
 

 

 جشنهای ایرانیان در ماه بهمن قبل از اسالم

اسماعیل وفا یغمائی  گردآوری، تنظیم و تلخیص 

 

جشن بهمن رسید    به فرخندگی 

نودمید  یاسمن   به هر بوستان 
به هوش  بُوَد تا در این جشن باشی 

پیام سروش باشی   نیوشنده 
است پیک سروش  خروس سپید 

برآرد خروش  که هر بامدادان 
جانکه  داده است   یزدان به جاندار 

زیان رسانی   مبادا به جانش 
 شاهین سپنتا

داریم ایران   پاس  و آئینشان  را در مقابل جهان سوگ و عزا و تله و گریه مالیان  پنج جشن  ایرانی 

با تمام خوب و بدش سرزمین جشنها بود. در ماه بهمن پنج جشن بزرگ  پیش از اسالم 

آذین می بست.سوز و سرمای زمستان را به    گرمای شادی 

به جشنجشن ملی و مردمی گفته میهای ایرانی  ایرانی  هایی  که دارای ریشه تاریخی  شود 

تا به امروز رسیده برخی از این جشنهستند و از دوران باستان  و بیش زنده هستند.   ها کماند. 

به جشنجشن إطالق میهای زنده  در میاهایی  که بنا به سنت تاریخی  ن مردم رایج است  شود 

جشن جشن نوروز(.  به جشنهای فراموش)مانند  اطالق میشده  که بنا به سنت  هایی  شود 

برگزار نمی اما ممکن است کوشش)شوند  تاریخی  جشن بهاربد(،  برای احیای آنها  مانند  هایی 

 .برخی از آنها رواج داشته باشد 

جشنهای ایرانی و بدانیم  ویژگی هبجاست   :ای زیر را دارا بودند جشن های باستانی 

و به همین علت   و اقلیمی هستند  های طبیعی و کیهانی  با پدیده  جشن های ایرانی همگی در پیوند 

طبیعی منطبق باشد  زمان برگزاری آنها هر چه بیشتر با تقویم   .سعی شده 



دانست و برگرفته از دستورهای متعلق به هیچ دینی    هیچکدام از جشن های ایرانی را نمی توان 

و دینهای مختلف بر آنها مهر   اما در قبل از اسالم آئینها  کهن دارند  ای بسیار  نیستند و سابقه  دینی 

که بر شادی اتکا دارد  این جشنها را گرامی داشته   زده اند بخصوی در این زمینه آئین زرتشت  تائیید 

 .است.

و غم و اشک و گر همراه بودند  نداشتجشن های ایرانی همواره با سرور و شادی   .یه در آنها جایی 

دیده نمی شود و  و حیوانات  نسبت به گیاهان  و بدرفتاری  در جشن های ایرانی اثری از خشونت 

مظاهر طبیعت هستند   .همه در احترام و پاسداشت 

نبوده و ایرانیان   جشن های ایرانی  عاملی برای برگزار نشدن  و زبانی  های قومی و دینی  تفاوت 

و با همبستگی برگزار می کردند جشن ها و آیین های میهن  .ی خود را یکپارچه 

  

 جشن بهمنگان در دومین روز ماه بهمن، بهمن روز

اين    روز و ماه برگزار مى گرديد.  همنام شدن  جشن بهمنگان در روز دوم بهمن ماه و به مناسبت 

 .«افشاندند عیدى بود كه در آن روز طعام مى پختند و بهمن سرخ و بهمن زرد بر كاسه ها مى  

   

بهمنگانریشه  شناسی 

وهومن نیک«، »منش نیک« و   Vohumana  بهمن از واژه اوستایی  که با »اندیشه  خرد  »گرفته شده 

و دومین روز از هر  دهمین ماه سال  ایرانیان،  برابر نهاده شده است.  ): »خرد مقدس«(  سپندینه« 

کرده و آنماه را به نام وهومن نامگذاری   .گیرند را جشن میاند 

ویژهخروس پرنده   ی جشن بهمنگان استی 

  

 وهومن چیست؟

نزدیک به درگاه اهورامزدا می پیاموهومن یکی از امشاسپندان  برای دریافت  زرتشت  های  باشد. 

یاری می از وهومن  در عالم جسمانی به این امشاسپند  اهورایی  چهارپایان سودمند  گیرد. پاسبانی 

از اینواگذار می در جشن بهمنگان یا بهمنجه که در روز بهمن از ماه بهمن واقع  شود.  رو زرتشتیان 

خودداری میمی آنان  و خوردن گوشت  سودمند  از کشتار حیوانات  و برخی زرتشتیان،  شود  نمایند 

 .دهند پرهیز از خوردن و کشتار را در تمام روزهای بهمن ادامه می

آمده به یاری مهیدر گاتها  که اشوزرتشت  ن فرشته »بهمن« به پیامبری برگزیده شد. وهومن  است 

روی می او به اشوزرتشت  و با خواست  آورد و او را در جهان مینوی نماد منش نیک اهورامزدا است 

می پیوند  اهورایی  و خواست  و در اوستا، بهشت خانه وهومن خوانده شده.  دهد با گفتار  است 

در سرای وهومن   ایز)نیکوکاران  در نوشتهدی میبهشت( به پاداش  پهلوی چون دینکرد رسند.  های 

است وهومن نخستین آفریده   .و بندهش، 

میرستم شهزادی در کتاب »جهان زرتشتی«  و بینی  به فرهنگ ایران باستان  »بنا  نویسد: 

که در جهان هستی، حقیقت یکی است  آموزش این است  منظور از یگانگی هستی،  زرتشتی،  های 

که اهورا یا »بودی وجود همان حقو سرچشمه یکتاست  و همه«  یقت  ی نامیده شده است 

همه اصلی هستند و بازگشت  از آن »بود«  نمودهایی  اصلی استموجودات  به »بود«   .«ی نمودها 

  

 های کهنجشن بهمنگان در نوشته

»لغت فرس« در بارهدر سده  طوسی اسدی پنجم، در کتاب  جشن بهمنگان، که آن را ی  ی 

می  :نویسد »بَهمَنَجنه« نامیده، 

و بهمن سرخ و زرد بر سر کاسهها  جشنی است که دوم روز از بهمن ماه کنند و طعام نهند  سازند  ها 

آرند   .«و ماهی و تره و ماست 



 
در مورد جشن بهمنجه چنین مى نويسد  عن القرون الخالیه«  بیرونى در »آثار الباقیه   :ابوريحان 

بهمن نام فرشتهروز دوم آن روز بهمن عید است كه براى توافق دو نام آن را بهمنجه نامیده  ی اند؛ 

در موكل بر  است و مردم فارس  نیازمند  بهايم است كه بشر به آنها براى عمارت زمین و رفع حوايج 

از جمیع دانهديگ مىهايى  غذايى  مأكول با گوشت  مى خورند و مى  هاى  و آن را با شیر خالص  پزند 

مى را اين غذا زياد  كه حافظه  رودخانهگويند  و كنار  و جوكند و اين روز را در چیدن گیاهان  ها و ىها 

و سوزاندنى وزير روغن گرفتن و تهیه بخور  كه جاماسب  است و بر اين گمانند  مخصوص  خاصیتى  ها 

را در اين روز انجام مى اين كارها  در اين روز بیشتر از ديگر روزها  گشتاسب  داد و سود اين اشیاء 

 .«است

 
می  سیستانی فرخیهای  نام این جشن را در سروده فرخی و منوچهری دامغانی  یافت.  توان 

 :سراید می

فرخنده کناد  فرخش باد و خداوندش 

 عید فرخنده و بهمنجنه و بهمن ماه

 :سراید منوچهری نیز می

 اورمزد و بهمن و بهمنجنه فرخ بود

 د و بهمن و بهمنجنهفرخت باد اورمز

 :سراید و نیز، در جای دیگری می

 رسم بهمن گیر و از سر تازه کن بهمنجنه

تنه عز و بیداری   ای درخت ملک بارت 

 
و گل ویژه بهمنگان خروس پرنده ویژهپرنده  ی بهمن؛ رنگ سپید، رنگ ویژه و گل یاسمن سپید هم ی 

بهمن است.گل ویژه  ی امشاسپند 

 

 دومین جشن ماه بهمن در پنجم بهمن جشن نوسره

در سی و پنجمین روز زمستان برگزار می شد و پیش درآمدی برای برگزاری جشن    جشن نوسره 

تر جشن بزرگ سده   با برگزاری این جشن خود را برای برگزاری هر چه باشکوه  و ایرانیان  سده است 

 .آماده می کردند 

 

و آداب برگزاری جشن نوس  رهتاریخچه 

در روز   و سالم   5ایرانیان  به روانی شاداب  یابی  بهمن برای چیرگی بر نیروی اهریمنی و دست 

و با سرور و  می کردند  و مردم در این جشن ها شرکت  را برگزار می کردند  جشنی به نام نوسره 

و خستگی های فکری و  می بخشیدند  روان را شادابی  و آتش افروزی و پایکوبی  افشانی  دست 

می زدودند   .جسمی را از تن و روان خویش 

حق از آداب برگزاری جشن نوسره بود. و دعا در درگاه  نیایش  آتش و خواندن   برپایی 

خود را برای برگزاری    دهم بهمن زمان برگزاری جشن سده است، مردم با برگزاری جشن نوسره 

تر جشن بزرگ سده آماده می کردند   .هر چه باشکوه 

 

زنان  جشن نوسره  درروز  پنجم بهمن روز گرامیداشت 



است که این روز را به   نسبت داده شده  روز پنجم از هر ماه به سپندارمذ  پارسی  در آیین باستان 

داده اند  زنان اختصاص  زمین، به گرامیداشت  زمین و سبز شدن  های  .مناسبت سبزکنندگان  ایرانی 

که عناصر طبیعی را برای دف خود را موظف می دانستند  کنند باستان   .ع اهریمن ستایش 

و در جشن ها سعی می   جشن های متعددی برگزار می کردند  ها به دلیل اعتقاداتشان  آریایی 

مقام و موقعیت عناصر طبیعی را پاس بدارند  به نوعی   .کردند 

و آن را ن هراس داشتند  ها چون از مناطق سردسیر بود از سرما و تاریکی  آریایی   خواستگاه 

 

 بهمن جشن برگ  سدهسومین جشن   

که در آغاز شامگاه    ایرانی جشنجشن َسده یک  ، یعنی روز مهر از ماه بهمن، ماه منبه دهماست 

 .شودبرگزار می

در  روز از بهمن ماه با افروختن هیزمی که مردمان، از روزهای پیشین  دهمین روز یا آبان  در شامگاه 

گرد آورده این جشن آغاز میمرکز شهر یا آبادی یا بر بلندی کوهستان   .شوداند، 

این جشن همیشه به شکل دسته تاریخی  جمعی و با گردهمایی همه مردمان شهر و در اشارات 

مردمان در گردآوردن هیزم  شدهجا و با برپایی یک آتش بزرگ برگزار میمحله و روستا در یک است؛ 

می جشن همکاری و همبستگی مردمان است  با یکدیگر مشارکت  جشن سده،  ترتیب  و بدین  کنند 

استان و دیگر استانزرتشتیان  کرمان، یزد، فارس  از دیرباز این جشن را برگزار میههای  اند؛  کردها 

طبس )روستای   بافت، بردسکن،  اطراف میبد و اردکان،  امروزه بجز این شهرها در روستاهای 

با گردآمدن در   ایرانیان  آمریکا و استرالیا  خارجی مانند سوئد،  و حتی در برخی کشورهای  پیرحاجات( 

در کنار هم آتشی بس و به نیایشیار بزرگ مییک نقطه از شهر یا روستا  و افروزند  خوانی 

می و پایکوبی  است بزرگسرودخوانی  گفتنی  وباشکوهپردازند؛  جهان در  ترین  جشن سدهٔ  ترین 

برگزار می این روز را آبان روز کرمان هر ساله  زرتشتیان  اصلی و جدید  شود؛ همچنین در تقویم 

 .اند نامیده

مصادف   جدید زرتشتیان  و   بیرونی ابوریحانماه شده حال آنکه با مهر روز از بهمناین جشن در تقویم 

آنرا آبان روز گزارش کرده    اند.دیگر منابع 

را گرفته  بعضی دانشمندان از نام سده  گویند  نومی  بیرونی ابوریحاندانند؛  می  صد شده  »سده  یسد: 

و در علت و سبب این جشن گفته  بابکان اردشیریعنی صد و آن یادگار   که هرگاه روزها و است  اند 

میانشب را جداگانه بشمارند،  می  ها  علت این  آن و آخر سال عدد صد بدست  و برخی گویند  آید 

و یکی از خود را بر همه   -پدر نخستین-  کیومرثاست که در این روز زادگان   صدتن شدند  درست 

و برخی برآنند که گردانیدند  و نیز آمده:    مشیانه و مشیدر این روز فرزندان    پادشاه  به صد رسیدند 

فرزندان    .  در این روز به صد رسید   ابوالبشر آدم“شمار 
روز زمستان است؛ از ابتدای زمستان )اول آبان ماه( تا    ۱۰نظر دیگر اینکه سده معروف، صدمین 

صد روز، و از بهمن که جشن سده و اول بهار   ۱۰است  و بودهشب  ۵۰روز و ۵۰بهمن تا نوروز  است؛ 

دست پیدا کردهبه به آتش  روز روشن و گرم علت اینکه از این روز به بعد انسان  است شب هم مانند 

شبو زنده  .شوند ها هم شمرده میاست 
زمستان را، همان دی یکی دیگر از دالیل گرامی دو ماه میانی  این شب این است که ایرانیان  داشت 

این دوماه  ومند گشتن اهریمن میو بهمن را، بسیار سخت و هنگام نیر یافتن  و برای پایان  دانستند 

ویژهنیایش از شب چله که ای برگزار میهای  می  بزرگ چلهکردند؛  و در آن مهر برای  نیز نامیده  شد 

و  زاده دوبارهن  مبارزه با اهریم بود تا شب دهم بهمن ماه که جشن سده  نامیده    کوچک چلهشده 

برابر می در روز سده کشف    ۴۰شد  و زندگی(  و به سبب اینکه آتش )مظهر گرما و نور  روز است؛ 

از  روز شد  شب مانند  روشنایی  و وسیله دیگری برای مبارزه با اهریمن و بنا بر آیین باعث  شده بود 

و روز( است ۲۰وز و ر ۲۰شب چله کوچک تا اول اسفند   )جمعاً چهل شب   .شب 

برگزار یکی از نشانه و بافت  مراسمی است که در بین عشایر سیرجان  این دو پدیده  پیوند  های 

 :شودمی

آتش جشن سده، با چهل شاخه از درختان هرس شده که  شب دهم بهمن آتش بزرگی بنام 



چهل روز »چله بزرگ« است در میدان ده  و میبرمینشان   :خوانند افروزند 
زمستانی هنوز گویی  چهل کنده سوزانی/  دهقانی/  برخی گفتهسده سده  که این تسمیه به و  اند 

آمدن محصول و ارتفاع   از به دست  صد روز پیش   .است  غالتمناسبت 

و    بهار مهرداد در فرهنگ ایران«  »پژوهشی  بر   آبادیغیاث مرادی رضادر کتاب  »نوروزنامه«،  در کتاب 

در  که َسَده  با عدد    برآمدن و طلوع کردنبه معنای   اوستایی زباناین باورند   ۱۰۰است و ارتباطی 

معرب شده به شکل »صد«  در حالیندارد؛ عدد »سد«  به شکل »سذق«است  واژه »سده«    که 

 .استمعرب شده

یا مهر بدانیم، می دیگری برای خورشید  توان  اگر نخستین روز زمستان را )روز پس از شب یلدا( تولد 

دانست؛ )در   آیین کهن و زنده ایرانی  آن را هماهنگ با جشن گرفتن در دهمین و چهلمین روز تولد، 

کشور و سرزمینهمه استان ایرانیهای  برگزاریهای  مراسم جشن دهم و چهلم کودک    نشین، 

می و این واژه  دیده  است، در ” )sada“شود(  و آشکار شدن  ایران اسم مؤنث( که به معنی پیدایی 

sadok و در  باستانsadag از آن   میانه فارسی )معرب نوسده(  و واژه عربی سذق و نوسذق  بوده 

 .استآمده

و پنجاه روز ماروایت از زمستان یا پنجاه شب  را به صد روز گذشتن  که جشن سده  به نوروز  هایی  نده 

نیامدهکنند، همگی از ساختهتعبیر می و در متون قدیمی  است  جدیدتر   .اند های 

 

اساطیری  سده از دیدگاه 

آتش اشاره دارد؛  از اسطوره جشن سده تنها یکی به پیدایش  »گوید می  فردوسیهای    هوشنگ: 

کندن  ، که شیوهٔ کشتپیشدادیپادشاه   درخت… را به او نسبت میکاریزوکار،  روزی  ، کاشتن  دهند، 

و مار و به سوی مار انداخت  و سنگ برگرفت  ها  فرار کرد؛ اما از برخورد سنگ در دامنٔه کوه ماری دید 

شد.« هم در کتابجرقه آمدن  «  آثارالباقیه» و هم«  التفهیم»  ای زد و آتش پدیدار  از پدید  ابوریحان، 

بلکه آن را افروختن آتش بر بامها می که به دستور  آتش سخنی نیست  انجام گرفت و در   فریدونداند 

که: »آفریدون همان روز که آمده  نوروزنامه برنهاد و مردمان که ا  ضحاکاست  ز بگرفت جشن سده 

تا   و از جهت فال نیک، آن روز را جشن کردندی و هر سال  پسندیدند  رسته بودند،  جور و ستم ضحاک 

نیک عهد را در ایران و دور آن به جای می  .«آورند به امروز، آیین آن پادشاهان 

 

تاریخی  سده از دیدگاه 

نهادن جشن سده در   آتش و بنیاد  پدیدآمدن  گونه آمده  شاهنامهداستان  که بدین  با    هوشنگاست 

از کوه می که مار  چند تن از نزدیکان  و گذشتند  نمودار شد؛ هوشنگ سنگ بزرگی برداشت  سیاهی 

برخاستبه سوی آن رها کرد؛ سنگ به کوه برخورد کرد و آتش از برخورد سنگ به گفته    ]۴[.ها 

 :فردوسی

خردسبرآمد به سنگ گران  نگ 
 
 

گردید   سنگ  این  هم  و  آن  هم 

 خرد

آمد از هر دو سنگ   فروغی پدید 
 

 
از فروغ آذرنگ  دل سنگ گشت 

 جهاندار پیش جهان آفرین
 
 

 نیایش همی کرد و خواند آفرین 

 که اورا فروغی چنین هدیه داد
 
 

 همین آتش آن گاه قبله نهاد

باده   و  آنشب  کرد  جشن  یکی 

 خورد

 

 
آن جشن فرخنده کرد  سده نام 

مورخانی همچون   یکی از سه جشن بزرگ ایرانیان    گردیزی ،بیهقی ،بیرونیبه نوشته  جشن سده 

و   مغولو حمله   خوارزمشاهیان، تا اواخر دوران  اسالمی دوراناست که در  دوام آورد و هم سالطین 



میامیران و هم مردم عادی این جشن را به و بزرگترین جشن سده در زمان  پا  مشهورترین  داشتند؛ 

برگزار شده  ۳۲۳در سال    مردآویج و چنانهجری در اصفهان  در است  است  آمده  بیهقی تاریخکه 

جشنی است که در زمان   دیگری که به یاد مردم مانده،  در سال    غزنوی مسعود سلطانجشن سده 

 .هجری برگزار شد   ۴۳۰

در  سده  ایرانی است؛    ایرانی فرهنگبه هر روی، ماندگاری  مرهون اقوام گوناگون  ، در  کرمانبسیار 

بوده مهد برگزاری سده  و همه ساله باشکوههشتاد سال گذشته  نیز در آن  است  جشن سده  ترین 

همه مردم برگزار می در سالشجا توسط  پس ازود؛  و هفت  های  این جشن را سال پنجاه  زرتشتیان 

تازهبا روش میهای  ندارد، برپا  تاریخی   .کنند ای که سابقه 

برگزاری سده در کرمان میروح است، دربارهٔ  »کرمانیاالمینی، که خود کرمانی  این جشن گوید:  ها 

از مناطق دیگر برگزار میرا باشکوه از خاکستر    کنند؛ هنوزهمتر  در کرمان رسم است که کشاورزان 

میآتش بر زمین به زمین برکت میهاشان  که خاکستر آتش سده  زیرا عقیده دارند  او پاشند،  دهد.« 

»در گذشتهادامه می دور این مراسم در پشتدهد:  نه چندان  برگزار میبامهای  این جشن ها  شد؛ 

است؛ هیچ این مراسم پنهاجمعی و همگانی  و در خفا انجام نمیگاه  با حضور نی  و همواره  شده 

از مردم در بیابان و دشتتعداد زیادی  برپا میها  هنوز هم در کرمان در روز جشن شدهها  است؛ 

را تعطیل می  .«کنند سده، مدارس 
در برگزاری این   از برگزاری نخستین سده، امروزه تغییرات محسوسی  هزاران سال  به رغم گذشت 

 است.یامدهوجود نجشن به

که تغییرات آیینروح را در طول زمان پیگیری میاالمینی  معتقد است این آیین آن قدر قوت  ها  کند، 

به خاطره و ایران جنگ گوید: »حتی در زمان  ای میداشته که موفق به حفظ خود شده و با اشاره 

باز هم مردم در روز دهم بهمن دور هم در  عراق کم شده بود، ولی  با آنکه از شکوه جشن سده 

را در آن جشن می پیش معموالً سده  کرمان )باغی که تا چند سال  جمع بداق آباد  گرفتند( 

از آنمی را آتشدند؛  به این جشن سدهش میجا که سده  هم میزنند،  روحسوزی  االمینی از  گویند؛ 

کرمان در سالماجرای سده تعریف میسوزی  دهه چهل شمسی روایت جالبی  کند: »نزدیک  های 

از باغچه بیرون آمده، زمزمه الله به دست، با لباس سفید  کنان به سده نزدیک  غروب دو موید، 

و از سمت راست سه بار گرد  می ها از گردند؛ سپس این خرمن هیزم را با شعله اللهآن میشوند 

می طول میزنند؛ ساعتچهار سو آتش  تا شعلهها  و مردم، به  کشد  ها و حرارت آتش فروکش کند 

برای پریدن از روی آتش به بوته بتوانند  و جوانان  در گذشته  ویژه نوجوانان  نزدیک شوند؛  پراکنده  های 

که منتظر فروکاسب زده و ش کردن شعلهسوارانی  زودتر از دیگران خود را به آب و آتش  بودند،  ها 

می میهنرنمایی  و به نشانٔه پایان  کردند؛ کشاورزان  از خاکستر سده را بردارند  مقداری  کوشیدند 

گرما را به کشتزار خود ببرند؛ شرکت کمیافتن سرمای زمستان،  گشتند،  کم به خانه برمیکنندگان 

که ت پیرامون سده میا نیمهولی جوانانی  گرما به های شب  در این شب ستاره  کم نبودند.«  ماندند، 

 .آید زمین می

 

 سده از نگاه دولت و جامعه غیرزرتشتی

برگزار می در شهرهای بسیاری  و گزارشسده در روزگار جدید  هر ساله تصاویر  در این  شود.  هایی 

منتشر میباره در خبرگزاری از شودهای ایرانی  دولت حسن روحانی  با توجه با توجه بسیاری   .

خورشیدی، شهردار    ۱۳۹۲که در سال  ها   روی خوش نشان داده. چنانمردم  با برگزاری این جشن

کرد که، رویکرد دولت   ه سمت برگزاری  و تأکید  در جشن سده سخن گفت  یزد از این موضوع 

مردم یکی  جشن و شاد بودن  ما است. این جشن در  از هدفهای ملی مانند سده است  های 

 .شودشهرهای مختلف ایران از جمله شیراز، یزد، اهواز، کرمان، کرج، رضوانیه، تهران، برگزار می

 

دینی  سده از دیدگاه 

جدا    و از خداوند  جداست  که از خداوند  و انرژی است. نوری  آورنده اهمیت نور، آتش  این جشن به یاد 

چنان برمی  هاکه از کتابهم نیست  تاریخی  و تمام  و اسناد  جشن سده جنبه دینی نداشته  آید 

است و بیشتر جشنی کهن و ملی بهداستان مربوط به آن غیردینی  و وارث شمار میهای  آید 

و  نه تنها ایرانیان  جشن سده  کشورهای بلکه میراثی است که به بسیاری از    هاآریاییحقیقی 

 .نیز راه یافت  ایران همسایه



از   هدایت صادق.  و خارج از ایران رواج گسترده دارد  ایران زرتشتیان امروزه این جشن بین بسیاری 

جوانی خود از جشن سده  در سال می  کرمان زرتشتیانهای  و چنین گزارش  سوزی  کند: »سدهدیدن 

جمشید و آیین کرمان به یادگار  زرتشتیان  میجشنی است که هنوز  ایران باستان  و برای های  گیرند 

در کرمان در نظر گرفته پنجااین کار موقوفاتی  خروارها بوته و هیزم درمنه در گبر اند.  روز به نوروز  ه 

گرد میمحله باغچه بوداغ جنب این باغچه خانهآباد  و آورند.  از    موبد  موبدانای هست مسجد مانند 

میشهر و حتی خارجیبزرگان   را دعوت شایانی  و میوه  ها  و شیرینی  در این آیین نوشیدنی  کنند. 

و اول  زیاد چیده می دو الله روشن می  آفتاب غروبشود  را با آن آتش  هکنند و بوتدو نفر موبد  ها 

و سرود ویژه میمی زبانه میزنند  هنگامی که آتش  همٔه میهمانان که بیش از چندین  خوانند  کشد 

دور آتش میهزار نفر می با فریادهای شادی  و این ترانه را میشوند   :خوانند گردند 

 سد به سده، سی به گله پنجاه به نوروز

می و میان هلهلٔه شادی جشنوشیدنی   «.شودن تمام مینوشند 

از نقاط مرکزی ایران مانند   یا سده سوزی در بین تمامی قشرها مردم   کرماندر بسیاری  جشن سده 

و… به عنوان جشنی ملی رواج    یهودی ،مسیحی ،زرتشتی،  (شیعه و سنی)  مسلمانکرمان از 

 .دارد

 

 آیین جشن سده

 خوانیممی خیاممنسوب به    نوروزنامهدر کتاب  

نیک عهد  را پادشاهان  بعد از آن در ایران و توران به جای می  هر سال تا به امروز جشن سده  آورند، 

که نگهبان سنن   به امروز، زمان این جشن به دست فراموشی سپرده شد و فقط زرتشتیان 

را بر پا می بوده و هستند این جشن باستانی   .«داشتند باستانی 
از اسالم بود که به سال   دهم میالدی( این   هجری  ۳۲۳مرد آویج زیاری نخستین کس پس  )صده 

مراسم در  به همین دلیل پس از پایان  با شکوه فراوان برگزار کرد و گویا  جشن را در اصفهان 

رونق گرفت و عنصری شاعر نامدار  توطئه این جشن دوباره  ای کشته شد. همچنین در زمان غزنویان 

که آغاز آن قصیده  غزنوی محمود امیرهای سده در برابر  ایران در یکی از جشن دربارهٔ سده خواند  ای 

 :این است

 سده جشن ملوک مامدار است 

و از جم یادگارست  ز افریدون 

ایران، این جشن نزدیک   و در میان زرتشتیان  با آتشدر ایران باستان  افروزی آغاز  غروب آفتاب، 

و امروز هم با همان سنت کوهمی از بوته و خارو هیزم در بیرون شهر فراهم شده، در شود  هایی 

زمزمه می الله به دست اوستا  که موبدان  بوتهحالی  کرده و مردمی که در آن جا  کنند،  را روشن  ها 

این مراسم به وسجمع شده خوانده،  نیایش  نماز آتش  کرمان سدهاند  هاست  یلٔه انجمن زرتشتیان 

و مسلمان، کلیمی در آن جا گرد آمده   و همه مردم زن و مرد، زرتشتی  که بیرون از شهر انجام شده 

در تهران این جشن بیست و پنج سال است که با شکوه وسیله  و در شادی شرکت می کنند 

برگزار می ورجاوند  فروهر در باغ )کوشک(  در شیراسازمان  ز پنج سال این جشن به همت  شود. 

و مردم شیراز، برابر کعبه  آرتشیان  همسرم پریچهر )همسر فرهنگ مهر( و با یاری زرتشتیان، 

نزدیک    .برگزار شد   جمشید  تختزرتشت، 

  

در   تاجیکستانجشن سده 

 تاجیکستان در سده جشن:  مقالٔه اصلی

در برای اولین بار پس از ر جشن سده  رسمی    تقویمو قرار گرفتن آن در   تاجیکستانسمیت یافتن 

از سوی رئیسبه آن کشور، از آن تجلیل طور گسترده در سراسر کشور و با پیامی  جمهور 

این روز به عنوان یک  شده اکنون  در تقویم   عید است.  شده  تاجیکستانرسمی  اگرچه گنجانده  است 

به مردم رئیس.  استهنوز این روز تعطیل عمومی اعالم نشده به این مناسبت  تاجیکستان  جمهوری 

روز سهکشو تبریک گفته و محافل رسمی »سده«  شهر شنبه با شرکت گسترده ساکنان  رش 

اطراف آن و با اجرای برنامه  دوشنبه هنر دستو نواحی  فرهنگی و هنری و نمایش آثار  در های  ی 



مانند  فردوسی حکیم باغ جشن سده  برگزار شد.  تاجیکستان،  در جنوب پایتخت  از    نوروزو   مهرگان، 

میبه  زبانپارسیو   ایرانی مردمانهای مهم و کهن جشن آن درشمار  پیدایش  که اسطوره   آید 

از سالله    فردوسیحکیم «  نامهشاه» داده شدهپیشدادیانبه هوشنگ، شاهی  نسبت   .است، 

یا   ،  تبارایرانی مردمکه در میان   میترایسمبرخی از پژوهشگران جشن سده را به آیین مهرپرستی 

البته، در نزد زرتشتیان  مربوط میهم رایج بوده،    زرتشتیقرنها پیشتر از آیین   یکی از   آتشدانند. 

جشن سده هم حفظ شده مقدس  جشن سده  نمادهای  نگاران،  برخی از تاریخ  به نوشته   ۵۰است. 

نامیده شده،  یا جشن نوروز برگزار می  بهاری اعتدالشب قبل از   ۵۰روز و  به همین دلیل سده  شود، 

 .شودچون حاصل جمع این دو، صد می

خلق حکیم فردوسی شهر دوشنبه که به نام »باغ دوستی  معروف برنامه جشن سده در باغ  ها« 

هنرهای مردمی و  نهالاست، از نمایش  عبارت  صنایع دستی،  مختلف، گل و گیاه و آزمونهایی  های 

و  که رسمی از رسوم باستانی  بود. از تهیه بهترین سفره سده گرفته تا بهترین ترانه در وصف سده 

است )، رئیسرحمان امامعلی.  نمادی از سرور و شادمانی  تاجیکستان، شب گذشته   ۹جمهوری 

فرارسی جشن سده را به مردم (  ۲۰۱۸ژانویه    ۲۹–۱۳۹۶بهمن  تلویزیونی  برای اولین بار در پیامی 

که جشن افتخار است  وی گفت باعث  تبریک گفت.  کهنی چونها و سنتکشورش  و   های  سده 

به تاجیکستان  احیا میمهرگان در دوران استقالل  آقای رحمان افزود: »آدمان سن و تدریج  شوند. 

با آرزوی آمدن فصل بهار جان در دوره اوج سردی زمستان  با هم جمع آمده،  سال گوناگون  بخش 

مختلف دایر میبینیچاره )تدابیر(  بزم میهای  گلخن می گیراندند،  ضکردند،  ادی و آراستند، 

میخرسندی می و با همین راه سختی سرما را برای یکدیگر آسان  رئیسکردند  جمهوری  کردند.« 

را تشکیل می جوهر جشن سده  دوستانه«  که سنتهای »حیات  گفت  دهند: »در میان  تاجیکستان 

گلخن )مشعل دارد، به این معنی، این جشن را می( سنتهای سده  توان  افروختن موقع اساسی 

 .«د آتش، یعنی منبع گرمی و نور، نامید جشن میال 

امسال از احتمال  هم آمدن آب و هوا در پاییز و زمستان  زمان آقای رحمان با توجه به نامساعد 

که »'خشک خواست  و مشکالت دیگر« هشدار داد و از مردم کشورش، به ویژه کشاورزان،  سالی 

و در برگزاری رسم آیین بینند  کنند. برای نخستین بار  ملی صرفههای  برای فصل بهار آمادگی  جویی 

به مردم کشورش  است که رئیس تلویزیونی  در پیامی  جشن سده  به مناسبت  جمهوری تاجیکستان 

به فهرست جشنتبریک می این جشن و جشن مهرگان در سال گذشته  های ملی و رسمی  گوید. 

صور از آن هم پارسال  تجلیل رسمی  هرچند نخستین  اضافه شد،   .ت گرفته بودتاجیکستان 

است که از جشنهای سده و مهرگان به اولین کشوری  کند.  طور رسمی تجلیل میتاجیکستان 

تاجیک با برگزاری نخستین جشن سده پیام داده کمر مقامات  که به احیای این آیین کهن نیاکان  اند 

در پاییز گذشته )همت بسته نگاه دارند.  تا فروغش را زنده  جشن و   در پی(  ۲۰۱۷اند،  اصالح قانون 

یا    ۳۰مراسم تاجیکستان،   جشن اکتبر روز برگزاری    ۱۵بهمن روز برگزاری جشن سده و  ۱۰ژانویه 

به عنوان    اعالم شد. دولت تاجیکستان  مهرگان دارد این دو جشن را برای ثبت  میراث تالش 

در یونسکوبه    فرهنگی وسغیرملم و فرهنگی ملل متحد پیشنهاد کند.  علمی و آموزشی  ، سازمان 

جشن گرفتهبه  تاجیکستاننیز در    مهرگانبرای نخستین بار   ۲۰۱۷پاییز    طور رسمی و باشکوه 

  

 جشن میانه زمستان –بهمن   ۱۵

از ایران باستان  جشنی فراموش شده 

آن  فرهنگی  است که اصالت  نهادینه شده  فرهنگی غنی و پرباری  در هر قسمت از کشورمان، 

می دهد  و دقیقا در  .  منطقه را به همه نشان  که  ۱۵در ایران باستان  روز از   ۴۵بهمن ماه و در حالی 

است؛ جشنی به نام جشن میانه زمستان ما    باستانی اعیادگرفته می شود که از   زمستان گذشته 

از جمله ی آیین ها و بز این جشن باستانی  است.  است  ایرانیان  ما ایرانیان  های باستانی  رگداشت 

پاس داشته می   کم رنگ تر از گذشته  است و بسیار  که به مرور زمان به فراموشی سپرده شده 

 .شود

که  باستانی جشناین   در مقدمه گفتیم، جشنی است که امروزه در دست    و زیبا همانطور 

و حتی اسمش را هم  شما با آن آشنا نباشید  و به همین خاطر شاید  فراموشی سپرده شده است 

می در جشن میانه زمستان مردم همگی به شادی و پایکوبی  باشید.  پرداخته اند و   زیاد نشنیده 

که چون کمر غول سرما شکست بر این بوده است  و به زودی رخت خود را بر می  ه می اعتقاد  شود 



زنده می   زمین دوباره  شود و همچنین شروع به نفس کشیدن می کند،  دارد و می رود و به اصطالح 

بپردازند  به جشن و پایکوبی   .باید 

ی آن به شما توضیح   بیشتر درباره  که باید  دارای ابعاد مختلف و جالبی است  جشن میانه زمستان 

حال این    باستانی جشن  دهیم. این نیز می شناسند  گاهنباری  را به عنوان جشن میانه زمستان 

چیست؟   در جشن میانه زمستان  چیست و نقشش  که گاهنبار  پیش بیاید  ممکن است  سوال برایتان 

های  بنابر نوشته  یا گََهنبار  یا گاهبار  در واقع آن    زرتشتی های اسطورهگاهنبار  روزی  ۶و آریایی 

را آفریده استاست که خداون دنیا  عزوجل و توانا   .د 

نقل می از زرتشت  گاه آفرید که البته اول هر  ۶کنند که اهورامزدا دنیا را در   همچنین در کتاب زند 

که در  نامی یک نام وجود دارد و همچنین اول هر گاهی جشنی برگزار می شود. همانطور  گاهی 

را در  جهان هستی  نیز روز می  ۶ادیان سامی، خالق و آفریدگار  آفریند، در دین کهن زرتشتی 

جهان مادی را در  به انجام می  ۶اهورامزدا آفرینش   .رساند   گاهنبار 

آمده است که این  درباره ی جشن میانه زمستان و گاهنبار  که در یسنا    ۶به طور مثال توجه نمایید 

از عبارتند  است و در روز  :  میدیوَزرِیم: گاهنبار  با  اردیبهشت   ۱۵که نخستین گاهنبار  ماه که برابر است 

که در این هنگام از اول سال، آسمان آفریده شد   ۴۵روز  اعتقاد بر این است  دوم  .  سال.  گاهنبار 

روز سال که در این روز »آب« آفریده شد :  میدیوشـِیم  پَیته.  که روز پانزدهم تیرماه، و صدوپنجمین 

روز سال که  ماه شهریور که  ۳۰برابر است با روز : َشهیم با صد و هشتادمین  برابر است  به عبارتی 

که در این روز زمین آفریده شد  بر آن است    ۳۰برابر است با  :  اَیاسرِم.  می گویند  مهر ماه که اعتقاد 

آفریده شدند  روز از سال، گیاهان   .که در دویست و دوازدهمین 

روز از    دی ماه هر سال که بیان می ۲۰این روز برابر است با  :  میدیارِم و نودمین  دارد که در دویست 

در آخر نیز به َهـمَـسپَـتمَُدم می رسیم که بیان می دارد که در  آفریده شدند.  ،جانوران  خلقت هستی 

زمین که به آن وهیشتواشت کبیسه( از خلقت  و شصت و پنجمین روز )سال  گاه نیز می   سیصد 

بسیاری پیدایش ها و مردم آفریده شدند.  انسان  می  گویند،  پیشدادیان  را از روزگار   .دانند  گاهنبار 

  

به   نخستین بنیان ایران زمین معرفی کرده اند. گاهنبارها  باستانی  گذار گهنبار را جمشید، پادشاه 

گره خورده است همه ی ایرانیان  و دیرینه ی زندگی  که با پیشینه ی باستانی  .  گونه ای هستند 

با کشاورزی و دامداری و زندگ دارای پیوند هستند گهنبارها  کشاورزی از اساس  گهنبار در واقع در  .  ی 

است  .آغاز جشنی کشاورزی بوده 

است که دگرگونی   برابر با زمانی  رخ می  هر کدام از گهنبارها،  برای کشاورزان  دهد و های بنیادین 

می   این دگرگونی که هریک از جشن  ها با خود جشن و شادی  بدانید    های ششآورد. جالب است 

تا   مهم  طول میروز به   ۵گانه ی گاهنبارها  است. آخرین روز هر گاهنبار  ترین روز جشن  انجامیده 

این روزها   آفرینش هستند و دلیل برزگداشت  به هر حال جشن بزرگداشت  گهنبارها  می باشد. 

که گفتیم به این خاطر است که در اسطوره ز های زرتشتی جهان یک مرحله ی دیگر را نی  همانطور 

است  .اضافه شده 

مرحله به ترتیب در ابتدا آسمان، بعد از آن آب، سوم زمین، چهارم گیاه، پنجم جانور، ششم   ۷در این  

است و در آخرین و هفتمین مرحله آتش که نمادی از انرژی، نیرو و توان جنبش در هستی  .  انسان 

این آفریده و به همین سبب برخی دا  شش گهنبار جشن پاسداشت  نوروز را  ها است  نشمندان 

آن می آتش و بزرگداشت   .دانند   جشن آفرینش 

  

که هر چهره  گهنبارها  است. با برپایی  از واژه ی گهنبار دارای دو بخش گاه و انبار  اش با فصلی 

از آنچه برداشتفصل است، ایرانیان  در پیوند  اند و به   کرده  شان بوده، دهش می  های برداشت 

می آن نوعی   .را جشن سهیم شدن با هم نام گذارد توان 

در این جشن و سپاس  زرتشتیان  اهورامزدا  های    ها و آفریده  گزاری از او برای داده  ها به ستایش 

گهنبار می  نیکش می موبد آفرینگان  در این آیین    پردازند.  دارا و ندار باید  خواند و بر توانگر و ناتوان، 

کاری که هر انجام دهد، این است که بخشی از درآمد خود را به داد و دهش   شرکت کنند.  فردی باید 

پیش از درگذشت همه یا   زرتشتی  از نیکوکاران  بنا بر این باور بسیاری  خرج کند.  و یاری به بینوایان 



کامل وقف مراسم گهنبار و  خود را از به مانند زمین و باغ و آب و خانه و به صورت  بخشی از دارایی 

و یاری به دیگران میداد و    .کنند  دهش 

است. در هر یک از  ۶ آیین    ۶چهره ی گهنبار، گاه داد و دهش  شود و ای برپا می  های ویژه گاهنبار، 

ها برگزار می کنند و به مهمانی می رفتند تا کرفه به معنای ثواب  مردم میزدها به معنای میهمانی  

به معنای جزای آ برند و گرنه پادافره   .ن را می بینند بسیار 

  

و جشن  واالتر است  که روز پنجم آن از دیگر روزها  پنج روز طول کشد  جشن هر چهره ی گاهنبار 

در بخش. رودشمار  بزرگ تری به  از اوستا به نام آفرین گهنبار شروع به خواندن    بزرگ موبدان  هایی 

عام می   و پس از آن، آنگاه سفره  بر سر سفره ی گهنبار می  کشند و هر کس، از دارا و می کند  ندار 

به همراه    نست و از آن بهره می موبدان  روز اول هر چهره از گهانبار،  جست. پیش از برآمدن آفتاب 

از گهنبار را برگزار می و چه ناتوان همه   دیگر مردم، مراسم واژیشت  کنند. در این مراسم چه توانگر 

که خود نمی    آن.  کنند   شرکت می خهایی  که توانند  در آیینی  باید  رج حضور در این جشن را بدهند، 

و از خوان گهنبار که در همه جا گسترده  دیگران برپا می   است شرکت کنند  کنند یا از درآمد موقوفات 

بهرهمی عالی سیاست شود،  گذاری ثبت میراث    مند گردند. جشن میانه زمستان با رای شورای 

 .بت شده استهای ملی ایران ثمعنوی در لیست آیین  

تر با   است تا با زبانی ساده  در این زمینه جالب  ی استاد رضا مردای غیاث آبادی  در ادامه   مقاله 

و گهنبار آشنا گردید   :جشن میانه زمستان 

روز  که برابر است با بلندترین  یا نخستین روز تابستان  تابستانی  از هنگام انقالب  سال گاهنباری 

و پس از سال، آغاز می  از:  ۷شده  مختلف که عبارتند  ی زمانی  فصل و   ۳پاره  میانه ی فصل،   ۴پایان 

و در زمان تحریفبه آغاز سال بعدی می   است. بعدها  می رسیده  نیز کوشش  عصر ساسانی  های 

خود   شود تا ضمن الحاق جشن دینی ساختگی  مزدیسنا، آن را با باورهای  به تقویم  های گاهنباری 

اما برای می   آن  تطبیق دهند  و ها دالیلی مذهبی  آسمان، آب، زمین، گیاه، جانوران  تراشند و خلقت 

موسم  ها منسوب می  مردم را به این گاه فراوانی در فاصله ی حقیقی  ه ای دارند و دخل و تصرف 

می برابر هستند،  طبیعی کاماًل  که با تقویم  مختلفی که عصر ساسانی   گاهنباری  دستبردهای  کنند. 

گ در در نظام  که فاصله ی گاهنبارها  زده شده است امروزه موجب شده است  گاهنباری  اهشماری 

در حالی  متون کهن به گونه با یکدیگر داشته باشند.  و کمتر تطبیقی  ثبت شوند    های بسیار مختلفی 

موسم   و که نظام  و امروزه همچنان بیشتر روستانشینان  و دقیق است  بسیار ساده  های گاهنباری 

در بین کشاورزان، سنجش زمان به  برداری میهای ایرانی از آن بهره   سرزمین  کشاورزان کنند. 

روزهای فصل مثل  بسیار   ۲۰بهار، نیمه ی بهار و یا    ۴۰بهار،   ۲۰گونه شمارش  به تابستان  روز مانده 

روز و ماه استرایج    .تر از سنجش زمان بر اساس شمارش 

  

ی جش که درباره  که این    ۱۵ن میانه زمستان در نکته ی مهم و جالبی  بهمن ماه وجود دارد این است 

که همگی از احترام به ریشه در   دیگر جشن ها ریشه در خاطرات و رسوم ایرانیان  جشن و تمامی 

در ایران پیدا شده   باستانی  آفتابی  چند تقویم  گرفته است. همچنین تاکنون  طبیعت دارد، نشات 

گاه   یعنی بر مبنای محاسبه آغاز و میانه  است که کاماًل بر مبنای نظام  گاهنباری،  شماری بر اساس 

 .اند   ها، طراحی و ساخته شده ی فصل

  

 ۲۵ ولنتاین روز بهمن )۱۴ فوریه

که روز عشق فرنگی   مانده  تنها مدت کمی به اواخر بهمن ماه و اواسط ماه فوریه باقی  روز ولنتاین 

به فاصله ی چهار روز از  ایرانی  یا همان ولنتاین  )سپندارمذگان(  و روز عشق ایران باستان  )ولنتاین( 

یعنی   و   ۲۵هم قرار دارند  ! …بهمن ماه )سپندارمذگان ۲۹بهمن ماه )ولنتاین(   ) 

 

 روز ولنتاین

که روز عشق فرنگی   مانده  و )تنها مدت کمی به اواخر بهمن ماه و اواسط ماه فوریه باقی  ولنتاین( 

به فاصله ی چهار ایرانی  یا همان ولنتاین  )سپندارمذگان(  روز از هم قرار  روز عشق ایران باستان 



یعنی   و   ۲۵دارند  !بهمن ماه )سپندارمذگان  ۲۹بهمن ماه )ولنتاین(  که (  است  بهمن   ۲۵چند سالی 

اکثر جوان    ۱۴) باب شده است.  و … در کشورمان  و خرید گل و عروسک، شکالت  فوریه( روز ولنتاین 

است، فقط م یا پوشیدنی  خوردنی  ی دانند که در روز ها بدون اطالع از اینکه اصال این ولنتاین 

بخرند  دارند هدیه  که دوست  برای کسانی  باید   …ولنتاین 

  

روز ولنتاین تاریخچه  ولنتاین  تاریخ  روز ولنتاین   :ولنتاین 

می-روز ولنتاین و آنچه از پیشینه روز ولنتاین  در دست نیست  کامل و دقیق ولنتاین  دانیم با  تاریخچه 

امروزه  که حداقل سه قدیس  افسانه درآمیخته است.  به این نتیجه رسیده است  کلیسای کاتولیک 

افسانه سعی در بازگوئی  وجود داشته به همین دلیل چندین  رسیده اند،  که همگی به شهادت  اند 

دارند  آئین ولنتاین   .تاریخچه 

می-روز ولنتاین صده سوم میالدی که مطابق  در ایران، در در  ساسانی  با اوایل شاهنشاهی  شود 

بودهروم ب فرمانروایی  عجیبی داشتهاستان  عقاید  دوم. کلودیوس  بنام کلودیوس  از جمله  است  است 

از این   جنگجوتر و بهتری هستند.  دارند سربازان  که همسر و فرزند  اینکه مردان مجرد نسبت به آنانی 

روم قدغن می امپراتوری  به قدری بی.  کند رو ازدواج را برای سربازان  به   رحم وفرمانشکلودیوس 

را نداشت.اندازه که هیچ کس جرات کمک به ازدواج سربازان  قاطع بود   ای 

 

به قدرتسال و رسیدن  آغازین   های 

در مه  کلودیوس  والریوس  اورلیوس  با نام اصلی مارکوس  گوتیکوس  میالدی در   ۲۱۴کلودیوس 

روم بین   واقع در موئسیای علیا زاده شد. او یکی از افسران ارتش  و   ۲۶۸تا    ۲۶۰های  سالداردانیا 

با دوره این زمان مصادف  بود.  ای است که بیشتر امپراتوری روم بر اثر  تحت فرمان امپراتور گالینوس 

پیاده به فرماندهی  تازه شکلحملٔه قبایل متجاوز ویران شده بود. پس از آن کلودیوس  گرفتٔه  نظام 

و در  او در محاصرهٔ  ۲۶۸امپراتور منصوب شد  یکی از همراه با سپاه  برای سرکوب   مدیوالنوم 

با   در طی این محاصره به قتل رسید و کلودیوس  جست. گالینوس  شورشی شرکت  فرماندهان 

او شد  روم جانشین  دوم« به عنوان امپراتور جدید   .عنوان »کلودیوس 

 

 دوران حکومت

دوم پس از در دست گرفتن قدرت به سرعت اقدام به سرکوب شورش   نمود و   اورئولوسکلودیوس 

به خدمت گرفته شده بود را از    آالمانیقبیلٔه   این حال    بیرون راند. با  ایتالیاکه توسط شورشیان 

او تنها در مناطق مرکزی امپراتوری به رسمیت شناخته میحکومت کوتاه دوم مدت  کلودیوس  شد. 

کرد تا بار دیگر استان غربی را که تحت فرمان امپراتوران  تالش  به   راینهای  بودند  درآمده 

علیبرداری از حکومت روم درآورد اما نتیجهفرمان رغم این شکست او موفق شد تا  ای در برنداشت. 

نایسوس در نزدیکی  کردن نیروهای مهاجر گوت  در    موئسیادر (  صربستانامروزی در   نیش)  با نابود 

فرمان خود به۲۶۹ بزرگی را در مناطق تحت  آورده و به »، موفقیت  گوتیکوس«  دست  کلودیوس 

 .معروف شود

 درگذشت

آمادهٔ نبرد با  میالدی و هنگامی ۲۷۰در سال   گوتیکوس  کلودیوس  یکی از قبایل ژرمنی  )  هاوندالکه 

می  پانونیاخاوری( که منطقٔه   و تاز خود قرار داده بودند  مبتال به بیماری طاعون  را مورد تاخت  شد، 

 .شد و درگذشت

)والنتیوس به نام والنتاین  مخفیانه عقد سربازان  (در هر حال علیرغم منع کلودیوس  کشیشی   ،

جاری می  رومی  .کردرا با دختران محبوبشان 

دوم از این جریان خبردار می و دستور میکلودیوس  بیندازند.  شود  را به زندان  که والنتاین  دهد 

می دختر زندانبان  در زندان عاشق  ولنتاین  والنتاین  با توجه به آنچه که در افسانه آمده کشیش  شود. 

نوشته و آنها را با نوشتبرای او نامه توایی  »از طرف ولنتاین  )ن   »From Your Valentine  )  امضاء

ولنتاین   قرار گرفته و به وفور بر روی کارتهای  که تا به امروز مورد استفاده  کرده است، اصطالحی 

می دوم مشاهده  کلودیوس  عشاق بر خالف قانون  شود. سرانجام کشیش به جرم جاری کردن عقد 



بنابرایناعدام می و شهید راه عشق می  شود.  تبدیل  او را به عنوان فدایی  و از آن زمان ولنتاین  دانند 

 .به نمادی برای عشق شده است

  

روز ولنتاین هدیه  ولنتاین   :  تاریخ 

از شهرت خاصی   دادن شکالت به عنوان هدیه روز ولنتاین  و امریکائی  اروپایی  در کشورهای 

و پختن تزئین شکالت  به شمار می  برخوردار است.  رود. از نظر علمی انواع ان نیز از آداب روز ولنتاین 

میزان عشق را در انسان باال میهم ثابت شده که خوردن شکالت دات یا همان سیاه  برد البته  است 

 .نه مصرف بی رویه ان

 

ایرانی  تاریخچه سپندارمذگان:)ولنتاین 

از نه چون رومیان  :در ایران باستان،  ایرانی  سه قرن پس از میالد، که از بیست قرن پیش از  ولنتاین 

به روز عشق بوده است با  میالد، روزی موسوم  دقیقا مصادف  ایرانی  در تقویم  که در   ۵است.  اسفند 

برابر است با   کنونی  از روز ولنتاین ۴بهمن، یعنی تنها    ۲۹گاهشماری  این روز سپندارمذگان  .  روز پس 

نام    .استداشتهیا »اسفندارمذگان« 

آورده بیرونی در آثارالباقیه  زن و زمین   ابوریحان  این روز را روز بزرگداشت  باستان  که ایرانیان  است 

اند می این روز .  دانسته  که در فلسفه بزرگداشت  بوده است  “روز عشق” به این صورت  به عنوان 

و عالوه بر اینکه ماه ه روز حساب می کردند  هر ماه را سی  ا اسم داشتند، هر یک از ایران باستان 

بعنوان مثال روز اول “روز اورمزد”، روز دوم، روز بهمن معنی   روزهای ماه نیز یک نام داشتند. 

راستی و  یعنی “بهترین  است، روز سوم اردیبهشت  خداوند  که نخستین صفت  اندیشه”  “سالمت، 

و فرم است، روز چهارم شهریور یعنی “شاهی  خداوند  که باز از صفات  که پاکی”  آرمانی”  انروایی 

ملی زمین است مذ لقب  مذ” بوده است. سپندار  و روز پنجم “سپندار  است  یعنی  خاص خداوند   .

به همه عشق  چون با فروتنی، تواضع و گذشت  فروتن. زمین نماد عشق است  مقدس،  گستراننده، 

و زیبا را به یک چشم می نگرد و همه را چون مادری در دامان پر مهر خود امان می   می ورزد. زشت 

نماد عشق می پنداشتند  را بعنوان  اسپندار مذگان   .دهد. به همین دلیل در فرهنگ باستان 

می که هر دو در کنار هم معنا پیدا  عشق است  جشن زمین و گرامی داشت  در سپندارمذگان  کردند. 

خود با محبت هدیه می به شوهران  مردان نیز زنان و دختران را باین روز زنان  ر تخت شاهی  دادند. 

به آنها هدیه داده و از آنها اطاعت می فرهنگ ایرانی  نشانده،  اخیرا گروهی از دوستداران  کردند. 

کرده به عنوان روز عشق پیشنهاد  بجای ولنتاین  اند که به منظور حفظ فرهنگ ایرانی سپندارمذگان 

 .گرامی داشته شود

است که نزدیک   می 14بهمن ماه )  25چند سالی  ها دید.   فوریه(  را در خیابان  و هیجان  هیاهو  شود 

فانتزی شلوغ می شود. همه جا نام , ولنتاین روز عشق فرنگی    -(Valentine)  مغازه های کاالهای 

هم ،روزی به نام روز عشق  در ایران باستان  کمتر کسی است که بداند  می خورد.ولی  به گوش 

است  !بوده 

  

که این روز در سالنم است بدانید  ایرانی برابر است با  شنیدنی  کنونی  روز پس   4بهمن، یا تنها    29ای 

! این روز  می باشد  فرنگی  مذگان"از والنتاین  مذگان"یا  "  سپندار   .نام داشته است"  اسفندار 

این روز به نام   هر ماه را "  روز عشق"فلسفه بزرگداشت  است که در ایران باستان  به این گونه بوده 

و افزون ب هریک از روزهای ماه نیز یک نام داشتند سی روز می شمردند  .  ر اینکه ماه ها نام داشتند، 

که نخستین   اندیشه(  برای نمونه روز نخست "روز اهورا مزدا"، روز دوم، روز بهمن ) تندرستی، 

و پاکی "بهترین راستی  است، روز سوم اردیبهشت  خداوند  روز "  صفت  که باز ویژه خداوند است، 

مذ" بوده    چهارم شهریور "شاهی و روز پنجم "سپندار  است  که ویژه خداوند  آرمانی"  و فرمانروایی 

فروتن مقدس،   .  است. سپندار مذفر نام ملی زمین است، یعنی گستراننده، 

  

و زیبا را به یک  به همه عشق می ورزد. زشت  عشق است چون با فروتنی و گذشت  زمین نماد 

در دامان پر مهر خود امان می دهد. از این روی در فرهنگ   چشم می نگرد و همه را چون مادری



در هر ماه، یک بار، نام روز و ماه یکی می شده   مذگان را نماد عشق می پنداشتند.  اسپندار  باستان 

به فراخور نام   با نام ماه همزمان می شد، جشنی برپا می داشتند  است که در همان روز که نامش 

فرنام می  آن روز و ماه . برای نمونه   روز هر ماه مهر نام داشت و در ماه مهر، "مهرگان"  شانزدهمین 

که در ماه دوازدهم سال که  مذ نام داشت  گرفت. همین طور روز پنجم هر ماه سپندار مذ یا اسفندار 

جشنی با همین نام می گرفتند  مذ نام داشت،   .آن هم اسفندار 

 

 های سپندارمذ آیین

جشن زمین و گرا مذگان  در این روز  سپندار  که هر دو در کنار هم می نشینند.  عشق است  میداشت 

مردان نیز زنان و دختران را بر تخت شاهی نشانده،   خود با مهر ارمغان می دادند.  به شوهران  زنان 

و  به آنها ارمغان داده و از آنها فرمانبرداری می کردند. برخی نیز روز مادر و زن را به نشانه زایش 

زمین در  .این روز می دانند  مهربانی 

فراوانی داشته   پیوند  با جشن و شادمانی  مردم ایران از آن گروه مردم هایی هستند که زندگیشان 

اند. این   روزگار می گذرانده  و با سرور و شادمانی  جشن می گرفتند  است، به فراخور های گوناگون 

و روی هم  خوی، فلسفه زندگی  دهنده فرهنگ، روش زندگی،  رفته جهان بینی  جشن ها نشان 

خود که ما با فرهنگ باستانی  است. از آنجایی  باستان   ایرانیان 

  

مذگان در روز پنجم اسفندماه نیست؟  چرا سپندار 

خود    12روز را نیز افزودن بر آن   5روزه داشتند و   30ماه   12زیرا در گذشته ایرانیان   ماه در سالشمار 

روز پنجم اسفند) با روز  داشته اند. بنابراین  مذگان(،  بهمن در سالشمار    29از سال یا    335سپندار 

برابر است ایرانیان   .کنونی 

جنیدی را هفته عشق و مهرورزی بنامیم  5بهمن تا    29:  فریدون   اسفند 

خیامی و ایران باستان   برخی   6میان گاهشماری  است که همین امر در تعیین تاریخ  روز اختالف 

از جملهجشن را به وجود می های ایران باستان  مشکالتی  و سپندارمذگان  آورد. یک پژوهشگر تاریخ 

است با احترام به هر دو گاهشماری بهتر است از  را هفته    5بهمن تا    29فرهنگ ایران معتقد  اسفند 

 .عشق و مهرورزی بنامیم

قرار گرفته،  شمسی که امروز مورد استفاده  خیامی یا همان تاریخ  باستانی  روز با تاریخ   6تاریخ 

دارد. این  را به روز در تعیین برخی جشن  6ایران تفاوت  مشکالتی  ایرانی از جمله سپندارمذگان  های 

در  باید  روز سپندارمذگان  با کسر این شش  بهمن برگزار شود و   29همراه دارد. برخی معتقدند 

می در برخی نیز تاکید  برگزار شود  5کنند که این جشن باید   .اسفند 

هر روز یک نام داشت و از در ایران با بود. همروز به نام ماه  12روز ماه،   30ستان  روز شدن  های سال 

موجبات جشن را فراهم می روز  .  کردنام ماه با همان ماه سال  پنجمین روز هر ماه را اسفند 

می مقدس، فروتن. زمین نماد  )سپندارمذ(  ملی زمین است؛ یعنی گستراننده،  که لقب  نامیدند 

و زیبا را به یک چشم عشق است   به همه عشق می ورزد. زشت  تواضع و گذشت  چون با فروتنی، 

به همین دلیل در فرهنگ باستان  نگرد و همه را چون مادری در دامان پر مهر خود امان میمی دهد. 

را به عنوان نماد مهر مادری و باروری می در آثارالباقیه  اسپندارمذگان  بیرونی  ابوریحان  پنداشتند. 

زن و زمین می دانستند آو این روز را روز بزرگداشت  باستان   .رده است که ایرانیان 

 

روز عشق و مهرورزی می را روز سپندارمذگان  بسیاری  به همین علت پنجمین روز ماه اسفند  نامند. 

که در آن ماه باستانی  طبق تاریخ  را که در  6روز است، باید    30های سال  معتقدند  روز ماه تابستان 

امروز شمسی وجود دارد از تاری روز  5خ  ماه، را به عنوان  بهمن  29اسفند کسر کرد و به این ترتیب 

می را گرامی میروز سپندارمذگان  اما برخی طبق سنت کهن همچنان پنج اسفند   .دارند شناسند. 

 
جنیدی» به  ،«فریدون  این اختالف تقویمی  و فرهنگ ایران درباره  :  گوید می  CHN پژوهشگر تاریخ 

که   خیام با دانش شگفت» روز است و امروز دانشمندان    31ماه ابتدای سال   6و عظیم خود دریافت 



بر آن زده تائید  آنچه خیام کشف کرده، مهر دوباره  به واقع گاهشماری خیامی  با بررسی  اند. 

جهان استدقیق گاهشماری   .«ترین 

باسوی در ادامه می دیگر گاهشماری  »از سوی  ایران که حدود  گوید:  دارد    8تانی  هزار سال قدمت 

خود بی محسوب میهم در نوع  است و در زمان خود بهترین گاهشماری  اما آن شدهنظیر  است. 

برخی جشنروز عقب 6گاهشماری   خیام است و به همین علت در تاریخ  ها و تر از گاهشماری 

وجود دارد  .«رسوم کهن اختالفاتی 

 
کهجنیدی پیشنهاد می و اهمیت   کند  ایران باستان  خیامی و گاهشماری  با احترام به گاهشماری 

بهتر است   )سپندارمذگان(  را به عنوان هفته عشق و  5بهمن تا    29روز   6جشن اسفندگان  اسفند 

 .مهرورزی بنامیم

باستانی به گذشته  و نگاهی  هر بینندهایران کشوری با پیشینه فرهنگی کهن است  را اش،  ای 

در میان بیش از کهن این سرزمین می  هایمبهوت جشن “سپندارمذگان”،    50کند.  جشن باستانی، 

زن و زمین یکی از مهمترین آن روزی که عشق و مهرورزی بخشی از  .  هاستروز گرامیداشت 

آن است. با اینسنت و فرهنگی نامربوط  های  چنین جشنی به ورطه فراموشی سپرده شده  حال 

جای آن را گرفت  .استهچون “ولنتاین” 

که روز عشق را از  باشد  هنوز دیر نشده  مذگان    29به (  Valentine) بهمن  25شاید  بهمن )سپندار 

برگردانیم باستان(   ...ایرانیان 

 


