی بمهر

  .داشته می شود

.                                           در مرکز اثر ديده می شود" Simurv"نگار سيمرغ - اثری هنری از عصر ساسانيان                                                

  آدينه  چهارشنبه        پنجشنبه          سه شنبه        دوشنبه     يکشنبه         شنبه            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در اين : "... ابوريحان بيرونی در باره دی روز چنين می گويد. در روز بيست وسوم از ماه دی برگزار می شود ديگان جشن

روز عادت ايرانيان چنين بوده است که پادشاه از تخت پادشاهی پائين می ايد و جامه ای سفيد می پوشيد و در بيابان بر فرش های 

که شکوه پادشاه با آن هاست به کنار می راند و هر کس که می خواست پادشاه را ببيند،  سپيد می نشست و دربان و يساوالن را

و در اين روز پادشاه با . خواه دارا و خواه ندار، بدون هيچ گونه نگهبان و پاسبان نزد شاه می رفت و با او به گفتگو می پرداخت

من مانند يکی از شماها هستم و با شماها برادرم، : می گفتبرزگران می نشست و در يک سفره با آن آن ها خوراک می خورد و 

زيرا استواری و پايداری جهان به کارهائی است که به دست شما انجام می شود و امنيت کشور نيز با من است، نه پادشاه را از 

نام )" دائنا(دين"تن روز پسين برای باز شناخ" مهردی ب"روز ). تارنمای آريابوم...."(شاهمردم گريزی است و نه مردم را از پاد

   .گزاری شده است

        ٢١/١٢(١(  

  سپنتامينو

  )اورمزد(

٢٢/١٢(٢(  

  وهومينو

  )بهمن(

٢٣/١٢(٣(  

  ارديبهشت

۴)٢۴/١٢(  

  شهريور

۵)٢۵/١٢(  

  سپندارمذ

۶)٢۶/١٢(  

  خرداد

٢٧/١٢(٧(  

  امرداد

٢٨/١٢(٨(  

  ريم

٢٩/١٢(٩(  

  آذر

٣٠/١٢(١٠(  

  )آناهيتا(آبان

٣١/١٢(١١(  

  خور

١/١(١٢(  

  ماه

٢/١(١٣(  

  تير

١۴)٣/١(  

  ُگش

١۵)۴/١(  

  دی بمهر

١۶)۵/١(  

  مهر

١٧)۶/١(  

  سروش

٧/١(١٨(  

  رشن

٨/١(١٩(  

  فروردين

٩/١(٢٠(  

  بهرام

١٠/١(٢١(  

  رام

١١/١(٢٢(  

  باد

١٢/١(٢٣(  

  دی بدين

٢۴)١٣/١(  

  )دائنا(دين

٢۵)١۴/١(  

  آَرد

٢۶)١۵/١(  

  اشتاد

١(٢٧۶/١(  

  آسمان

١٧/١(٢٨(  

  زامياد

١٨/١(٢٩(  

  مارسپند

١٩/١(٣٠(  

  انگرامينو
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  )Bahman)(وهومينو(بهمن

  در همه جا حضور دارد ولی. بهمن معلوم مجهول نام گرفته است

  " ميان. "بهمن عامل اتصال ، پيوندو چسبندگی است. قابل لمس نيست

  . با در ميان قرار گرفتن بهمن پيوند حاصل می شود. نماد بهمن است

  هم به معنای پيوسته شدن و چاق گرديدن ) برف(از اين زاويه، بهمن

  بهمن در ميان ماه دی و اسفند باعث پيوستگی. پاره های برف است

  در متن های زرتشتی بهمن نماد انديشه و منش نيک. زمان می گردد

  .زمين است چارپايان بر روی در آسمان و حامی

  

  به مانند شيره چسبنده، سه) خدا(جوهر حقيقت                                                                                     

  .و خرد را به هم پيوند می دهد قلمروی طبيعت، جان                                                                                     

  هر قلمرو در ارتباط با قلمروی ديگر پيدايش، رشد و                                                                                    

  .يابدانسجام می                                                                                     

  آدينه  پنجشنبه          چهارشنبه    سه شنبه        دوشنبه     يکشنبه      شنبه    

آمده است که " خرده اوستا"در : از چند منبع نقل می کنيم. يا بهمنجه در روز دوم از ماه بهمن برگزار می گردد بهمنگانجشن 

  .چون بهمن موکل و نگاهبان چارپايان است بايد در اين روز از خوردن گوشت حيوانات پرهيز کرد

            ٢٠/١(١(  

  سپنتامينو

  )اورمزد(

٢١/١( ٢(  

  وهومينو

  )بهمن(

٢٢/١( ٣(  

  ارديبهشت

۴)٢٣/١(  

  شهريور

۵ )٢۴/١(  

  سپندارمذ

۶)٢۵/١(  

  خرداد

٢(٧۶/١(  

  امرداد

٢٧/١(٨(  

  ريم

٢٨/١(٩(  

  آذر

٢٩/١(١٠(  

  )ناهيتاآ(آبان

  سده

٣٠/١(١١(  

  خور

٣١/١(١٢(  

  ماه

١/٢(١٣(  

  تير

١۴)٢/٢(  

  ُگش

١۵)٣/٢(  

  دی بمهر

١۶)۴/٢(  

  مهر

١٧)۵/٢(  

  سروش

١٨)۶/٢(  

  رشن

٧/٢(١٩(  

  فروردين

٨/٢(٢٠(  

  بهرام

٩/٢(٢١(  

  رام

١٠/٢(٢٢(  

  باد

١١/٢(٢٣(  

  دی بدين

٢۴)١٢/٢(  

  )دائنا(دين

٢۵)١٣/٢(  

  آَرد

٢۶)١۴/٢(  

  اشتاد

١(٢٧۵/٢(  

  آسمان

١(٢٨۶/٢(  

  زامياد

١٧/٢(٢٩(  

  مارسپند

١٨/٢(٣٠(  

  انگرامينو

            

 

 

 
 

 

 طبيعت
 جان

 خرد

 خدا



24 

 

مردم فارس در اين روز غذائی از جمع دانه های ماکول  آثار و الباقيه نوشته است که بهمن نام فرشته ايست که موکل بهايم است و

  .با گوشت می پزند و با شير پاک می خورند زيرا عقيده دارند که اين غذا بر حافظه آن ها می افزايد

 را با شير خالص پاک می خورند و) نام گياهيست(می نويسد که مردم در اين روز بهمن سفيد" التفهيم"ابوريحان بيرونی در کتاب 

  .می گويند که اين خوراک حافظه را تقويت می کند

  

سده يا سده سوزی يکی از جشن های گرامی و ملی در رديف نوروز و مهرگان ايرانست که از زمان های کهن در  جشن -سده

يلدا مخصوصاً در ، روز آبان يا آناهيتا، چهل روز بعد از سده در روز دهم ماه بهمن .اين سرزمين به يادگار برگزار می شده است

بنابر نظر دکتر . نظرات متفاوتی بيان شده است" سده"در باره واژه . ميان پيروان آئين زرتشت هر ساله گرامی داشته می شود

انگاشته می ) شب يلدا(پيدايش و آشکار شدن است و جشن سده برگزاری روز چهلم ايزد مهر) معنی(به چم" سده"مهرداد بهار

يا اين . ا برابر با عدد صد دانسته و گفته است که هر گاه بشمارند تا نوروز؛ صد شب و روز بدست می آيدر" سده"بيرونی . شود

. درتقويم کهن دو فصل يا چهره وجود داشته است. روز از فصل زمستان در تقويم کهن ايرانيان باشد که سده مصادف با صدمين

در باره اين جشن انگاره ها و تعبيرهای . پنج ماه سی روزه بوده استسی روزه و فصل دوم زمستان  هفت ماهفصل اول تابستان 

  .گوناگونی می شود که در دنباله مختصراً به آن ها اشاره می کنم

خدايان مشهور ايران باستان . يا سه خداست" سه داه"سده به چم): "نقل از نوشته های منوچهر جمالی(سده در قلمروی استوره -١

روايت است . در هم آهنگی با هم سه تای يکتا را می آفريدند) وهومينو(و بهمن) انگرامينو(و بهرام )سپنتامينو(سيمرغ و رام

در روز سده به زير زمين می رود و با نواختن ساز ) يکی از چهره های سيمرغ =دختر زيبای پانزده ساله(که رپيتاوين

وز ، به روی زمين پديدار می شود و به افشاندن تخم در روز نخستين بهاری، نور. زمين را آماده سرسبزی و بهار می کند

 ."های بارور خود ادامه می دهد

درست صد تن شدند و يکی از خود را به همه ) نخستين انسان در آئين زرتشت(روايت است که در اين روز زادگان کيومرث

  )نقل از التفهيم.(پادشاه گردانيدند

يکی از اين روايات در رابطه فريدون شاه با ضحاک بيان می .فاوتی شده استدر باره آتش افروختن در اين روز روايات مت

روايت ديگر اين که . وقتی فريدون بر ضحاک ظالم پيروز شد دستور داد تا جشنی با افروختن آتش برگزار کنند. شود

ارمائيل . آماده کندضحاک وزيری داشت به نام ارمائيل که موظف شده بود هر روز مغز دو نفر را برای مارهای ضحاک 

پس از . ه دماوند می فرستادلزاد می کرد و به قآهر روز از بين دونفر، مغز يکی را آماده می کرد و با زيرکی نفر بعدی را 

شکست ضحاک بدست فريدون، ارمائيل به خاطر آزار مردم و هديه مغز آن ها مورد غضب فريدون قرار گرفت اما ارمائيل 

او به نشانه گواهی بر ادعای خود به افرادی که در کوه دماوند انتظار می . مدعی شد که نيمی از افراد را نجات داده است

حکايت شده است که . از آن پس رسم آتش افروزی رايج گشت. ستاد تا بر بام خانه های خود آتش بيافروزندکشيدند پيغام فر

فريدون شاه اولين کسی بوده است که آئين مهرپرستی را معرفی می کند و در پيش اين باورمندان خورشيدی با ايزد مهر اين 

رسم آتش افروزی بايد ريشه ای کهن تر از ظهور و ستايش . دهمانی داده می شود و آتش نمادی از خورشيد تعبير می گرد

  .آن در آئين زرتشت باشد

در روايت ديگری هوشنگ از پادشاهان پيشدادی زمانی که برای شکار پلنگ به صحرا می رود با ماری روبرو می شود و 

به سنگ ديگری برخورد کرده و  اما اين سنگ به مار اصابت نمی کند بلکه. پرتاب می کند بقصد کشتن سنگی به طرف آن
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هوشنگ از ديدن آتش فراوان شادمان می گردد . جرقه سبب آتش سوزی بته های اطراف می شود. سبب ايجاد جرقه می شود

  ).نقل از شاهنامه فروسی(و دستور می دهد آن روز را گرامی بدارند و هر سال جشن آتش را برگزار کنند

ين که در متن های زرتشتی نامی از رسم سده ياد نشده است ولی زرتشتی ها مخصوصا با وجود ا -سده در آئين های مذهبی -٢

آتش نماد روشنائی، پاکی، نشان تعادلی اهورامزدا انگاشته می . جشن را با عظمت برگزار می کننددر کرمان هر ساله اين 

رگزار می کنند رده و مراسم با شکوهی را بش ياد کنماز نياي با ايجاد کپه های عظيم آتش موبدان لباس سفيد با زمزمه. شود

مردم در ). يغمائی -پ(که مردم خاکستر بجای مانده را به نشانه پايان گرفتن سرمای زمستان به کشتزارهای خود می برند

 .را تکرار می کنند" سد به سده، سی به گله، پنجاه به نوروز"حين پايکوبی عبارت 
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  )Aspandarmad(اسفند

  نام امروزی خدای نگهدار زمين، سپنته آرميتی اسفند يا اسپندارمذ

  است که زهدان يا محافظ با وفای تخم های خود باور سيمرغ،

  آرميتی از ويژگی دايگی. زنخدای آسمان ها بر روی زمين است

  و مادرانه که نشان از مهر و عشق لبريز است برخوردار

  ين از آالينده ها، پرهيز از دفن پاک نگاهداشتن زم. می باشد

  ه استداجساد در زمين که در آئين زرتشتی نيز مقرر گردي

  نمونه هائی از ادای احترام به اين خدای نگاهدارنده زمين

  .است

  .آتوسا دختر کوروش يزرگ با گل نيلوفر آبی در دست                                                                        

  

  آدينه  پنجشنبه            چهارشنبه     سه شنبه        دوشنبه     يکشنبه              شنبه 

  ١٩/٢( ١(  

  سپنتامينو

  نوروز

٢٠/٢(٢(  

 )بهمن(وهومينو

٢١/٢(٣( 

 ارديبهشت

  

۴)٢٢/٢(  

  شهريور

 

۵)٢٣/٢(  

 سپندارمذ

۶)٢۴/٢(  

  خرداد

 

٢(٧۵/٢(  

  امرداد

 

٢(٨۶/٢(  

  ريم

 

٢٧/٢(٩(  

 آذر

٢٨/٢(١٠(  

  آناهيتا(آبان

١/٣( ١١(  

  خور

٢/٣(١٢(  

  ماه

٣/٣(١٣(  

  تير

١۴)۴/٣(  

  )گئوش(ُگش

١۵)۵/٣(  

 دی بمهر

١۶)۶/٣(  

 )ميترا(مهر

٧/٣(١٧(  

  سروش

٨/٣(١٨(  

  رشن

٩/٣(١٩(  

  فروردين

١٠/٣(٢٠(  

  بهرام

١١/٣(٢١(  

  رام

١٢/٣(٢٢(  

  باد

١٣/٣(٢٣(  

  دی بدين

٢۴)١۴/٣(  

  )دئنا(دين

٢۵)١۵/٣(  

  آرد

٢۶)١۶/٣(  

  اشتاد

١٧/٣(٢٧(  

  آسمان

١٨/٣(٢٨(  

  زامياد

١٩/٣(٢٩(  

  مارسپند

٢٠/٣(٣٠(  

  

        

در پنجمين روز از ماه اسفند در روز اسفندارمذ برگزار می شود، ولی متاسفانه آگاهی چندانی از چگونگی  اسفندگانجشن 

ابوريحان بيرونی است که از اين جشن به نام جشن مردگيران  که به اين جشن اشاره داردتنها منبعی . برگزاری آن در دست نيست

در اين روز مردان پنج روز نخست از ماه اسفند را بجای زنان وظايف آن ها را انجام می دهند، و کامال در تحت . ياد می کند

کار هم زحمات و فعاليت زنان در خانه با اين . افزون بر اين مردها هدايائی شايسته به زنان تقديم می کنند. انقياد آن ها در می آيند

نهند، حتا بمدت کوتاهی هم که شده موجب راحتی و استراحت  را تجربه می کنند و هم تالش و کوشش يکسال آن ها را ارج می 

قابل توجه  مارس هر سال در غرب ١۴فوريه و  ١۴در يا روز عشاق شباهت اين جشن با مراسم والنتاين . آنها می شوند

  )رنمای فرهنگ ايران باستانتا.(است
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منتشر  "٢برای يک ايران"نترنتی يفحه اصدکتر جالل خالقی مطلق بررسی دقيقی در باره اين جشن انجام داده است که نقل آن در 

  :طبق پژوهش های دکتر خالقی ويژگی اين جشن فهرست وار به گونه زير است. شده است

 .برگزار می شده است) پنجم اسفند(اسفند از ماه اسفند جشنی بهاره بوده و در آستانه سال نو در روز -١

 .جشنی ويژه زنان بوده است -٢

 .می ناميدند، چون زنان از مردان آرزوها  می خواستند" مرد گيران"در اين جشن مردان به زنان بخشش می کردند و آن را -٣

 .ئی و شادی می پرداختندزنان خود را می آراستند و در طول روز در کوی و برزن به پايکوبی و افسانه گو -۴

 .در پايان آن روز، رفتن به آتشکده برای توبه از گناهان کرده يا ناکرده نيز جزء برنامه اين جشن بود -۵

" دختران شوهر نکرده"، يعنی "عروسان ناديده شوی"دختران نيز از اين جشن سهمی داشتند چون برخی اين جشن را ويژه -۶

 .ن می گرفتند و به کام دل شادی می کردنددختران در هر نوبهار جش. دانسته اند

 .در اين روز زنان کوی و بازار را از نظم و قانون هر روزه می انداختند و در واقع زنان در آن روز حاکم شهر بودند -٧

 .دختران و زنان در جشن دسته های گل به دست می گرفتند -٨

  

در شامگاه سه شنبه هفته پيش  )جشن، سرخی(سوری) يا چارشنبه(جشن چهارشنبه در ايران امروز - یرچهار شنبه سو

ظاهراً جشن چارشنبه . فروختن و پريدن از روی آن و ديگر مراسم متنوع استانوروز بر پا می شود که حاوی مراسم آتش 

جشن  .سوری به شکل کنونی آن تاريخ کهنی ندارد ولی مراسم آتش افروختن چند روز قبل از نوروز در قديم هم رواج داشته است

آتش افروختن ايرانی ها در هنگامه قبل از نوروز يکی از چهار رسم آتش افروزی در رديف جشن های شهريورگان، آذرگان و 

  .سده است

در زمان ساسانيان زرتشتی ها ده روز قبل از نوروز را در حياط و يا روی بام خانه های خود آتش می افروختند و باور داشتند 

مردم برای نشان دادن . ان خود را مهيای بازگشت بر روی زمين می کنند تا به باز ماندگان خود به پيوندندکه فروهرها در اين زم

  . آمادگی به پذيرائی و استقبال از آن ها جشن آتش بر پا می کردند

اُبُن " آن مراسم ساالنه ی استقبال از بازگشت ارواح رفتگان خود در ماه ژوئيه در ژاپن از عصر کهن معمول است که به

Obon (به اثبات رسيده است ٣نفوذ فرهنگ ايران باستان در اين رسم توسط پژوهشگران. می گويند .  

چون گاهشمار . نظريه ی ديگر در چندی و چونی برگزاری جشن آتش قبل از نوروز به چگونگی گاهشمار ايرانيان باز می گردد

) پنجه مسترقه( پنج يا شش روز آخر سال را به پنجه اندرگاه) روز ٣۶٠(ايرانيان از دوازده ماه سی روزه ترکيب شده است

  . تن به پيشواز سال نو می رفتندموسوم است جشن می گرفتند و با آتش افروخ

از آن جائی که در فرهنگ ايرانيان آتش نماد پاکی، روشنائی، زايندگی و آفريندگی، حرارت و نيرو قلمداد می شود بر پائی جشن 

  . و مراسم آتش افروزی  هميشه بقصد گرفتن الهام از طبيعت آتش و يکپارچگی با آنست

با جمع کردن بته و شاخه های خشک درختان کپه آتش می سازند و از روی آن می پرند  امروزه در مراسم چارشنبه سوری مردم

، ناپاکی ها و رنج های روزانه را به آتش می ضعف و بيماری. 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 جمله استاد بازنشسته ی زبان فارسی دانشگاه اوساکا   ٣
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عدد فرد (بايد باشد...) سه، پنج، هفت(عدد فرد تعداد کپه های آتش. سپارند و حرارت و نيروی حيات بخش آتش را طلب می کنند

افزون بر اين خاکستر آتش که پس از پايان مراسم مملو از بال و ناپاکی شده است بايد به مکان دوری برده شود، يا ). نماد مادينگی

هالی خانه می گويد که ا می کشد وقتی به خانه خود باز می گردد به ار زنی که زحمت انتقال خاکستر. در آب روانی جاری گردد

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

آتش در باورهای زرتشتی مقدس است و آن چه که مقدس . در آئين زرتشتی از روی آتش پريدن بی احترامی به آتش تلقی می شود

اين باور بخوبی نشان می دهد که رسم چارشنبه سوری ريشه ملی ايرانی دارد . داست نبايد لمس شود، آلوده به غير جنس خود شو

  . و با باورهای دينی همخوانی ندارد

، شکستن کوزه های کهنه و )يا نشستن(زنی، فال گيری، فالگوش ايستادن قعالوه بر پرش از روی آتش در اين شب مراسم قاش

با وسمه، سرمه، حنا، سفيدآب، سرخاب، غاليه و (ش خانم هايوردن و هفت قلم آرا، اسپند دود کردن و آجيل خآماده کردن کوزه نو

 . نيز در سطح ملی رواج داشته است، امروزه هم در قسمت هائی از ايران رواج دارد) ُزُرک


