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   سلیمان راوش

  است بوده  روز دوازده چھل روز نھ، بلکھ ،جشن نوروز

  

  سیزده بدر
  

  ) سیزدھم نوروز(
   یا

   بستن پیمان عشق ستایش، سپاس و روز
  

یکی از خجستھ ترین  مردمان سرزمین ما باور ھای نیایی گنجینۀ در) حمل(سیزدھم فروردین ماه 

ھر بھ  ِ ر این روز بیشتر. شمار می آیدروز ھای شاعرانھ و آمیختھ با باران عشق و مِ وز راز و نیاز

آب و سبزه  فرشتھ ھای طلب یاری در گشایش مشکلھا از روزعاشقانھ ھایی دختران و پسران جوان و

  .و باران است

ھر روز یک ماه بھ نام یکی  ،امنوشتھ  جشن سوری مۀچنانکھ در ستایشنا ،پیش از اسالم در گاھنامۀ 

در ) بخدی(سیزدھم روز ھر ماه بھ نام تیر کھ در زبان بلیکایی . از فرشتگان خدا مسمی گردیده است

ھمچنان تیشتر یکی از . فرشتۀ باران است) تیر(یھ تیشتر .موسوم می باشد ،یاد گردیده یھتیشتر اوستا

لقب سرور ستارگان بھ وی از سویی اھورا مزدا  درخشان است کھ در ادبیات زرتشتی ستاره ھایی

   .داده شده است

تشتر تنھا فرشتۀ «: کھ آمده است نوشتھ در فرھنگ نامھای اوستا کھ ھاشم رضی آن را تألیف نموده

 خود نعمت ھاییکان و ستایندگان بلکھ ھمواره بر احوال زمینیان ناظر است و برای نباران نیست، 

کھ با درخشندگی فراوان، با روشنی صاف و سپید در آسمان  ستاره ایست. می آورد زیاد و خرسندی

با فروباریدن باران بروی زمین، خاک تفتھ را سیراب می سازد و شھرھایی را کھ از . می درخشد

  » گرمای تابستان نزار و بیمارند، شادمانی و سرخوشی می بخشد

وز نحس بھ شمار می آید حتا عیسویان نیز عدد سیزده را نحس می ن روز سیزده ردر فرھنگ تازیا

ولی در فرھنگ پاکیزه و عرب . سیزده نفر دور یک سفره جمع نمی آیند شمارند تا جایی کھ مثالً 

بدین  یکی از فرشتھ ھای خدا مسمی می باشد بھ نام ھا روزچون ھر یک از  ،نازده ای مردم خراسان

 بھ ویژه کھ سیزدھم .و ھمھ روزھای سال را گرامی می داشتند نددھا را نحس نمی خوان تھفرش لحاظ

  . باران و نعمت افزا است فرشتۀ رشتگان یعنی تیشتر مسمی می باشد کھھر ماه بھ نام سرور ف
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اکثر از خانواده ھا در پیش از اسالم در . می گویند "سیزده بدر"بھ ھر حال، روز سیزدھم فرودین را 

این تجلیل در ذات خویش بر پایھ بزرگ . دلنشینی و با شکوه می نمودندکشور ما از این روز تجلیل 

  .روز جشن نوروز بود از دوازده داشت

  :روز بوده است جشن نوروز دوازده

کھ از یک  بود سبباین بدان . می آمدهوازده روز تجلیل بھ عمل د ، طیوزجشن نور مطابق سنت از

بھ منظور اینکھ ھر . ه ماه می آیداز پی ھر نوروز دوازد. نوروز تا نوروز دیگر یک سال می گذرد

ھر ماه در  نام باشند، یک روز را بھ و بھ فال نیک گرفتھ پیش خیر مقدم گفتھ از را سال دوازده ماه

ً می شود د ،جشن نوروز افزودند پایان جشن  را فروردین روز سیزده ام. وازده روزکھ مجموعا

  . ین نمودندیتع روز ستایش و نیاش و سپاسگزاریو  نوروز

اللھ زار ھا و  ،خانواده ھا بھ مرغزار ھافروردین،  سیزدھم یعنی روز این درسنت چنین بوده کھ 

ً کنار دریا ھا و رود ھا و جوی یی می رفتند بوستان ھا در چنین بستر . ھا واقع می بود کھ عموما

بھ طور خاص نماز ھا  انوادهبزرگان خ شاداب و در نور آفتاب جھان تاب، ھای سبز و دل انگیز و

سال  )بزرگ خداوند( می آوردند و از اھورامزدا سبز بھ پیشگاه خداوند بجاھای  شکرانھ در نمازگاه

  . را آرزو می نمودند شادی بخشی پر برکت، سبزو

تجلی باران و نماد  کھسبزه  ند،شناخت می باران بھ نام فرشتۀ را چون این روزاز سویی دیگر  

 .داشت ھ ویژه جوانان ارزش باوری شاعرانۀآسایش، خرمی و وفور نعمات بھ شمار می آید برای ب

و جامعۀ  در این روز در نماز ھا خویش برای آبادانی خود و خانواده خانواده ھا بزرگان چنانکھ اگر

با  جوانان و بھ ویژه دوشیزگان نماز شکران می خواندند و ستایش خداوند را بجا می آوردند، خود

در گوشۀ از  بدور از دید دیگران دستھ دستھ و یا گاھی بھ تنھایی جب و حیایی دخترانۀ خود،حُ 

خوشبختی و  ،رحمت نماد از باران ،دو شاخھ از سبزه ،با خانواده رفتھ بودند و یا بستان مرغزار

 در دل نیت را آرزوی خویش ،سبزه دوشاخۀ ره زدنگ ند، ھنگامدره می زبا ھم گ را گرفتھخرمی 

می انداختند و از آب  را بھ آب ره کردهگ ای سبزه کنار رود یا جویی رفتھ آن پس از. می کردند

ره را آب آن گ فرشتۀ یعنی .شان یاری برساند "مشکل" ره یاگیش گشاکھ در باز شدن و یا  میخواستند

  .باز نماید
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ره ھا در کار عشق و گ ،ره ھایی کھ در آب انداختھ می شدن حکایت از آن دارد کھ بیشترینھ گراویا

 رسیدن عاشق بھ ِ و نیت ھا، نیت) ولی افتاد مشکلھانمود اول  آسان کھ عشق( عاشقی بوده است

   .امید ھا ستانشھر و تختبر سرای  بختو پیاده شدن شھزادۀ  یا پیدا شدنو  بود معشوق

  :گفتھ چنانکھ مسعود سعد سلمان 

  خیز و جام باده ده بر لحن زیر –ای نگار تیر باال روز تیر 

  راه ھای طبع خواه دل پذیر –ق گوی عاشقی در پردۀ عشا

آفرینش  ھایراز ریشھ در چشمھ گاه بنا بر روایت ھای آیینی این خواست ھا و نیاز و دعا ھا 

بشر بھ  اولین در ادبیات آیینی و اساطیری کیومرث . ھ استداشتدر جھان  پیوند زناشوھری نخستینو

کیومرث  مشی و مشیانھ کھ پسر و دختر .او نام برده شده استاز  ھابار در اوستاشمار می آید کھ 

. ھم پیمان زندگی می بندند کھ اولین ازدواج بشر بھ شمار می آید با فروردین مروز سیزدھ در بودند

از این رو گره زدن دوشاخۀ سبز . تشکیل می داده است سبز گره زدن دو شاخھ را آنھا عقدپیمان 

 بھ ھمین خاطر بوده کھ .بھ شمار می آید پیوند زناشوھری بشرو احترام بھ اولین  دادهنماد پیوند دودل

گل لبخند عشق می یکی بسوی دیگر  در حالیکھ کھ با ھم نامزد ھستند و پسران اندختر روز در این

  . گره میزنند و سوگند وفاداری یاد می کنندسبزه  ھمزمان پاشند
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پسر و دختر آدم و حوا می باشد توأم با خون  کھ گفتنی است کھ در فرھنگ سامی اولین ازدواج بشر

چونکھ یک خواھر زبیا تر . برادر بدست برادر دیگر کشتھ شودیک شده کھ  خشونت بوده و موجب

 نانکھچ .واھر دیگر بوده و ھردو برادر آرزوی ازدواج با خواھر زیبای خود را داشتندنسبت بھ خ

آدم با ھوا در آمیخت پس حوا بار . . . « :می نویسد ۵در جلد اول تاریخ خویش در صفحۀ  یعقوبی

باردیگر حوا باردار . نام کرد" لوبذا" و دختر را" یلقاب"آدم پسر را . دار شد و پسری و دختری زائید

و چون فرزندان آدم  نام نھاد" اقلیما"و دختر را " ھابیل"شد و پسری و دختری آورد و آدم پسر 

بزرگ شدند و بھ نکاح رسیدند آدم بھ حوا گفت قابیل را بگو با اقلیما ازدواج کند و ھابیل را امر کن 

   .لوبذا را بگیرد

  » .از این رو قابیل بر ھابیل کھ خواھرش را بھ زنی گرفت حسد ورزید

ً در اثر این حس   . قابیل ھابیل را می کشت کھ جای این این قصھ اینجا نیست ت،دابعدا

آینده  بھ واریھاو امیدمست شراب زیبایی ھا  لیکھ دوشیزگان و پسران جواندر حادر سیزده بدر  

  :نظامی گنجوی می گوید بودند چنانکھمی  قشنگ و بھارگونھ

 جــمشـید و جشن سـده بـنـوروز

 آتـــــشکدهکھ نو گشـــتی آ یین 

 زھر سو عروسان نادیده شــوی

 ز خانھ برون تاختـــندی بھ کوی

 رخ آراســـتھ دســـتھا پـــر نگار

 بھ شادی دوید ندی از ھـــر کــنار

 مغــانھ می لعــــل بــــرداشـــــتھ



 ص

 بــــھ یاد مغان گــــردن افراشــــتھ

 ز برزین دھقان و افســـون زنــد

 چرخ بـــلـــندبر آورده دودی بھ 

 ھمھ کار شان، شوخی و دلــبری

 گھ افسونگری،گھ افسانھ گویی

 فروھشتھ گیسو، شکن در شکن

 یکی پایکوب و یکی دســــت زن

 دستھ گل بھ دست ،چو سرو سھی

 سھی سرو زیبا بود گل پرســــت

 سر سال، کـــز گنـــبــد تـــــیز رو

 شماری جھان را شــــدی روز نو

 ن بود،از کوی و کاخیکی روز شا

  بھ کام دل خویش، مــیــدان فــــراخ
 شرفنامھ نظامی گنجوی

ھر کدام با  ،ھای خویش پیش از ھنگام بازگشت بھ خانھ غروب و یا عصر آن روز یعنی ،کدبانوان 

ً برای نذر در پیالۀ ) ھفت میوه(ت سین مقداری از ھف ،شوھران و بزرگساالن خانواده را کھ قبال

از خواندن دعا و ستایش خداوند  پس ھفت سین را ی و یا رودی آمدهبا خود داشتند، کنار جوی جداگانھ

  . بھ آب می ریختند و بدینگونھ از خداوند بزرگ خواستار سال پر میمنت و نیکوی می شدند

د و ساز و و انجام سرو سین بھ آب و ستایش و نیایش بھ بارگاه خداوندت بھ این ترتیب با ریختن ھف

و زندگی  ان یافتھ اعالم می نمودندپای فروردین ماه روز سیزدھم را مراسم جشن نوروزی ،رقص

  . از سر می گرفت فردای آن روز روال عادی خویش را

بدر  زدهسی آیین مفاھیم و معانی نمادینھ ای برای فرھنگ نیایی و جمشیدی جامعۀ ما بھ ھر روی، در

نفرین کردن بر اندوه و ماتم  روز نشانۀ و خندیدن در این شادبودن کھ از جملھ، .گردیده استارائھ 

است  وبوسير دیگر. شودپنداشتھ می  مظھر اھریمناندوه و ماتم در فرھنگ اھورایی  زیرا .می باشد

 سویھا از تردن سفره در مرغزار و بستانسگ ھم چنان ،نماد یکی شدن و وحدت و محبت بوده کھ

بخشیدن بھ فرشتھ  ھدیھنشانۀ  ھفت سین افگندن و بھ آب نشانۀ ستایش طبیعت بھ شمار رفتھ خانواده ھا

  .ه استبود "اناھیتا"آب 

ثبت است کھ  در فرھنگ اساطیری مردمان باخترزمین "اناھیتا"در رابطھ بھ دادن ھدیھ بھ فرشتۀ آب  

ً برای فرشتۀ ،ا زرتشت بزرگپیغام آورخدن بلخی، حتا شخص بیشترین از شاھان پیشدای و کیا  اکثرا
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فریدون برای  ،جمشید بر فراز کوه ھراھرئیتی گفتھ شده کھ کھچنان. داده اند و نذر آبھا اناھیتا ھدیھ

نریمان گرشاسپ در  ،در کوه ھرا ھوشنگ پیشدادی بلخی ،در ھمانجا نیز مسلط شدن بر ضحاک

بر فراز کوه ارزیفیھ و شخص  کی کاووس ۀ دریای فراخکرت،در پھن کرانۀ دریاچھ پیشینھ، افراسیاب

نذر ھا  ھدیھ ھا و اناھیتا را ستایش نموده اند و )آمو(در کنار رود ونگوھی دائی تیا  پیغام آور خدا

کامیاب  ایشان را ،آرزو ھای شان واھد تا درا مزدا بخکھ از اھور واست کرده اندو از او درخ داده اند

ً بھ آرزو ھای خود نایل آمده اندگرداند    .، کھ طبق روایت ھایی اساطیری اکثرا

نیز استدعایی باز شدن بخت شمرده  و عقد و پیمان عشق و زناشویی نشانۀ گره زدن سبزه ھمچنان

نیز یادگار جمشیدی بوده و در واقعیت نماد جدال و  روز در این اسب دوانی} بزکشی{مسابقۀ  .می شد

معموال مسابقۀ بزکشی در . بھ حساب می آمده است دیو خشکسالي با باران فرشتۀ) تیر(تریھ تیشپیکار 

 اول بھ مفھوم پیام قدیم ھا در روز سیزدھم فروردین ماه صورت می گرفتھ است کھ در پھلوی معنی

  .نیز بوده است جشن نوروز ختم

لف آخند ھا و چھ در خارج از با وجود مخاآن کشور  تنھا ایرانیان چھ در داخل امروزباید گفت کھ 

ا در افغانستان از این روز از سده ھ. تجلیل بھ عمل می آرند کشورشان از این روز با فر و شکوه

بخش ھای از پاکستان برخی  تاجکیستان و ازبیکستان و در. بدینسو است کھ نام و نشان وجود ندارد

اما ناسگالیده بدون آنکھ از مفھوم واقعی آن اطالع داشتھ  ،تجلیل می کنند را از خانواده این روز

ننگرھارو کابل  ،بد خشان ،بلخ ،، ھراتبامیان شھر ھای جواناناما خوشبختانھ در پسینھ سالھا  .باشند

ه ھا را تشویق و ترغیب نموده اند کھ دستھ جمعی در خانواد ستحاصل شده ا ، تا جایی کھ اطالعنیز

از این روز تجلیل می رفتھ میلھ و شادی نمایند وبدین ترتیب  ھاروز سیزدھم ماه فروردین بھ مرغزار

   .نمایند

بار دیگر  یی مردم سرزمین ما بھ شمار می آیدامید می رود این روز خجستھ کھ یادگار فرھنگ نیا 

  .باز یابد جوانان بھ ھمت دانش و بینش خردبار شکوه دیرینۀ خویش را

نوروز را چھل روز خوانده اند باید گفت کھ این امر بر می گردد بر در مورد اینکھ چرا و چھ وقت  

در جلد چھارم کتاب  جشن و شادی و خنده کھ روی این موضوعآیین  آیین عزاداری بر تفکر تحمیل

  .از سوی این قلم بحث بھ عمل آمده است " و ننگ یا تولد دوبارۀ خراسان کھن در ھزارۀ نونام "
  خرد یار و مددگار ھمھ
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  .تصویر ھا بر گرفتھ شده از سایت ھا می باشد
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