بررسی ایام باستانی و جشنهای مربوط به آنها در شاهنامه فردوسی
زهرا رشادی نژاد
عطا محمد رادمنش

*

**

چکیده
یکی از شاخصه های فرهنگی یک ملت ،چگونگی آداب فرهنگی و اجتماعی آن جامعه است و از زیر
مجموعه های فرهنگی ،جشنها و آیینهای یک قوم و برپایی و گرامیداشت آنهاست که میزان پویایی و
شادابی آن جامعه را نشان می دهد .به گواه کتیبه های هخامنشی و آثار به جا مانده از کهن روزگار ایرانشهر،
ایرانیان مردمانی با پیشینه فرهنگی سترگ بودند و از هر فرصتی برای جشن و شادی استفاده می کردند و به
مناسبت روزهای خاصی از ماه در طول سا ل ،جشنهایی به فراخور آن برپا می کردند .در بررسی بازتاب
جشن های اصیل ایرانی چون نوروز ،مهرگان و سده به روزها و ایامی بر می خوریم که از زمره جشنهای
ایرانی هستند ولی نسبت به جشنها و آیین های بزرگ دیگر ،کمتر مورد توجه شعرا و نویسندگان بوده اند.
این مقاله به معرفی و بازشناسی ویژگیهای این گونه جشنها در شاهنامه فردوسی پرداخته است .این آیینها از
جنبه های گوناگون قابل اهمیت است؛ یکی آن که در میان روزهای مخصوص ایرانیان باستان ،جشن های
فراوانی وجود داشته که به دلیل تطابق نام روز با نام ماه ،جشنهای ماهیانه ای برگزار می شده که آداب وبژه
خود را دارا بوده است ،هرچند بیشتر آنها امروزه به بوته ی فراموشی سپرده شده است.دیگر آنکه در میان
ایرانیان باستان هفته وجود نداشت و در گاهشماری ایران قبل از اسالم ،روز ،واحد شمارش پس از ماه بود،
بنابراین هر روز نام مخصوص به خود را داش ت که به یکی از ایزدان یا امشاسپندان مربوط و منسوب می
شد .جنبه دیگری که سعی شده با بررسی دقیق بدان پرداخته شود ذکر ویژگیهای هرروز است؛ در این
خصوص برای واکاوی ریشه این ایام و جشنها و آداب و خصوصیات مربوط به آنها ،جز شاهنامه
فردوسی،از منابع معتبر دیگر نیز استفاده شده است.
واژه های کلیدی:شاهنامه ی فردوسی ،ایام ،جشن ها ،آداب و رسوم
_______________________________________
*دانشجوی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد Zahra.reshadinezhad@yahoo.com
**استاد و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

مقدمه:
جشنهای باستانی ایرانیان از دیرباز مورد توجه نویسندگان و شاعران بوده است .چگونگی برگزاری و
آداب و رسوم مربوط به آنها از مسائلی است که در آثار نویسندگان و در دیوانهای شعرا انعکاس یافته
است.این جشنها و آیینها  ،باور و عقاید ایرانیان کهن را بازتاب می دهد،جشنهایی که برگرفته و یادآور
رویدادهای فرخنده می باشد و هریک دارای ریشه های داستانی و افسانه ای هستند.در اثنای جشنها و
آیینهای شادمانی میان ایرانیان  ،با جشنهایی غیر از نوروز ،مهرگان و سده مواجه میشویم که درروزها و
ماههایی از طول سال برپا می شده است و نام به خصوصی را دارا بوده است.
در این مقاله به بررسی ایام ایرانیان پرداخته خواهد شد؛ روزهایی که در هر سی روز از ماه نام خاصی به
خود

می گرفته است و هریک وظایف و ویژگیهایی را نیز دارا بودند.در تقویم باستانی ایرانیان گاهی نام

روز با نام ماه برابر می شد و ایرانیان آن روز را جشن می گرفتند مانند بهمن روز از بهمن ماه که روز جشن
بهمنگان(بهمنجه) است .نام هریک از ا ین روزها بر اساس نام ایزدان یا امشاسپندان(فرشتگان نگهبان افالک)
تعیین می شده است.
در واقع امشاسپندان عبارتند از « :شش فلک یا ایزد برجسته که به کروبیان نامی هستند و در سروده های
زرتشت از اسامی مجرده و صفات اهورا مزدا به شمارند(».رضی)020 :0831،در جدول زیر نام این شش
امشاسپند یا ایزدان برجسته به همراه معنی و ویژگیهای خاص آنها معرفی می گردد:

ردیف

نام
امشاسپند

معنی واژه

0

وظیفه
در عالم روحانی مظهر

و هونه

منش و

اندیشه نیک

(بهمن)

اندیشه نیک

در عالم مادی پرستار
جانوران سودمند

2

ویژگی مخصوص

نام یازدهمین ماه سال و
دومین روز ماه ،گل یاسمن
سفید مخصوص بهمن است.

اشا

بهترین اشا یا

در عالم روحانی نماینده

نام دومین ماه سال و سومین

وهیشت

راستی و

راستی

روز ماه ،گل مرزنگوش

(اردیبه

درستی

شت)
8

خشتره و
ئیریه
(شهریور
)

1

در عالم مادی نگهبان کلیه

مخصوص این ماه است.

آتشهای زمین
کشور آرزو

در عالم روحانی نماینده

شده ،سلطنت

سلطنت ایزدی

مطلوبه

در عالم مادی پاسبان فلزات

سپنت

نام ششمین ماه سال و
چهارمین روز ماه  ،گل
شاهسپرغم (ریحان)
مخصوص این ماه است.

در عالم روحانی مظهر

نام دوازدهمین ماه سال و

آرمئیتی

فروتنی و

محبت و تواضع

پنجمین روز ماه ،دختر

(سپندارم

فداکاری پاک

در عالم مادی فرشته موکل

اهورامزدا ،گل بیدمشک

بر زمین

مخصوص اوست.

ذ)

نام سومین ماه سال و

5
هئوروتا
ت
(خرداد)

کمال یا
صحت

در عالم روحانی مظهر

ششمین روز ماه  ،روز به

کمال اهورا مزدا

وقوع پیوستن رستاخیز ،گل

در عالم مادی پرستار آب

سوسن مخصوص خرداد
است.

در عالم روحانی نماینده

6
امرتات

بی مرگی،

بقای اهورا مزدا

(مرداد)

جاودانی

در عالم مادی پرستار
گیاهان

جدول( :)0-0معرفی امشاسپندان

نام پنجمین ماه سال و
هفتمین روز ماه ،گل چمبک
از آن اوست.

0

طرح مساله:
آداب و رسوم  ،آیینه فرهنگ یک ملت است و فرهنگ قلمرو گسترده ای را در برمی گیرد ،از زبان
انسانی تا دست نوشته های او و تمام شوءو ن اجتماعی و سنتها و آداب و رسوم .تقویت بنیانهای فرهنگی
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در یک تمدن و یا یک کشور بدون بازشناسی آنات و وجوه آن غیر ممکن و بیهوده است .هرملتی در طی
هزاره ها ،اندوخته های بسیاری از آداب و رسوم و سنتها دارد که هر بخش آن در متنی ،اثری ،و یا کتابی
مکتوب و محفوظ است؛ همچون بخش عظیمی از فرهنگ ایران قبل از اسالم که در شاهنامه فردوسی
مکتوب می باشد ،در واقع شاهنامه بزرگترین اثر ادبیات حماسی ایران و جزء آثار بزرگ ملل جهان در این
نوع ادبی می باشد؛ گنجینه ای که از تمام داشته های ایرانیان در فرهنگ و زبان و آداب و رسوم سخن می
راند و می توان به بازشناسی هویت ملی و عقیدتی و تحکیم و قوام آن پرداخت.
مقاله حاضر بر آن است تا با مطالعه کل شاهنامه  ،جشنها و آداب و رسومی را که در ایام ماههای باستانی،
میان ایرانیان رایج بوده است شناسایی و سپس تجزیه و تحلیل نماید.

چارچوب نظری:
در این مقاله  ،ایام و روزهای فرخنده ایرانیان معرفی می گردد .روزهایی که در ماه خجسته و خوش یمن
بودند و به دلیل انطباق نام آنها با نام ماه ،جشنهای ماهیانه گرفته می شد ؛ ضمن معرفی این روزها و نام
هریک ،وظایف و ویژگیهای آنها نیز بیان می گردد؛ همچنین به جشنهای ماهیانه مربوط به این ایام اشاره می
شود که برای آشنایی بیشتر در جداولی نمایش داده می شود.
برای این منظور ابتدا توضیح مختصری راجع به واژه های جشن و ایام ذکر خواهد شد و سپس مباحث
اصلی همراه با شاهد مثالها از شاهنامه آورده می شود.

جشن:
لغت جشن در فارسی از لغت (یسن) اوستایی به یادگار مانده است .چون اصالً تمام اعیاد دینی بود.
مانند عید فروردگان و عید مهرگان ودر این اوقات مخصوصه به ستایش و پرستش و مراسم دینی می
پرداختند یا به عبارت دیگر (یزشنه) می کردند از این جهت روزهای متبرک را جشن می خواندند(.دهخدا،
ذیل جشن)

در کتاب مزدیسنا و ادب فارسی راجع به واژه جشن چنین آمده است« :واژه جشن که به معنی عید استت
از کلمه«یسنا»آمده است.در سانسکریت «یجنه» و در پهلتوی«یزشتن» و «ایزشتن»گوینتد»(.معتین،0883،ج:0
)095
«لغاتی از ماده «یز» و «یسن» که از زمان قدیم تا به امروز در فارسی رواج داشته است همان لغتات«ایتزد»
در «جشن» است»(.پورداود)21 :0811،

ایام مخصوص ایرانیان:
سال اوستایی شمسی است و از  865روز تشکیل می شود .هر سال دوازده ماه دارد و هر ماه درست ستی
روز ،این سی روز دارای سی نام مشخص و ویژه می باشد که هر روز به نامی خوانده می شود .نام ها از آن
امشاسپندان و ایزدان است .اما پنج روز باقی می ماند .این پنج روز پس از آخترین روز از متاه استفند ،یعنتی
روز سیصد و شصتم قرار دارد که :پنجه ،پنجه دزدیده ،خمسه مسترقه یا اندرگاه ،اندرگاهان خوانده می شود
و هرروز را نامی ویژه است .این پنج نام از پنج بخش گاثاها یا سرودهای زرتشت برگزیده شده .هتم چنتین
دوازده ماه اوستایی نیز دارای دوازده نام است منتخب از نام های امشاسپندان و ایتزدان کته بتا دوازده نتام از
سی اسم روزها مشترک است(.رضی )021،0831،این پنج نام با ذکر ویژگیهای آن در جدول( 2)0نمایش
داده می شود:
شماره روز

0

2

8
1

 معنای

نام معمول گاثاها

نام اوستایی

روز مخصوص

اَهنَود گاه

اَهونَ وَئی تی

روز نخست یا روز 860

سرور و موال و هستی

Ahnavad-Gah

Ahunavaiti

سال

بخش

اَشتَوَد گاه

اوشتَ وَئی تی

روز دوم از پنجه یا روز

Ashtavad-Gah

Ushtavahiti

 862سال

سپَنتمَد گاه

سپِنتَ مَئینیو

روز سوم از پنجه یا روز

Spantmad-Gah

Spenta-Mainyu

 868سال

وُهو خشَتَر گاه

وهو خشَترَ

روز چهارم از پنجه یا روز

 - 2بر گرفته از کتاب پژوهشی در گاهشماری ایران باستان ،هاشم رضی 081 :و

واژه

سالمت و عافیت

سپندمینو (خرد مقدس)
اقتدار نیک و کشور خوب

کتاب دانشنامه مزدیسنا ،جهانگیر اوشیدری.

Vohu-khshathra Vohu-khshatra-Gah
5

 861سال

وهیشتو اشت گاه

وَهیشتُو ایشتی

روز پنجم از پنجه یا روز

بهترین خواسته و نیکوترین

Vahishtvasht-Gah

Vahishto-Ishti

 865سال

ثروت

در شاهنامه ابیاتی وجود دارد که به برخی از این امشاسپندان اشاره دارد:
چتتتتو هرمتتتتز بتتتتادت بتتتتدین پایگتتتتاه

چتتتتو بهمتتتتن نگهبتتتتان فتتتتر کتتتتاله

همتتتتته ستتتتتاله اردیبهشتتتتتت هژیتتتتتر

نگهبتتتتان تتتتتو بتتتتا هتتتتش و رای پیتتتتر

چتتتتتو شتتتتتهریورت بتتتتتاد پیروزگتتتتتر

بتتتتته نتتتتتام بزرگتتتتتی و فتتتتتر و هنتتتتتر

ستتتتتتفندارما پاستتتتتتبان تتتتتتتو بتتتتتتاد

ختتتترد جتتتتان روشتتتتن روان تتتتتو بتتتتاد

چتتتتو ختتتتردادت از یتتتتاوران بردهتتتتاد

ز متتتترداد بتتتتاش از بتتتتر و بتتتتوم شتتتتاد

دی و اورمتتتتتتزدت خجستتتتتتته بتتتتتتواد

در هتتتتر بتتتتدی بتتتتر تتتتتو بستتتتته بتتتتواد

دیتتتتتت آذر افتتتتتروز و فرخنتتتتتده روز

تتتتو شتتتادان و تتتتاج تتتتو گیتتتتی فتتتروز
(فردوسی)151 :0831 ،

0

ایرانیان روز تالقی نام ماه با اسم روز را جشن می گرفتند .عالوه بر این ،روز اول هر ماه که به نام اورمزد
است نیز جشن به پا می کردند و همچنین روز اول بهار و روز اول پاییز را که به نتوروز و مهرگتان مشتهور
بود و شب سده که دهم بهمن هر سال بود نیز از جشن های ایرانیان به شمار می رفت .فردوستی از جملته
شعرایی است که به این روزها بیشتر از دیگران توجه کرده است و همواره در اشاره به روزها از این ایام نیز
یاد می کند.
با توجه به این توضیحات در باره تقسیم بندی روزها نزد ایرانیان ،به بررستی نتام ایتام مخصتوص ایتران
باستان پرداخته می شود که برای آگاهی بیشتر و بهتر با نام و وظایف این ایام ،در جتدول زیتر تشتریح داده
می شود.
جدول ( :)2معرفی سی روز ایرانیان
شماره روز

نام روز

آوانویسی

ایزد
نگهبان

وظیفه ایزد

0

اورمزد روز

urmazd-ruz

اهورامزدا

-

2

بهمن روز

bahman-ruz

بهمن

نگهبانی چهارپایان سودمند و آموختن گفتار نیک به

انسان
اردیبهشت

ordibehestruz

اردیبهشت

نگهبانی تمام آتش های روی زمین

1

شهریور روز

sahriwar-ruz

شهریور

نگهداری فلزات

5

سپندارما روز  sepandarmaz-سپندارما
ruz

8

روز

خرم و آبادان و پاک و بارور نگاه داشتن زمین
نگهبانی آب و تربیت خلق و اشجار و ازاله

6

خرداد روز

xordad-ruz

خرداد

1

امرداد روز

amordad-ruz

امرداد

دی به آذر

dey-be azarruz

دی

9

آذر روز

azar-ruz

آذر

01

آبان روز

aban-ruz

آبان

نگهبانی آب

00

خور روز

xor-ruz

خورشید

تطهیر و ازاله پلیدی ها

02

ماه روز

mah-ruz

ماه

پاسداری ستوران و حامل نژاد آنان

08

تیر روز

tir-ruz

تیر

باراندن باران و روز رسانی

01

گوش روز

gus-ruz

گوش

محافظت از چارپایان

دی به مهر

dey-be mehrruz

دی

06

مهر روز

mehr-ruz

مهر

01

سروش روز

sorus-ruz

سروش

پلیدی
حفظ گیتی و اقامه غااها و دواهایی که منشأ
نباتی دارند و دافع مرض هستند و نگهبان
چهارپایان و گیاهان

3

05

روز

روز

تدبیر امور و مصالح
نگهداری زندگی جانوران و سوزاندن پلیدی و
گناه

تدبیر امور و مصالح
حمایت از صلح و دوستی ،نگهبانی کشتزارها،
پاسبانی مردم و بخشیدن آسایش به ایران
آموختن رسم بندگی به خاکیان و نمودن راه اطاعت به
ایشان

03

رشن روز

rasn-ruz

رشن

سنجیدن اعمال مردم در روز قیامت

09

فروردین روز

farwrdin-ruz

فروردین

خازنی بهشت

21

بهرام روز

bahram-ruz

بهرام

کمک به جنگاوران برای پیروزی

20

رام روز

ram-ruz

رام

بخشیدن چراگاه و اغایه خوب

22

باد روز

bad-ruz

باد

نگهبانی هوای پاک و پایرفتن ناور

دی به دین

dey-be dinruz

دی

تدبیر امور و مصالح

21

دین روز

din-ruz

دین

پاییدن آسودگی زنان

25

ارد روز

ard-ruz

ارد

فراهم کردن خوشی و آسایش

26

اشتاد روز

astad-ruz

اشتاد

راهنمایی مینویان و جهانیان

21

آسمان روز

asman-ruz

آسمان

نگهبانی سپهر

23

زامیاد روز

zamyad-ruz

زامیاد

نگهبانی خاک

29

مارسپند روز

marsepandruz

مارسپند

81

انیران روز

aniran-ruz

انیران

28

روز

پیام آور هرمز و مقابله با بیماری اهریمن و نگهبانی
آب
نگهبانی فلزات و موکل بر روزگار

جمع آوری شده از کتب (دانشنامه مزدیسنا)جهانگیر اوشیدری،
(پژوهشی در اساطیر ایران38:تا)11مهرداد بهار و(فرهنگ اساطیر و داستان واره ها )...جعفر یاحقی
با توجه به مطالب داخل جدول ،در شاهنامه فردوسی تنها  03مورد از این ایام ذکر شده است کته ضتمن
معرفی و توضیح اعتقادات قدما نسبت به این ایام  ،به ذکر ابیات و جشتنهای مربتوط بته آنهتا نیتز پرداختته
خواهد شد.

-1اورمزد روز،هرمز روز،هرمز:
اورمزد یا اولین روز ایرانیان منسوب به اهورامزدا است .جنیدی در مورد ریشه این لفتظ و معنتی واژگتان
آن چنین می نویسد « :هرمزد ،صورت تخفیف یافته اهورامزدا استت و اهتورامزدا از دو جتزء تشتکیل یافتته
است ،بهر اول آن «اهورا» به معنتی سترور و بتزر گ و فرمتانروا استت و همانستت کته بته زبتان آریتایی و

سانسکریت «اسوره» ) (osooreخوانده می شود .بهر دوم آن «مزدا» به معنی دانا است و ایتن واژه بتر روی
هم ،معنی «سرور دانا» را می دهد که لقب پروردگار عالم است از نظر ایرانیان در اوستا این نتام بته صتورت
«مزدا ت هورا» هم آم ده .این روز منسوب به اهورامزدا است که ابتتدای هتر چیتز استت و اول هتر متاه نیتز
هست»( .جنیدی)61 :0853 ،
در کتاب گاهشماری و جشن های ایران باستان ،به نقل از رساله مالمحسن فیض -در باب ایام و آداب و
اعتقادات ایرانیان چنین بیان می دارد« :در این روز( ،روز اول ،هرمزد) فارسیان آشتامیدن مفرححتات و شتادی
کردن را روا دارند .ما می گوییم روزی خجسته است .در ایتن روزهتا بتا بزرگتان ستخن بگوییتد .و طلتب
حاجات کنید که اجابت می شود ،هر که در این روز زاده شود ،طالعی نیک دارد .خرید و فتروش ،کشتت و
ورز ،سفر ،ساختمان و ازدواج نیک است و کسی که بیمار باشد یا شود زود تندرستی یابد و اگر چیزی گتم
شود پیدا شود»( .رضی)019 :0831 ،
فرخندگی و مبارک بودن روز اورمزد نزد ایرانیان قدیم ،مطلبی است که با بررسی اشعار فردوسی می توان
بدان دست یافت:
دی و اورمتتتتزدت خجستتتتته بتتتتواد

در هتتر بتتدی بتتر تتتو بستتته بتتواد ( )151

چتتتو ایتتتن نامتتته آرنتتتد نتتتزد شتتتما

کتتته فرخنتتتتده بتتتاد اورمتتتتزد شتتتتما

بتته نزدیتتک متتن جایتتتان روشتتن استتت

بر و آستتی هتم ز پیتراهن استت()0251

همتتته بدستتتگاالن بتتته نتتتزد توانتتتد

بتتته بهتتترام روز اورمتتتزد توانتتتد()003

با توجه به این نکته که جشن اورمزد در اول فروردین یا همان نوروز بوده است ابیات فردوسی حتاکی از
برگزاری این جشن در زمان قدیم در آتشکده است:
چتتته مایتتته خروشتتتید و کتتترد آفتتترین

بتتتته جشتتتتن کیتتتتان هرمتتتتز فتتتتروردین

پتتتس آمتتتد ز آتشتتتکده تتتتا بتتته گتتتاه

کمتتتر بستتتت و بنهتتتاد بتتتر ستتتر کتتتاله

همتتتان جتتتتام رخشتتتنده بنهتتتتاد پتتتیش

بتته هتتر ستتو نگتته کتترد ز انتتدازه بتتیش ()152

فردوسی در داستان پادشاهی یزدگرد  ،هنگام به دنیا آمدن فرزندش بهرام گور ،در روز اورمزد اشاره متی
کند و این تولد را فرخنده می داند:
ز شتتاهیش بگاشتتت چتتون هفتتت ستتال

همتتتته موبتتتتدان زو بتتتته رنتتتتج و وبتتتتال

ستتتتر ستتتتال هشتتتتتم متتتته فتتتترودین

کتتتته پیتتتتدا کنتتتتد در جهتتتتان هتتتتوردین

یکتتتتی کتتتتودک آمتتتتدش هرمتتتتزد روز

بتتته نیتتتک اختتتتر و فتتتال گیتتتتی فتتتروز

هتتتم آنگتتته پتتتدر کتتترد بهتتترام نتتتام

از آن کتتتودک ختتترد شتتتد شتتتادکام()925

در این روز و این جشن بزم آرایی مرسوم بوده است ،با توجه به ابیات فردوسی راجع به ایتن روز متی
توان به اهمیت این جشن نزد پادشاهان گاشته ایرانی پی برد:
چنتتتین بتتتود تتتتا بتتتود گتتتردان ستتتپهر

گهتتتتی پتت تر زدرد و گهتتتتی پتتتتر زمهتتتتر

تتتو گتتر بتتاهش مشتتمر او را بتته دوستتت

کجتتتا دستتتتت یابتتتتد بتتتتدردت پوستتتتت

شتتتتتب اورمتتتتتزد آمتتتتتد و متتتتتاه دی

ز گفتتتتن بیاستتتای و بتتتردار متتتی ()393

-2بهمن روز  ،وهومن روز:
دومین روز از روزهای سی روزه ایرانیان بهمن نام داشت که به نام امشاسپند بهمن نام گااری شده است.
بهمن فرشته ای است که خشم و قهر و غضب را فرو می نشاند« .روز دوم بهمن نام دارد .روزی نیک است.
در این روز از پهلوی آدم ،خداوند حوا را آفرید .د راین روز تزویج ،سفر ،دختول در خانته ختود ،خریتد و
فروش و طلب نیازها نیکوست .هر کس در آغاز این روز بیمار شتود ،زود بهبتود یابتد و اگتر در آختر روز
بیمار شود .مرض سخت و احتمال مرگ است»( .رضی)019 :0831 ،
در شاهنامه اشاره حرکت سپاه در روز پس از هرمز یعنی بهمن روز رفته:
بباشتتتتم بتتتتدین بزمگتتتته پتتتتنج روز

ششتتتتم روز هرمتتتتزد گیتتتتتی فتتتتروز

بتتته هفتتتتم بتتترانیم ز ایتتتدر ستتتپاه

که او کین فزایست و ما کینه خواه ()561

در تقویم باستانی دومین روز ماه در ایران با نام بهمن رقم ختورده و انطبتاق ایتن روز بتا بهمتن متاه را
جشن

می گیرند « .بهمنجه ،بهمن روز است از بهمن ماه و بدین روز بهمن سپید به شیر پاک خورنتد و

گویند حفظ افزاید مردم را و فرامشتی برود و اما به خراسان مهمانی کنند و بر دیگی کته انتدرو از هتر دانته
خوردنی ،خورند و گوشت هر جانوری و حیوانی که حالل اند و آنچ اندر آن وقت اندر آن بقعه یافته شتود
از تره و نبات»( .بیرونی ،آثار الباقیه)811 :0852 ،
وجود بیتی از شاهنامه در مورد بهمن ،به طور غیر مستقیم رسومی چتون آتتش افتروزی و ستور دادن در
جشن بهمن را اثبات می کند:
یکتتتی آتشتتتی دیتتتد رخشتتتان ز دور

بر آن سان که بهمن کند شاه ستور ()956

-3اردیبهشت روز:
سومین روز هر ماه به نام اردیبهشت موسوم است« .فارسیان گویند روزی سنگین است ،اما ما متی گتوییم
بد و نحس .در این روز از همه نیازها باید پرهیز شود و به حضور بزرگان نرفته و خرید و فروش و تتزویج
خوب نیست .هر که را در این روز بیماری رسد بیم هالک است و این روزی است که خداونتد آدم و حتوا
را از بهشت خلع لباس و بیرون کرد .سفر در این روز ختوب نیستت کته گرفتتاری راهزنتان در آن استت».
(رضی 019 :0831 ،و )051
ابیات راجع به این روز ،در مورد وصف آن است:
بتتته شتتتادی یکتتتی نامتتته پاست ت نوشتتتت

چتتتو تتتتازه بهتتتاری در اردیبهشتتتت()221

بهتتتتاری استتتتت گتتتتویی در اردیبهشتتتتت

بتته بتتاالی او ستتر و دهقتتان نکشتتت ()0851

در اردیبهشت ماه این روز را جشن برپا کرده آن را اردیبهشتگان می خوانند .برهتان قتاطع در ایتن بتاره
میگوید:
« در این روز نیک است به معبد و آتشکده رفتن و از پادشاهان حاجت خود خواستن و بته جنتگ و کتارزار
شدن».

(برهان :0862،ذیل اردیبهشت)

با این که فردوسی به جشن اردیبهشت گان اشاره ای نکرده ولیکن ابیاتی در وصف این متاه در ایتن روز
دارد:

بهاریستتتتتتت ختتتتتترم در اردیبهشتتتتتتت

همتتته ختتتاک عنبتتتر همتتته زرخشتتتت ()11

بتتتدو گفتتتت پیتتتران کتتته ختتترم بهشتتتت

کستتتی کتتتاو نبینتتتد بتتته اردیبهشتتتت()219

همتتتتته ستتتتتاله اردیبهشتتتتتت هژیتتتتتر

نگهبتتتان تتتتو بتتتا هتتتش و رای پیتتتر()151

همتتتتی تتتتتاختی بتتتتر جهتتتتان یکستتتتره

چتتتو اردیبهشتتتت تتتتا آفتتتتاب از بتتتره()651

چتتتو ستتتی روز بگاشتتتت از اردیبهشتتتت

شتتتد از میتتتوه پالیزهتتتا چتتتون بهشتتتت()931

 -4شهریور روز:
روز چهارم شهریور نام دارد و آن نام فرشته ای است که پس از آفریدن جواهر ،موکل بدان شد و نیز
فرشته ای است موکل بر دریای فرنگ .فارسیان چنان که ما می گوییم .این روز را مبارک دانند .در این روز
هابی ل پسر آدم زاده شد .برای تزویج ،شکار صحرایی و دریایی روز خوبی است .متولدین در این روز
پرهیزگار و نیک روش خواهند شد .برای سفر روزی نیکو نیست و آنان که بیمار شوند بدین روز ،به زودی
تندرستی یابند( .رضی)051 :0831 ،
فردوسی ابیاتی بر روز شهریور دارد و نیز ب ه وابستگی این روز با داراب اما نه به عنوان روز تولد او:
چتتتتتو شتتتتتهریورت بتتتتتاد پیروزگتتتتتر

بنتتتتتام بزرگتتتتتی و فتتتتترح و هنتتتتتر ()151

همتتتتتی بتتتتتود تتتتتتا ابتتتتتر شتتتتتهریوری

برآمتتتد جهتتتان شتتتد پتتتر از لشتتتکری ()911

بتتتتتته شتتتتتتهریور بهمتتتتتتن از بامتتتتتتداد

جهانتتتتتتتتتدار داراب را بتتتتتتتتتار داد ()130

که در بیت اخیر ،شهریور بهمن ،یعنی روز چهارم از ماه بهمن است.
جشن مربوط به این روز شهریورگان نام دارد.در واقع افتروختن آتتش رستم مشتترک و رایتج در اغلتب
جشن های ایرانی بوده است ،ابوریحان بیرونی راجع به این روز چنتین میگویتد« :در ایتن عیتد آتتش هتای

بزرگ در خانه ها

می افروختند و ستایش خدا بسیار می کردند و برای خوردن غاا و دیگتر شتادمانی

ها گرد هم جمع می شدند .این آتش را برای رفع سرما و خشتکی کته در زمستتان حتاد

متی شتود متی

افروختند و می گفتند پخش حرارت چیزهایی را که برای نباتات زیان آور باشد دفع می کند»( .بیرونی ،آثتار
الباقیه)239 :0852 ،

-5اسفندارمذ روز:
روز پنجم از ماه شمسی که به امشاسپند سپندارما (اسفندارما) منسوب است .جنیتدی در ایتن خصتوص
چنین

متی گویتد« :ستپندارما روز ،استفندارما روز یتا ستپندارما ،نیتز یکتی از امشاستپندان و ایتزد

نگهدارنده زمین و فلزات بوده است .زرتشتیان هنگام نوشتیدن «هئومته» یتا «هتوم» مقتداری از آن را بترای
خشنودی سپندارما به زمین نثار متیکترده انتد و رستم افشتاندن شتراب از اینجتا سرچشتمه گرفتته استت.
سپندارما ،که تلفظ اوستایی آن «سپندرمئیتی» است ،ضمناً ایزد فروتنی و بردباری نیز متی باشتد و شتاید بته
همین دلیل است که بر زیر پای همه جانداران قرار دارد»( .جنیدی)10 :0853 ،
« روز پنجم اسفندارما نام دارد و فرشته نگهبان زمین است .روزی نحس و سنگین می باشتد .قابیتل پستر
آدم که بدکار و جنایت کار بود ،در این روز زاده شد .در این روز به هیچ کتاری دستت میازیتد و بته خانته
بنشینید که روزی نحس و بد یمن است»( .رضی)051 :0831 ،
از ابیات فردوسی در حرکت بهرام چوبینه از توران به ایران ،می توان حتی شروع جنگ و یتا مستافرت را
خوب دانست:
برآمتتتتتد ز درگتتتتتاه بهتتتتترام کتتتتتوس

ر خورشتتتید از گتتترد چتتتون آبنتتتوس

زمتتتین روی یکستتتر بتتته ایتتتران نهتتتاد

بتتتتته روز ستتتتتپندارما بامتتتتتداد()0211

ستتتتتفندارما پاستتتتتبان تتتتتتو بتتتتتاد

ختترد جتتان روشتتن روان تتتو بتتاد ()151

از مهمترین جشن های این ماه جشن مزدگیران یا مردگیران است که در روز پنجم استفند کته ستپندارما
نامیده می شود ،برگزار می گردد .از آنجا که فروتنی و شکیبایی و مهربانی در سرشت زن و مادر باشکوه تتر
جلوه می کند این روز را ویژه ایشان قرار داده اند و روزی بوده که مردان به زنان بخشش می نمودند ،امروزه

به عنوان روز عشق ایرانی و تحت عنوان «سپندارماگان» شناخته شتده استت و مشتابه جشتن «ولنتتاین» در
فرهنگ غیر ایرانی است.
« اسفندارما ماه ،روز پنجم آن روز اسفندارما است و برای اتفاق دو نام ،آن را چنین نامیده انتد و معنتای آن
عقل و حلم است و اسفندیارما ،فرشته موکل به زمین است و نیز بر زن های درستتکار و عفیتف و شتوهر
دوست و خیرخواه موکل است .و در زمان گاشته ،این ماه به ویژه این روز عید زنتان بتوده و در ایتن عیتد،
مردان به زنان بخشش

می نمودند و هنوز این رسم در اصتفهان و ری و دیگتر بلتدان پهلته ،بتاقی

مانده و به فارسی مردگیران میگویند( ».بیرونی ،آثارالباقیه)855 :0868 ،
و اما آداب و رسوم این جشن« :در جشن اسپندگان قطعات مخصوصی از اوستا در روی کاغا نوشته و به
در خانه آمیخته تا سراسر سال آن خانه از گزند متار و مورچته و غیتره ایمتن مانتد .ایتن جشتن را جشتن
برزیگران نیز گویند ،زیرا افسون ماکور را برای محفوظ داشتتن کشتتزارها از آستیب حشترات متوذی متی
نوشتند»( .اوشیدری)011 :0836 ،
همچنین در آخرین چهارشنبه ماه اسفند نیز جشن چهارشنبه سوری را برپا می کنند کته امتروزه در میتان
ایرانیان با تفاوت های چشم گیری ادامه دارد.

-6خردادروز:
« روز ششم از هر ماه ،خرداد روز نام دارد که فرشته موکل بر کوه هاستت .فارستیان ،نیتز متا آن را روزی
مبارک می دانیم که برای تزویج و طلب نیازها و سیر و ستفر و شتکار ستزاوار و شایستته استت»( .رضتی،
)051 :0831
به عقیده ایرانیان خرداد یکی از امشاسپندان بزرگ محسوب می شده است ،جنیدی در این باره می گوید:
« خرداد یکی از امشاسپندان است و شادمانی بخشیدن و پاداش نیکویی روان های نیکوکار با او است ،در
زمین نیز نگهبانی آب ها و دفع پلیدی از آن ها را بر عهده دارد (این ایزد غیر از آناهیتا یا ناهید ایزد آب
است) و به امرداد کمک می کند که جان گیاهان و جانوران را نگهبانی کند»( .جنیدی) 12 :0853 ،
در شاهنامه ابیاتی حاکی از این روز وجود دارد به عنوان مثال ،حرکتت مهتران ستتاد بترای خواستتگاری
دختر پادشاه چین از انوشیروان در خرداد روز بوده است:
برفتتتتتت از برگتتتتتاه گیتتتتتتی فتتتتتروز

بتته فرخنتتده فتتال و بتته ختترداد روز()0191

همچنین هنگام لشگرکشی بهرام چوبین از بل به ری در این روز بوده است:
پتتتر اندیشتتته از بلت ت شتتتد ستتتوی ری

بتته ختتترداد فرخنتتتده در متتتاه دی()0211

نیز پادشاهی هرمزد فرزند کسری و حمله فریدون به ضحاک از دیگر وقایع این روز است:
بتتته متتتاه خجستتتته بتتته ختتترداد روز

بتتته نیتتتک اختتتتر و فتتتال گیتتتتی فتتتروز

نهتتتتادیم بتتتتر ستتتتر تتتتترا تتتتتاج زر

چنتتان هتتم کتته متتا یتتافتیم از پتتدر ()0011

فریتتدون بتته خورشتتید بتتر بتترد ستتر

کمتتتر تنتتتگ بستتتتش بتتته کتتتین پتتتدر

بتتترون رفتتتت ختتترم بتتته ختتترداد روز

بتته نیتتک اختتتر و فتتال گیتتتی فتتروز()25

جشن این روز به خردادگان معروف بوده است که طبق روز شمار باستانی در روز ششتم ت خترداد روز ت
بود؛ اما امروزه روز چهارم خرداد برگزار میشود« .مردم در این روز بته نشتانه اینکته خترداد بته آب تعلتق
داشته ،به کنار چشمه ساران ،جویبار و رودخانه ها می رفتند و روز را به شادی سپری می کردند و سعی بتر
آن بود که صفات برجسته خرداد را سرلوحه زندگی خود قرار دهند .این جشن بیشتر در میان طبقه کشتاورز
جا باز کرده و ریشه دوانده است»( .آخته)12:0835 ،
در ابیات زیر فردوسی وقایعی را در خردادماه ذکر کرده است،از جمله تاج گااری یزدگرد  ،حرکت سپاهیان
 ،حتی به خوردنیهای این ماه اشاره کرده است:

کتتتته تتتتتاج کیتتتتان یافتتتتت از یزدگتتتترد

بتتتته ختتتترداد متتتتاه انتتتتدرون روز ارد()996

وزیتتتتن ختت توردنی هتتتتای ختتتترداد متتتتاه

نکتتردی بتته کتتار انتتدرون کتتس نگتتاه()0183

بتتتته بهتتتترام روز و بتتتته ختتتترداد شتتتتهر

کتته یتتزدانش داد از جهتتان تتتاج بهتتر()0183

 -7امرداد روز:

هفتمین روز از هر ماه شمسی است که به نام امشاسپند امرداد است و بیشتر با خرداد می آید .معنی نام او
بیمرگی و جاودانگی است و از اوست که زندگی در جهان جریان دارد .در شاهنامه فردوسی نیتز مترداد بتا
خرداد همراه شده و روزی مبارک و شاد را یادآور کرده است:
چتتتتتو ختتتتتردادت از یتتتتتاوران بردهتتتتتاد

ز متتترداد بتتتاش از بتتتر و بتتتوم شتتتاد( )151

آنچه در کتاب هاشم رضی از قول مال محسن فیض در باب این روز و آداب آن آمده چنین است:
« روز هفتم نامزد است به امرداد که فرشته موکل بر آدمی و رزق و روزی است .ما و فارسیان آن را روزی
مبارک می دانیم ،جهت اقدام به همه کارها ،بویژه در اقدام به بنا و نشاندن درخت و کشت و ورز و بار
یافتن به حضور بزرگان»( .رضی)051 :0831 ،
نام جشن این روز که مطابق با ماه امرداد است،امردادگان نام دارد به روایتت برهتان«جشتن مردادگتان را،
جشن نیلوفر ،خوانند و در این روز هر حاجتی از پادشاه خواستی ،البته روا شدی»( .اوشیدری)028 :0836 ،
و (برهان:0862 ،ذیل مرداد ) در شاهنامه فردوسی ،جشن امردادگان را به عنوان جشنی که در برج شیر استت
یاد می کند چرا که نماد و سنبل این ماه شیر (اسد) است:
چتتتو بتتتر زد ستتتر از بتتترج شتتتیر آفتتتتاب

ببالیتتتتتتتتد روز و بپتتتتتتتتالود ختتتتتتتتواب

بتته جشتتن آمدنتتد آنکتته بتتودی بتته شتتهر

بنتتتتدگان جوینتتتتده از جشتتتتن بهتتتتر ()901

-8دی به آذر روز:
سه روز از روزهای ماه های ایرانی به نام دی (آفریننده) است که برای جلوگیری از اشتباه ایتن روز را بتا
نام روز بعدی آن همراه می کنند؛ بنابراین مطلب  ،روز هشتم به نام این امشاسپند استت .مالمحستن فتیض
این روز را از اسماء االهی می داند« :روز هشتم دیباروز (دی به آذر) نتام دارد کته از جملته استمای االهتی
است .فارسیان گویند و ما نیز ،که روزی خجسته است .آنان که بتدین روز بیمتار شتوند ،زود بته تندرستتی
برسند و نیک است نزد بزرگان حاجت خواستن که بترآورده شتود»( .رضتی )051 :0831 ،جنیتدی دربتاره
ریشه واژه دی می گوید« :این روز در زبان اوستایی دتاشه ) (datushaنامیده متی شتود و در زبتان پهلتوی
دی پت آتور) (dan-pat-aturاست و ابویعقوب کردی نیشابوری هتم در کتتاب «البالغته» آن را بته زبتان
فارسی دَی ) (dayآورده است»( .جنیدی)11 :0853 ،

این مطلب ،یعنی تلفظ دَی ) (dayدر ابیات شاهنامه نیز وجود دارد .فردوسی واژه دَی را با واژه های مَی
و کَی هم قافیه کرده است:
کجتتتتتتتا متتتتتتتاه آذر بتتتتتتتدی روز دَی

گتتته آتتتتش و متتتر بریتتتان و مَتتتی()0820

کتتتتته چتتتتتون متتتتتاه آذر بتتتتتد و روز دَی

جهتتتان را تتتتو باشتتتی جهانتتتدار کَتتتی()0826

-9آذر روز:
روز بعد از دی به آذر ،یعنی آذر ،نام نهمین روز در گاهشماری های قدیم ایرانیان است «.نهمین روز ،آذر
نام دارد که فرشته ای است موکل به ترازوی قیامت .فارسیان و متا هتر دو ،آن را روزی ستبک و نیتک متی
دانیم که از آغاز تا پایان روز ،جهت سفر و اقدام به کارها نیک است .طلب حوایج در این روز قرین توفیتق
است و کسانی که بیمار شوند بدین روز ،زود شفا یابند»( .رضی)051 :0831 ،
دیتتتتت آذر افتتتتروز و فرخنتتتتده روز

تتتو شتتادان و تتتاج گیتتتی فتتروز ()151

جشن مخصوص روز آذر ،آذرگان نام داشت .به خاطر تعلق آذر به آتش ،در این روز ،مردم بیشتر در کنتار
آتشکده ها می رفتند و سرگرم جشن و نیایش بودند« .در این روز آتش مورد نیایش واقع می شتد و تقتدس
می یافت .و به نام فرشته آتش موسوم بود .زرتشت گفته بود که در این روز آتشکده هتا را زیتارت کننتد و
قربانی نمایند و در امور عالم مشاوره کنند .مردم در ایتن روز آتتش متی افروختنتد»( .بیرونتی ،آثتار الباقیته،
)295 :0852

-10هورروز:
خورشیداز زمان های دور نزد ایرانیان مقدس بوده است تا جایی که یکی از روزهای خود را به آن نسبت
داده اند.
مالمحسن فیض در رساله خود این روز را روزی سعد می داند و چنین اعتقاد دارد که« :روز یازدهم موسوم
است به خور که فرشته موکل بر آفتاب است .فارسیان آن را روزی سنگین می دانند .متا متی گتوییم شتیث
پسر آدم در این روز متولد شد و نیز حضرت رسا لت صلی اهلل علیته و آلته .ایتن روز جهتت بتار یتافتن بته
حضور شاه و طلب نیاز خوب نیست ،اما برای خرید و فروش و همه کارها نیک است جز مالزمت ستلطان

که پنهان بودن از نظرش در این روز نیک است .متولدین بدین روز فرا روزی و دراز زندگی خواهند بود».
(رضی)050 :0831 ،
بناب ه روایت شاهنامه ،بهرام گور در این روز به تخت شاهی نشست:
بتتتته آذر انتتتتدر بتتتتد و روز هتتتتور

کتته از شتتیر پرداختتته شتتد پشتتت گتتور
()0288

 -11تیر روز:
روز سیزدهم از هر ماه تیر است که نام فرشته موکل بر ستتارگان استت .فارستیان چتون متا آن را روزی
نحس و سنگ ین می دانند که نحوست آن به همه روز ادامه دارد و در این روز به هتیچ کتار و طلتب نیتاز از
هیچ کس اقدام

نمی کنند»( .رضی)050 :0831 ،

جنیدی معنی این روز و این واژه را در اوستا تیشتر می دانتد ،متی گویتد« :تیتر در زبتان اوستتایی تیشتتر
خوانده می شود .هم نام پر نورتر ین ستاره آسمان است و هم نام تیشتر ایزد باران .در اعتقاد ایرانیتان ستتاره
تیر ،که آن را شعرای یمانی ،یا عطارد ،یا سیروس هم دانسته اند ،سپاهبد خراسان استت»( .جنیتدی:0853 ،
)31
در واقع سیزدهمین روز از ماه تیر ماه جشن تیرگان است که ارتباط تنگاتنگ تیر با آب موجتب شتده کته
این جشن به آبریزگان نیز شهرت یابد«.آبریزگان جشنی است که فارسیان در سیزدهم تیر ماه کنند و آب بتر
یکدیگر پاشند،بدان آبریزان یا آبریزگان نیز گویند»( .برهان :0862،ذیل آبریزان)
درباره جشن تیرگان نیز چنین ذکر شده است« :تیرگان نام سیزدهم است از تیتر متاه؛ گوینتد در ایتن روز
منوچهر با افراسیاب صلح کرد به شرط آن که افراسیاب یک تیر پرتاب را از ملک خود به منوچهر بدهد.پس
حکما تیری ساختند از روی حکمت و در وقت طلوع آفتاب آرش آن تیر را بر کمان نهاده از جبال طبرستان
به طرف مشرق انداخت.بعد از تفحص بسیار در کنار آب آمویه یافتند » (.همان :ذیل تیرگان)
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از ابیاتی که فردوسی در مورد این روز و این جشن گفته می توان به مکان برپایی این جشن در بتا هتا و
آتشکده ها پی برد:
چتتتتو هنگامتتتته تیتتتتر متتتتاه آمتتتتدی

گتتتتته میتتتتتتوه و جشتتتتتنگاه آمتتتتتتدی

ستتتتوی میتتتتوه و بتتتتا بتتتتودیش روی

بتتدان تتتا بیابتتد زهتتر میتتوه بتتوی ()0811

-12گوش روز:
« روز چهاردهم ،موسوم است به جوش (=گوش) که نام فرشته ای استت موکتل بتر آدمیتان و چارپایتان.
فارسیان می گویند روزی سبک است .ما نیز می گوییم روزی خوب استت بترای اقتدام بته کارهتا و دیتدار
بزرگان و طلب خواست و نیاز .متولدین در این روز کوشا در طلب علم و کمال خواهند بود و بهتره منتد از
عمری دراز که به آخر عمر از ثروت بسیار بهره مند می شتوند و بیمتار شتوندگان بتدین روز ،زود صتحت
یابند»( .رضی)051 :0831 ،
گوش یا گوشورون که نام اوستایی آن «گئوش اور ت ون» است گاهی در عنوان با گتاوی بتزرگ استت و
گاهی در هیات روان گاو و حیوانات مزدا آفریده .نام دیگر این ایزد درواسب است و درواسب ایزد حامی و
نگهبان جانوران است ...قربانی کردن و خوردن سیر و شراب از دیگر آثار این روز بوده است .بیرونی گویتد
که این روز ،جشن سیرسور است و ایرانیان در این روز سیر و شراب می خورند و برهان می گوید در ایتن
روز گوشت را با علف پزند نه با چوب و هیزم»( .جنیدی)35 :0853 ،
می توان گفت مهمترین واقعه ای که در این روز اتفتاق افتتاده استت ،پادشتاهی فریتدون متی باشتد کته
فردوسی در این باره چنین می سراید:
بستتیار استتت گیتتتتی بستتان بهشتتتت

بجتتتای گیتتتا ستتتر و گلتتتبن بکشتتتت

از آمتتتل گتتتار ست توی تمشتتتیه کتتترد

نشستتتت انتتتدر آن نتتتامور بیشتتته کتتترد

کجتتا کتتز جهتتان گتتوش ختتوانی همتتی

جتتز ایتتن نیتتز نتتامش نتتدانی همتتی()82

-13مهر روز:
« روز شانزدهم مهر ماه شمسی است که منسوب است به نام مهر ،یکی از فرشتگان آیین زردشتی و مظهتر
پیمان و محبت و خورشید .ایرانیان روز مهر از ماه مهر ،جشنی تحت عنوان مهرگان برپا می کردند کته پتس
از نوروز ،بزرگترین جشن به شمار می رفته است»( .یاحقی)192 :0836 ،
«ایزد مهر اولین و بزرگترین ایزدان آریایی است و پرستش مهر با نژاد آریا شروع گردید و در همه ممالک
آریانشین منتشر گردید .بسیاری از محققان مهر و خورشید را یکی دانند اما واقعاً چنین نیست زیترا کته اگتر
این هر دو یکی بودند خورشید روز را جدا از مهر روز نمی آوردند .مهتر در اوستتا از آفریتدگان اهتورامزدا
محسوب شده است و ایزد محافظ عهد و پیمان است و از این رو فرشته فرو و روشنایی است تا هیچ چیز
بر او پوشیده نباشد .این روز یادگار فریدون آریایی و دین میترایتی آریائیتان استت و تاجگتااری او پتس از

ستم هزار ساله سامیان است و نیز روزی است که از مکانی که نطفه کیومر

در زمین روییده کته میهتری و

میهرانه (مشی و مشیانه) از آن به وجود آمدند و زندگی انسان ها آغاز گردید»( .جنیدی 36 :0853 ،و )33
جشن این روز از مهر ماه مهرگان نام دارد که از جمله مهمترین جشنهای ایرانیان باستتان و در رده نتوروز
می باشد.در برهان قاطع درباره رسوم ایرانیان در جشتن مهرگتان چنتین آورده شتده« :و روغتن بتان کته آن
درختی است و میوه آن را حب البان گویند به جهت تیمن و تبرک بر بدن مالیدندی و اول کسی که در ایتن
روز نزد پادشاهان عجم آمدی ،موبدان و دانشمندان بودندی و هفت خوان از میوه همچون شتکر و تترنج و
سیب و بهی و انار و عناب و انگور سفید و کنار ،با خود آوردندی ،چه عقیده فارسیان آن است کته در ایتن
روز هر که از هفت میوه ماکور بخورد و روغن بان بر بدن بمالد و گالب بیاشامد و بر خود و دوستان خود
بپاشد ،در آن سال از آفات و بلیات محفوظ باشد و نیک است در این ایام نام بر فرزنتد نهتادن و کتودک از
شیر باز کردن»( .برهان 556 :0862،و.)551

ز زیتتتتتون و جتتتتو و زهتتتتر میتتتتوه دار

کتته در مهرگتتان شتتا بتتودی ببتتار()0183

تاج بر سر نهادن پادشاهان در این روز و این جشن خوش یمن بوده ،چنانچه در چند جای از شاهنامه به
این رسم در جشن مهرگان و در ماه مهر اشاره شده است؛ فردوسی از این کار فریدون به نیکی یتاد کترده و
چنین می سراید:
بتتتته روز خجستتتتته ستتتتر مهرمتتتتاه

بتتته ستتتر بتتتر نهتتتادان کیتتتانی کتتتاله

اگتتتتر یادگارستتتتت از او متتتتاه مهتتتتر

بکتتوش و بتته رنتتج ایتتچ منمتتای چهتتر()80

ستتتتر متتتتاه نتتتتو هرمتتتتز مهرمتتتتاه

بتتتران تختتتت فرخنتتتده بگزیتتتد راه()011

-14سروش روز:
« روز هفدهم از هر ماه شمسی است که نگهبانی آن به سروش ،یکی از عمده ترین ایزدان آیتین مزدیستنا،
سپرده شده است .سروش به معنی اطاعت و فرمانبرداری از کالم ایزدی استت و اگتر چته اساستاً از شتمار
امشاسپندان نیست ،ولی در انجمن بلند پایگان مینوی راه دارد و گاهی هم از هفت امشاسپندان به شمار آمده

است .از حیث مقام با مهر برابر است و خشم ،که در اوستا دیوی شرور معنی شده ،بزرگترین رقیب اوستت.
سروش در رستاخیز به کار حساب و میزان گمارده می شتود و در فرهنتگ استالمی و ادبیتات فارستی ،بتر
جبرئیل انطباق یافته است .سروش با صفات مقدس ،نیک پاداش دهنده ،توانتا ،پیروزمنتد ،دلیتر و اهتورایی
توصیف شده و نماد اطاعت و نماینده پارسایی ایزدی و پاسدار فرو و روشتنی استت .ستروش روز روزی
برگزیده بوده و آن را برای دعا کردن و به آتشکده رفتن مناسب می دانسته اند .می گوینتد ملتک المتوت در
این روز آفریده شده»( .یاحقی)165 :0836 ،
نزد فارسیان این روز ،روزی میانه ،بین نحس یا یمن بودن به حساب می آید« :روز هفدهم ،ستروش نتام
دارد که فرشته ای است موکل بر محافظت جهان و آن همان جبرئیل است علیه السالم .فارسیان آن را روزی
میانه اندر خوبی و بدی دانند .اما نزد ما نیک است برای هتر چته خواهنتد در تتزویج و خریتد و فتروش و
زراعت و بنا و بار یافتن به حضور شاه و طلب حاجت»( .رضی 050 :0831 ،و )052
در شاهنامه پادشاهای بهرام گور در چنین روزی به وقوع می پیوندند:
بزرگتتتتان بتتتتتر او گتتتتتوهر افشتتتتتاندند

بتتتتران تتتتتاج نتتتتو آفتتتترین خواندنتتتتد

ز گیتتتتتی برآمتتتتد سراستتتتر ختتتتروش

در آذر بتتد ایتتن جشتتن روز ستتروش()918

-15فروردین روز:
فروردین تلفظ اوستایی فره وش است و به اعتقاد ایرانیتان باستتان در ایتن روز ارواا یتا فروهرهتای در
گاشتگان به زمین آمده و به همین مناسبت جشن فروردینگان برپا می گردد« :به اعتقاد ایرانیتان فروهرهتای
درگاشتگان در روزهای آخر سال از بیست و پنجم اسفند ماه به متدت پتنج روز پتس از آن هتم پتنج روز
اندرگاه (خمسه مسترقه) جمعاً به مدت پانزده روز به دیدار بازماندگان که بتاز متی آینتد و در همتین ایتام،
ایرانیان شراب و غاا بر پشت بام ه ا می گااشتند و به شادی روزگار می گااشتند تا فروهر باز آمتده شتادی
آن ها را ببیند و شاد گردد .پس جشن فروردین در حقیقت جشنی است برای شادی فروهران ،که بتا جشتن
نوروز آریایی همزمان است»( .جنیدی 95 :0853 ،و )96
رضی نیز در کتاب خود به نقل از مالمحسن فیض این روز را نام فرشته موکل بر ارواا متردم متی دانتد:
« روز نوزدهم ،فروردین است که فرشته ای است موکل بر ارواا متردم و قتبض روا .فارستیان آن را روزی
سنگین دانند و ما روزی سبک و خوب .سفر و تزویج و طلب حاجت ،در این روز نیک استت و هتر کتس

اقدام به معارضه با دشمن کند پیروز می شود .در این روز اسحاق نبی علیه السالم متولد شده و تولد در این
روز نشان طالع نیک است»( .رضی)052 :0831 ،
ایرانیان در روز نوزدهم از ماه فروردین ت فروردین روز ت که جشن فروردینگتان نتام دارد ،جشتن متی
گرفتند .این جشن با توجه به نامش به فروهرهای در گاشتگان تعلتق دارد .بیرونتی ایتن جشتن را در روز
هفدهم فروردین ت سروش روز ت ذکر کرده با این وصف او سروش را نخستین کسی می داند که مردم را به
زمزمه ت آواز آهسته خواندن ت وادار کرده و آموخته ،سروش فرشته پاسدار شتب و بته گفتته جبرئیتل امتین
سرسخت ترین دشمن جن و ساحران در میان فرشتگان است که در یک شب تا سپیده دم بامداد سته مرتبته
به زمین می آمده و ساحران را قلع و قمع می کرده تا همه چیز برای یک زندگی خوب و آرام فراهم باشتد،
آب ها گوارا ،غمزدگان شاد ،خردساالن پرآواز ،و افراد ناتوان روا تازه بگیرند .جشن فروردگان در هنتد بته
جشن اموات نام دارد و زرتشتیان در این روز برای ارواا طلب آمرزش می کنند و رومیان نیز آن را «جشتن
مانس» می گفتند که در این روز بترای مردگتان فدیته متی دادند(.آختته )66:0835 ،در شتاهنامه بته جشتن
فروردین اشاره ای نشده است تنها چند بیتی راجع به این ماه وجود دارد:
بمتتتتان تتتتتا بیایتتتتد متتتته فتتتترودین

که بفروزد انتدر جهتان هتور دیتن ( )113

متتتته فتتتترودین وستتتتر ستتتتال بتتتتود

لتتتتتب رود لشتتتتتکرگه زال بتتتتتود()61

دی و بهمتتتتتتتن و آذر و فتتتتتتترودین

همیشتته پتتر از اللتته بینتتی زمتتین ()081

چتتته مایتتته خروشتتتید و کت ترد آفتتترین

بتته جشتتن کیتتان هرمتتز فتترودین()152

صاحب برهان قاطع درباره اعتقاد پارسیان ،در این روز می نویسد:
« نیک است در این روز به اعتقاد پارسیان  ،جامه نو پوشتیدن ،ودیتدن گوستفندان و گلته و رمته گتاوان و
اسبان»( .برهان  : 0862،ذیل فروردین)

-16بهرام روز:

« در ادبیات مزدیسنا ،بهرام فرشته پیروزی و نگهبان فتح و نصرت معرفی شده که هنگتام نبترد همتاوردان
باید ،برای پیروزی به او متوسل شوند و او را به یاری خوانند .در میان ایزدان مینوی بهرام به بهترین ستالا،
مسلح است و بارها به صفت «اهورا آفریده» از او یاد شده است .بهرام در میتان ایتزدان ،هتم شتأن ستروش
است و گاهی او را هفتمین امشاسپند و گاهی نیز از دستیاران اردیبهشتت بته شتمار آورده انتد .از گیاهتان ،
سیسنبر منسوب به اوست»( .یاحقی)226 :0836 ،
بنابراین می توان گفت که بهرام ،ایزد قدرت است و در جنگ ها به کمک ایرانیان می آمده است و شاهان
همواره آتشکده های خود را به این نام می ساختند تا با پرستش وی قدرت پیروزی یابند« :شتاهان ساستانی
برای حفظ قدرت خود همواره آتشکده بهرام «آذر بهرامان» یا «آذر رهران» متی ستاختند»( .جنیتدی:0853 ،
)011
در شاهنامه نیز اقدام به لشکر کشی ها در چنین روزی بوده است ،چنانکته قیصتر روم ستپاهش را بترای
یاوری خسرو پرویز ،در بهرام روز حرکت می دهد:
ستتتتاره شتتتمر پتتتیش بتتتا رهنمتتتای

کتتته تتتتا رفتتتتنش کتتتی برآیتتتد زجتتتای

بجنبیتتتتد قیصتتتتر بتتتته بهتتتترام روز

به نیک اختر و فتال گیتتی فتروز()0250

نیز در زمان پادشاهی کسری انوشیروان آمده است:
بتتته بهتتترام روز و بتتته ختتترداد شتتتهر

کتته یتتزدانش داد از جهتتان تتتاج بهتتر

برومنتتتتد شتتتتا از درختتتتت قبتتتتاد

که تاج بزرگتی بته ستر بتر نهتاد()0183

همچنین در موقعی که خرداد برزین فرستاده خسرو پرویز ،قلون را برای کشتن بهرام چوبینه اجیتر متی
کند ،به او چنین می گوید:
همتتته پادشتتتاهی تتتتو ویتتتران کنتتتی

چتتتو آهنتتتگ جنتتتگ دلیتتتران کنتتتی

همتتته بدستتتگاالن بتتته نتتتزد توانتتتد

بتته بهتترام روز اورمتتزد توانتتد ()0003

قاتل بهرام منتظر است که روز بیستم یا همان بهرام روز فرا برسد تا وی را بکشد ،مرگ بهترام چوبینته از
وقایع این روز است:

نگتتتتتته دار از آن متتتتتتاه بهتتتتتترام روز

بتتتترو تتتتتا در متتتترو گیتتتتتی فتتتتروز ()...

قلتتون بستتتد آن مهتتر و تتتازان چتتو غتترو

بیامتتتتد ز شتتتتهر کشتتتتان تتتتتا بتتتته متتتترو

همتتتتی بتتتتود تتتتتا روز بهتتتترام شتتتتد

کتتته بهتتترام را آن نتتته پتتتدرام شتتتد ()0231

-01ارد روز،ارت روز:
« نام بیست و پنجم از هر ماه شمسی است که منسوب است به فرشته ای با همتین نتام ،کته تمتام لتوازم
خوشی و آسایش به او اختصاص دارد و موکل بتر دیتن استت .در اوستتا ،ارد ،دختتر اهتورامزدا و ختواهر
امشاسپندان معرفی شده است .این روز را ،روزی مبارک و خجسته دانسته اند و جامته نتو پوشتیدن و ستفر
کردن را در این روز نیک شمرده اند»( .یاحقی )98 :0836 ،از این رو در شتاهنامه ،در چنتد بیتت یتاد شتده
است؛ که اولین آن ،مربوط به داستان سیاوش و ساخته شدن کا وی در توران زمین ،پس از پناه بتردن وی
به افراسیاب است:
خنیتتتده بتتته تتتتوران ستتتیاوش گتتترد

کتتز اختتتر بتتنش کتترده شتتد روز ارد ()213

نیز ،از این روز در ماه اسفندارما یاد می کند:
همتتتی رفتتتت ستتتوی ستتتیاوش گتتترد

بتتتتته متتتتتاه ستتتتتفندارما روز ارد()598

کتتته تتتتاج کیتتتان یافتتتت از یزدگتتترد

بتته ختترداد متتاه انتتدرون روز ارد ( )0118

چتتتتو بگاشتتتتت زو شتتتتاه یزدگتتتترد

بتتتته متتتتاه ستتتتفندارما روز ارد ( )0118

همچنین پایان یافتن داستان یزدگرد از قول فردوسی نیز در چنین روزی بوده است:
ستتتتترآمد کنتتتتتون قصتتتتته یزدگتتتتترد

بتتتتته متتتتتاه ستتتتتفندارما روز ارد()0861

گویا ساختن خانه و شهر در این روز نزد ایرانیان قدیم مبارک بتوده استت؛ چنانکته ستاخته شتدن شتهر
شاپورگرد به دست شاپور ذواالکتاف در این روز بوده:
یکتتتتی شارستتتتتان نتتتتام شتتتتاپور گتتتترد
-18آسمان روز:

بتتتتتترآورد و پرداختتتتتتت در روز ارد()391

« روز بیست و هفتم نامزد است به آسمان که نام فرشته موکل بر آسمان هاستت .بته عقیتده فارستیان و متا،
روزی خوب و پسندیده است .متولدین در این روز ،دارای زیبایی و جمال خواهند بود .اقدام به بنا و کشتت
و خرید و فروخت و باریافتن به حضور سلطان و درخواست حاجات رواست»( .رضی)058 :0831 ،
جنیدی درباره واژه آسمان چنین می گوید« :آسمان واژه مرکبی است که از دو بهر «آسِ» و «مان» ترکیتب
شده است .آس همان اس ت که در خراس و آسیاب و دست آس موجود استت و عبتارت از ستنگ گتردی
است که به دور محوری چرخد و «مان» نیز از فعل «مانستن» به معنی شبیه بتودن مشتتق شتده شتاید بتتوان
آسمان را «ستاره پایه» نامید که در ماهب مزدیسنان پس از مهر پایه جای دارد»( .جنیدی)001 :0853 ،
در شاهنامه ،در داستان پادشاهی کسری نوشین روان این روز را روزی مبارک می داند و می گوید:
بتتته فرخنتتتده فتتتال و بتتته روز آستتتمان

برفتنتتتد گتتترد انتتتدرش خادمتتتان ()0199

همانطور که اشاره شد در شاهنامه فردوسی تنها به  03روز از ایام باستانی ایرانیان و جشنهای مربتوط بته
آنها پرداخته شده است که جهت یادآوری در جدول زیر به نمایش داده می شود:

جدول( :)8نام ماه ها و جشن های مربوط به آنها
شماره

 معنی ماه ها

نام ماه

نام و شماره روز

جشن

0

فروردین

روز نوزدهم :فروردین

فروردگان

2

اردیبهشت

روز سوم :اردیبهشت

اردیبهشتگان

بهترین راستی و پرهیزگاری

8

خرداد

روز ششم :خرداد

خردادگان

کمال

1

تیر

روز سیزدهم :تیر

تیرگان

-

5

مرداد

روز هفتم :امرداد

امردادگان

بی مرگی و جاودانگی

6

شهریور

روز چهارم :شهریور

شهریورگان

شهریاری دلخواه

1

مهر

روز شانزدهم :مهر

مهرگان

پیمان

3

آبان

روز دهم :آبان

آبانگان

آب ها

ماه

پوشیدگان عالم باال ،دفاع و
ایستادگی

9

آذر

روز نهم :آذر

آذرگان

آتش

01

دی

روز یکم :دی

خرم روز

آفریننده ،دادار

00

بهمن

روز دوم :بهمن

بهمن گان

نهاد نیک

02

اسفند

روز پنجم :اسفند

اسپندار جشن

فداکاری و فروتنی مقدس و اندیشه

( برگرفته از هاشم رضی 025 :0831،و  021و

مهرداد بهار 15 : 0813،تا ) 38

نتیجه گیری
آنچه از این مقاله می توان نتیجه گرفت این است که ،ایرانیان عالوه بر جشنهای ملی و باستانی خود در
طول سال به جشنهای دیگری نیز می پرداختند و بدان اهمیت می دادند و آنها را با آداب و رسوم مختص به
خود و با دقت تمام برگزار می کردند و اعتقاداتی راس به این ایام و این جشنها داشتند .همان گونه که در
متن آمده ا ست ایرانیان باستان روزی که نام ماه با نام آن روز تطابق می یافت به جشن و پایکوبی می
پرداختند.
در میان تقویم ایرانیان هفته وجود نداشت  ،بنابراین آنها برای نام بردن روزها ،نام روز را با نام ماه را
همراه می کردند مانند :خور روز از تیر ماه ،که هرکدام از این روزها به نام یکی از امشاسپندان و یا فرشتگان
اهورامزدا نام گااری می شده است.
در میان861روز ایرانیان(دوازده ماه سال به دوازده ماه سی روزه تقسیم می شد) پنج روز باقی می ماند که
به آن پنجه دزدیده یا خمسه مسترقه می گفتند که توضیح آن در متن گاشت.
هرچند این مراسم و آیین ها  ،امروزه برگزار نمی شوند و به بوته فراموشی سپرده شده اند اما در دل
متون کهن این آیین های شاد و ریشه دار زنده است.

پی نوشت
 -0در ارجاع ابیات شاهنامه به ذکر اعداد صفحه بسنده شده است.
 -2داستان تعیین مرز ایران و توران به وسیله آرش در تاری بلعمی چنین منقول است  ...«:چنان گفتند
که مردی بنگرید به لشکر منوچهر اندر که از وی قوی تر کس نباشد و تیری بیندازد ،هر کجا تیر وی
بیفتد آنجا سرحد ملکشان بود و از آن سوی تیر حد توران را بود و افراسیاب را و از این سوی عجم را
بود و منوچهر را  ،و برین بنهاد و هر دو ملک و هر دو سپاه این اتفاق بستند و صلح نامه نبشتند چنین.
منوچهر مردی قوی بنگرید اندر همه سپاه خویش نام او آرش بود که بر زمین از او تیرانداز تر مردی
نبود و قوی تر .ورا بفرمود که بر سر کوه دماوند شود و آن کوهی است که به هیچ شهر کوه بلندتر از
آن نیست .بفرمود که بر سر آن کوه شو و آن تیر بینداز و به همه نیروی خویش تا خود کجا افتد و او از
سر آن کوه تیر بینداخت به همه نیروی خویش ،تیر از همه زمین طبرستان و زمین گرگان و زمین
نشابور و از سرخس و همه بیابان مرو بگاشت و به راست جیحون افتاد»( .بلعمی 210 :0831،و )211
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