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  جشن چهارشنبه سوری پيوند گمشده ی
  

و در  است ای برخاسته از مهر-ها است. در اين فرهنگ هر پديده-آفريده شدن تازگی **جشن در فرهنگ ايران
آفرينش، تازه شدن و  ،فشانیاشادمانی، به همراه نوای ساز، آفريده می شود. سرور، نواختن ساز، پايکوبی و دست 

  کند. ی و پشتيبانی میرا همراه گاههای زمان نوشدن

  

يزش يا يزيدن آهنگی است که از سازی  .اند-نواخته می ها، خدايان همسرشت خود را،-، يسنها-نياکان ما در جشن
(در برخاسته است. رام ساز  ی است که از انجمن هزارانآهنگ ، بسانرام دختر سيمرغ شود. مانند ُسرنای نواخته می

  شود. فريده میآيزش، از اين  ،جشن .نوازد) يزد (می تان و آواز کوهستان میاين جا باد) به همراه رخس درخ

  

 ازهر هنگام هم  د.نآفري پيشينی میی - پديده راای -اين فرهنگ، که بر بينش زايندگی بنيان دارد، هميشه هر پديدهدر 
د. بر اساس اين نشوپديدار میبهار  بُن ستان ازبزمستان و تا بُن بهار از بسان اين که .است برآمده هنگامی پيشين

   .شود انجام می يزش با ، يسن،جشن به کمک ماماینگرش، زايمان هر پديده 

  

را  همآهنگی در رخس، رخسندگان .شود رخسندگان (رقص= رخس) آفريده می ی-از شادمانی است که جشن خرسندی
مهر، خشم، نياز، آز، کينه، دوستی)  بسان( نیهمگاهای -دهد. در جشن ويژگیبا نيروی مهر به يکديگر پيوند می

از  ،مانند اين که .پيوند دارد گيتیيک دگرگونی در  با هر جشنی تن آسايی نيست بلکه جشن تنها شوند. می همآهنگ
تازه  زمين بخشد، هستی جان می به کند، مهر در آميزش با خدايان ابر روان آرمينی را تازه می وزد،می باد ،رام يزش

  .شودخّرم می و

  

از  پرستارینشان شادمانی و  تنها ايم. جشن-شن را فراموش کردهجی -درون مايه ما ست کهااين از کژپنداری 
يعنی ايرانی  .ده استش ای برپا می-ای نبوده است بلکه بيشتر جشن برای پيدايش يافتن و آفريدن پديده-پيدايش پديده

   زايانده است. کرده، می مامايی میروان زنخدای زروان است،  در سرور و شادمانی هر هنگام را، که در

  :کند اين است که فردوسی، از خود بيگانه شدن ما را نکوهش می

  به کوشش ز هرگونه سازند دام>><< نه جشن و نه رامش نه گوهر نه نام

  ننوشند هنگام  رامش  نبيد>><<  نباشد بهار از  زمستان  پديد

ی -گره خورده است. واژه  ها-آميزش جفتپيدايش، زايش، عروسی و  های-ايران با مفهوم جشن در فرهنگ ی-هسته
جهيدن از  يزش، يزيدن، نواختن ساز، پايکوبی و جشن از يسن، يسنا به معنای نوای نای يا گژيدن يا جزيدن است(

  روی آتش بخشی از جشن است).

  

نوشيدن و از همه مهمتر با اَفروختن  خوش خوردن،خوش از، س نواختن جشن هميشه با سرود، پايکوبی، دستافشانی،
بدون آتش افروزی  ،گساری، بدون سرود و ساز و آوازهايی که بدون رقص گروهی و می آيين است. بوده آتش همراه

  اند.-انجام بشوند مفهوم جشن را نداشته

  

اين به آن مفهوم نيست که رام  بوده است.خدای رقص و آواز و شادی آفرين  او رام (وايو) رامشگر جهانيان است،
و با وزش و  شده است سرشته ، از يزيدن، از آهنگآفريند بلکه او از شادی شادی را به اراده يا از چيز ديگری می

  .شود يزش آفريده می

  

پديده را  که تضادهای درون هر است، ، نيرويیهای هستی جای دارد-که در درون پديده ،مهر است گرمی يا آتش نماد
   .ی زيستن و آفرينندگی است-برانگيزنده است، در پيکر هر جانداری که گرمی،سازد.  می همآهنگ
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پايان هر  پنج روز .است شده بخش می نا برابر ی-به شش پاره ،بوده روز ۵+  ٣۶٠ که ،در فرهنگ ايران سال
به  يا شوند می آفريده گاههای سال ،ها-ن بخشاز اي ،در هريک .شود شمرده می ی تازه-پارهزايمان  يا جشن ،بخش

   يابند. پيدايش می زبانی ديگر

  

درست آن "گاهن يار" است. پسوند "يار"   ی-گويند که واژه می "ی سال را " گاهنبار-هر پاره ی-هپنج روزجشن 
ال دارد. "گاهن يار" در انگليسی است. "يار" در زبان پهلوی هم معنای س Yearدر آلمانی و  Jahrی -همان واژه

  . " سال هنگام"يعنی 

  

های هستی، -، از آميزش پديدهانسان در درازای هفتاد روز زيرا .سال است هنگامی ششم از سال مهمترين - پاره 
ار ششم يعنی در پنج روز پايان سال پس از پيدايش انسان است. سال نو از اين پنج روز يگاهن .يافته است پيدايش
   .دشو می زاييده

  

اند چون -" يا " پنج روز دزديده شده" ناميدهپنج روز افزونی يا " ی مسترقه"- به هر روی اين پنج روز را "خمسه
  شوند.سال شمرده نمی روزهایولی در  زهدان سال هستنداين پنج روز 

  درود  – ۵شت، رام – ۴پيروز،  – ٣فرخ،  – ٢آفرين،  – ١: اند-مردم باقی مانده هایگويش در نام اين پنچ روز

  .اند-نامهای ديگری هم داده ،های گوناگون-براساس بينش به اين روزها، البته در درازای زمان

  

در کيهان  روز رامشت جشن عروسی )ی پايان سال ندارد- هيچ پيوندی با چهارشنبهار ششم ( يدر روز چهارم از گاهن
در  ،که سرآغاز آفرينش گيتی است آسمان، .آميزند هم می رد(رام)  (بهرام)  با عروس دداما ،جشن است. در اين

(در نگرشی همسان، آسمان از . است گیزهدان آفرينند، رامدر اين ديدگاه، گنج  شود. زاييده می از گنج عروسنوروز 
   شود) ، زاييده میRaum، در آلمانی  roomآميزش " زروان" يعنی زمان و "رام" يعنی فضا، در انگليسی 

ايرانيان، در پيرامون آفرينش  نگرش ولی .ندارند ما با دانش امروز هيچ همخوانی ها- بينش و برداشت گونه ه اينتالب
آفريده شده و  ، آزادهای هستی-از پديده ،انسان ،نگاشته شده است. در اين بينش همين تصويرها در اين هان هستی،ج

  .رسولی نيامده است برای او هيچ ست ويهيچ الهی نی -يا بندهبه خرد آراسته است. او مخلوق 

در سراسر گيتی بوده  نهاد مادينهبن رام نهاد نرينه وبن بهرام ی-شن عروسیجروز رامش (روز چهارم)  ،به هر روی
  است. 

  

بنا بر برهان قاطع: در هنگامی که عروس را به داماد سپردندی، آتش پيشاپيش عروس بيفزوختندی و دامن عروس و 
  هم بسته، بر گرد آن آتش طواف فرمودندی.  ُدرمونه از پی عروس ريزند و جابجا آتش به آنها زنند. هداماد را ب

روز رامشت) مردم در پشت بامها آتش بيفروزند، پس از سوخته  چهارم روز از گاهنيار ششم، در چهارشنبه سوری (
 کس که ند و در کنار ديوار بريزند و آنرون برو از خانه بي کردهماند، در خاک اندازی جمع شدن خاکستری که از آتش 

گويند ،  : منمدهداو پاسخ   کيست؟  ،از درون خانه از او بپرسند  ،را بکوبدبيرون ريخته در بازگشت، در  خاکستر را
 ی تندرستی را جانشينگويد تندرستی ( اين واژه   ؟ای-بپرسند چه آورده،   که از عروسی گويد   ؟ای-از کجا آمده

  اند که نام روز پنجم است). -همان "درود" کرده

  

   .شود می برگرداندهی درود به برکت و تندرستی و آرامش -واژه

در  او ،گردد باز می فراز خورشيد بهاست،  که درون زمين را گرم کرده ريپتاوين ،روز پنجم)پايان درود ( پاياندر 
   شود) رويد يا زاييده می (نوروز می .شود آغاز می، يی جهاناجشن نوشدن و نوزدر  ،نوروز هفت سرنای می يزد، 

که در  ی. اين آتششدن از نو، و نوشدن زندگی يا خرد شاد است هفروختاَ جهيدن و جستن از روی آتش، بيان 
 ر. ريختن خاکستر، کنار ديوار از آنست که آن را سواست کيهان شفروز پرند، نماد ارشنبه سوری، از روی آن میهچ
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آن پناه مردمان در  ی-شود، پناهگاهی است که جان همهبه معنای زهدان خدا ست که َور ناميده می ديوار گويند ومی
  است. گزند ناپذير

  

و  ، رخسپايکوبی ،افشانی دست نواختن ساز، خواندن آواز، در ،مهر خودافشاندن مردم از پيوستن به يکديگر و 
. اين توانايی انسان در آفريدن است که ايرانيان آن را در آفرينندهمگان می یشادمانی را برا ،جستن از روی آتش

  .اند-نگاشتهبينش خود 

  

  برافشاند.جهان  شانياند کيبر راستان و ن يند گاهنيار ششم، جشن نوروز، شادمانی راآبر باشد که 

  

 و های بندهش، آثارالباقيه-بازيافته در ،های پروفسور منوچهرجمالیاز پژوهش ،ساختار اين نوشتار برگرفته شده** 
  .است کهن ايران های(از ابوريحان بيرونی) و اسطوره هان قاطعرب

  

  مردو آناهيد

  eMarduAnahid@yahoo.d      دريافت بازتاب از ديدگاه خوانند گان: 

  

  

  

 
  درفـــــش کــاويـــــانی
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