
  یالطیف

  

  جشنھای ایران باستان و دیگر اقوام جھان

  طبیعت عید نوروز و  ) پارسی مذگانسپندار   ,  اروپائی  والنتاین( روز عشاق به بھانه

    مکتب تعادلیا    ,  علم نقطه تعادل پایداراز نگاه  

  

 چقدر کهمی بینید , سری به خیابانھای شھر زده باشید ,  بھمن ماه ٢٦ و یا ٢٥  روزاگر در

    راران باستان سپندارمذگان ای,   دیگر والنتاین را و بعضی  روز ,بعضی ھا. عشاق گرم است بازار

 .به طور مفصل به آن پرداخته است ,  زرتشتیان اخبارسایت,  به عنوان نمونه که. انتخاب کرده اند

 يئمغازه ھا.در خیابان ھا دیده اید, را  این روزھاغوغای  ,حتما شما ھم: و اینگونه آغاز میکند که 

به گوش ,  Valentine اسم  , ھمه جا درو....است غلغله ,  دارند  اجناس كادوئي و فانتزيکه

 و ,سرور  با جشن و را كه زندگي  ھستنداقوامی ,نادرترین  از یانايران, بی آنکه بدانیم ؟!..رسدمی

 .ده اندیگذرانروزگار,  و با شادماني گرفتهجشن  ,مختلفھاي  به مناسبت و  زده پیوند ,شکرگذاری 
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 ما , و متاسفانه .نیز داردرانیان واالی ای فرھنگجھان بینی عمیق و  , از نشان  , اين جشن ھاکه

 ؟.!!.. از نظر دور داشته ایم ,آن را و زيبايي عظمت  و.   آشنا نیستیم,  با این فرھنگ غنی,

 ؛ ایرانیھایدر تقویم جوان , فوریه١۴روز ,  که بیشتر نیست  ,اندک زمانی ,ھمانطور که میدانیم 

به  و   ترغنی , اینکه بسیار ھم با ,   ملی ماجشن ھای  , کهدرحالی.  است شده ایروز ویژه

 سده ،  ھاینام,  و شاید برای خیلی ھا .فراموش شده اند  ,استتر  دار ریشه , لحاظ تاریخی

   كه در مورد , از ھر بچه مدرسه اي ,اما ....غریبه باشند ,   و اینگونه نامھا…مھرگان ، تیرگان 

  بنام كلوديوس دوم  , فرمانروايي بوده است ,استان كه در روم ب , مي داند , سوال كني ,والنتاين

 جنگدبھتر می سربازي , که  است بر این عقیده بوده ,"مثال . داشته است, نیز که عقايد عجیبي, 

 كلوديوس .قدغن مي كند ,  ازدواج را براي سربازان امپراطوري روم ,جھتبدین .  كه مجرد باشد,

,  روم ازدواج سربازانبرای  , هنمی کردجرات , كس ه ھیچ ك,ه  بود و مقتدر به قدري بي رحم,

با , بازان رومي را مخفیانه عقد سر ،)والنتاين(  به نام والنتیوس ,كشیشي  ,اما . برداردقدم

 و دستور مي دھد شده خبردار  , از اين جريان  , دومكلوديوس .ند  جاري میك, آنھا دختران محبوب

 , سرانجام  .شودعاشق دختر زندانبان می  , در زندان ,والنتاين .دندازن والنتاين را به زندان بی ,كه

او   , بنابراين ...... گردد اعدام می ,با قلبي عاشق ،  به جرم جاري كردن عقد عشاق , كشیشاین

 برای  ,اسطوره ای , والنتاین  , و از آن زمان.مي دانند , شھید راه عشق  و,  را به عنوان فدايي 

   .گردید ,  نیزعشق

 ,  در ايران باستان , بداند ,كمتر كسي است كه, در بین ما ایرانیان , ی است که لو این در حا

جالب است   ؟!.... وجود داشته است , موسوم به روز عشق ,ا ، روزي ھرومي پیش از ,قرنھا 

 دقیقا مصادف )زرتشتیان اخبارسایت لبته به روایت ا(  در تقويم جديد ايران , كه اين روز, بدانید

  بزرگداشت , آن  فلسفهو .است ”اسفندارمذگان“ يا  ,”دارمذگانسپن“ به نام که  بھمن٢٩ با است

  .   است از والنتاين فرنگيبعد, روز  ٥  ,که تنھا . است”عشق روز “

  و عالوه بر اينكه.نده اكرد روز حساب می٣٠  ,  ھر ماه را ,در ايران باستان:  اینکه  ,توضیح بیشتر

 روز  ,استه  داشت, به خود  , مخصوص يك نام, وزھاھريك از ره و  اسم داشت , ماه ھاتمام, 

  فروتن    ومقدسبه معنی  ,  لقب ملي زمین و   نماد عشق,که  ,  گفته ”سپندار مذ “ , راپنجم

به ,  را و زشت و زیبا   ,ورزدعشق می ,گان  به ھم ,و گذشت  با فروتني , زمینچراکه .باشدمی

در اين روز .  امان مي دھد ,خودمھر در دامان پر  ,ن مھربا چون مادري , و ھمه رادیده , يك چشم

,  بر تخت شاھي  , زنان و دختران را ,مردان نیز. نداده اد ھديه می ,زنان به شوھران خود, 

  .نده ا اطاعت مي كرد,ھم   از آنھا  و دادهھديه ,  نیز  به آنھا ونشانده

  : پایان میدھد اینگونه , مطلب خود را, با انتقادی شدید  ,  این سایت,در نھایت و 

 مهچون   , كه است   نرسیده   , آیا زمان آن
 گرامي بدارمي ,   سپندار مذگان را   ,   گذشته

 كه روز  , نشده باشد , دیر,  هم  هنوز شاید  ؟
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    هبمن٢٩ به    ,)Valentine(  ماه بھمن٢٦ از   ,عشق را
انتقال    )سپندار مذگان ایرانیان باستان(

  .دهیم

  :  مھم بسیار ,یاو اما نکته 

 , ایمیل موسسه ارسال گردید به , انون دانشکمدیریت محترم سایت  که از  ,طی نامه ای

 و آقاي دكتر تورج آبادی غیاث مرادی رضا از آقاي , انجام شده  براساس استعالم, فرموده اند که 

 در , ايرانیان ھايجشنو ) فرخنده جشن اين درباره , ايشان مقاله و كتبي پاسخ متن( پارسي

از ما خواسته  و .بھمن ٢٩نه   ,است پنج اسفند, سپندارمذگانتاريخ صحیح جشن, گوگل تقويم

  . میکنیماطاعت  , رااین عزیزانمر  به دیده منت داریم و ا ,ه ما نیز ک. تصحیح کنیم  , آن را تا, هشد

   و دیگر جشنھای اقوام جھان  ,و اما روز عشاق

  یکدیگر با  , منطقی آنھانحوه پیوندو 

  تب تعادلکاز نگاه م

  وپایه صلح و دوستیبر ,  بر پیوند ھمه فرزندان زمین ,پیوسته , از آنجائی که مکتب تعادل 

به جای   ,لذا معتقد است که,  تالش میکند  در این راه ,ھموارهداشته و  اصرار  ,پایدار تعادل 

,  بتوانیم بھتر تا.دقت شود , آنبیشتر به روح ,  بی اھمیت  سلیقه ای واختالفاتدامن زدن به 

 , منطقی  رابطه ایوپیوندی عمیق  ,  ارزشمندفرھنگھای بین  و دوستی رفته وبه سمت صلح

ایرانیان ھمچون ,  میتوان  , به این شکل است که ,ھای مختلفتعادل بین فرھنگو . کنیمبرقرار 

  ,جھانیان  ,  عشاق ھای پنجه طرح  ی عرضهکه با. استفاده کرد , از جشن پنجه,باستان

 وجود  ,وز عشقرنام رومیان ، روزي به قرنھا  پیش از  , در ايران باستان  , کهدخواھند فھمی

.  است روز١٠  , اسفند۵ تا  , ماه بھمن٢۶ یا ٢۵تاریخ در  :ھمانگونه که میدانیم  .تداشته اس

 استپنجه ٢   ازمتشکل  ,این دھهکه . گفتخواھیم, ھمه فرزندان زمین دھه عشاق,آنھاکه به 

  :از که عبارتند, 

روز پایانی و  است نتاین فرنگیروز وال)  بھمن ماه٢۶یا ٢۵( ابتدای آن که :پنجه اول عشاق- ١

 را میتوان نمادی پنجه اولکه .بودخواھد )به روایتی(سپندار مذگان  روز بھمن ماه٢٩  روز  , نیزآن

 به پنج شروع و , ماه  بھمن٢٩از  که   :پنجه دوم عشاق -٢ . دانستایران و اروپا بین اتحاداز 

 دانست    , بین ھمه اقوام ایران , اتحادازنمادی , این پنجه را میتوان .ختم میشود, نیز اسفند

  ) اسفند۵ بھمن یا ٢٩(اختالف است ,مذگانتاریخ دقیق روز سپندار در مورد, بین ایرانیان ,  چراکه

 این و.  استی نوروزایام,  که قبل از,  پنج روز آخر سال ستقبال ازاجشن  که : سوم پنجه  -3

 تاریخ , مسلمینچرا که  .خواھد بود  نیز ,یانایران م و اسالمیان دین,  اتحاد  نمادی از ,ھم جشن

  . نوروز میدانند , مصادف با,عید غدیر خم خود را  دقیق وقوع
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  آن ,ع بیناجما ,گوئی که , است ه روز١٥  یک جشن تقریبا ,که  این جشن :جشن ایام نوروز

به جشن  , ستیدو صلح و  اینبه شکرانه , و مردم .پنجه است٣ جشن ,جشنھای موسوم به 

نقل  , رفته یکدیگر  و به خانه ھای .میکنند  کدورت غم ورفع,  ھم قلبھایاز  و پرداخته  ,سرورو 

  .خود لذت میبرند) مذھبی, ملی   ( جشن و سروراز وداده و به ھم عیدی  میخورندو شیرینی 

  

   مردمان پارسجشن پنجهآداب 

پنج روز اضافی  که در ,یکی از آداب و سنن مردمان ایران باستان بوده است, جشن پنجه  "

) گاثاھا روزھای گات ھا  یا ( برگزار میکرده اند, به عنوان یک جشن ملی   ,آخرسال خورشیدی

 یک  , برای حسن ختام ,ایرانیان.  نوروزی بوده قبل از شروع جشنھای," که طبعا ,این پنج روز

  دربدیھی است که. و جشن و سرور میرفته اند  جدیدبه استقبال سال , سال خورشیدی 

 و شاید ھمین امر داشتهتداخل   ,پنجه  با جشنھای ,جشن چھارشنبه سوری, برخی از سالھا 

جشن , اگرچه . ندوی قائل نشتمایز,  جشن ٢ن این  بی ,که برخی از پژوھشگران, باعث شده 

یک ,  پیش در آمد و مقدمه جشن ھای نوروزی است و مثل آئین چھارشنبه سوری  ,پنجه

 اینگونه ,اما در مورد منشاء و شکل گیری این جشن باستانی  .ھست  ,جشن مستقل نیز

 روز بوده ٣٠  ,گانه خورشیدی١٢ھر یک از ماھھای ,  بنا بر سالنمای کھن ایران :است که 

 ساعت وچند ٦ روز  و ٣٦٥  ,در حالیکه سال خورشیدی.  روز میشده٣٦٠  ,که در کل. است

  ,چون. می آمده است ,  اضافه, روز و شش ساعت و چند دقیقه  پنچ, در نتیجه . دقیقه است

به منظور ثابت , ه قابل جمع نبود,  از ماھھای خورشیدی  , در ھیچ یک ,آن پنج روز اضافی

  , یا خمسه مسترقه ,آنھا را تحت پنجه, در یک نقطه حقیقی , گھداشتن نوروز و تحویل سال ن

و علت پیدایش سال کبیسه .  محاسبه میکرده و جشن میگرفته اند ,جداگانه, در انتھای سال 

 ,که در ھر چھار سال .  اضافی است  یچند دقیقه  ساعت و٦  , ھمانبه لحاظ اختالف, نیز 

 ,ین برگزاری جشن ھای پنجه آئ. اضافه میگردد,   اسفند ماهبه  ,یک روز  ,بیسهبرای سال ک

  ,در بین گروھی از ایرانیان,  خورشیدی و تصویب تقویم فعلی ١٣٠٤ قبل از سالتا , ظاھرا

در ایام  ,اینکه  نکته جالبو . رواج داشته است , یز معمول بوده و به عنوان یک جشن ملی ن

که .نذر وخیرات میکرده اند, بین جامعه   در,  و انسان دوستثروتمندافراد ز بعضی ا , جشن پنجه

تنھا یک ,  مراسم جشن پنجه  ,چنین استنباط میشود که, از این عمل معنوی و نوع دوستانه 

 در تحکیم روابط انسانی و شکوفائی عواطف  , ویژهیبلکه تاثیرات, جشن ملی محض نبوده 

, قبل از شروع جشنھای نوروزی  , و اینگونه . استداشته, ان نیز بین ھمه شھروند, اجتماعی 

  " .به استقبال سال نو و جشن و سرور میرفته اند,   خوشبرای رقم خوردن پایان سالی

  :  اینجاست ,  مو ز تر  و باریک  ,   ارزشمندبسیار نکته ای  , اماو
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از پختن  ,راه و رسم زندگی را , اگر ملت ایران  :ماژیران دانشمند شھیر فرانسوی میگوید 

و آنگاه ,  بافت پارچه , رام و اھلی کردن جانوران تا , گرفته , ساختن شھر و ذوب فلزات , غذا 

ر غارھا میزیسته و پوست د,  اقوام دنیا  ,شاید امروز ھم  , به اقوام دنیا نمی آموخت ,اختراع خط 

نوع , ھا  ھزار سال دھ, که اینبه دلیل . نیم بخواخطوط راو ما سواد نداشتیم تا این . میپوشید

معلم اقوام دنیا ,  اگر قوم ایرانی و. ه استزندگی میکرد ,  وحشیچون جانوران, بشر 

  ؟...!!.چون جانوران وحشی به سر میبرد, نوع بشر , امروز ھم , احتماال , نمیشد 

ی جھان ھستی را در خود یده ھاپد  ,ترینارزشمند, به دلیل نبوغ ذاتی خود  ,  ایران  اقوام,آری 

 به   ,و شاید.  است خویشو رشد و شکو فائی, کسب دانش در حال ,  و پیوسته جای داده 

 باره مردمان پارس فرموده  در ,آن حدیث معروف را  , ص اسالم رپیامب  , کهن دلیل استھمی

     . خواھند رسید , به آن,   مردانی از پارس ,  آویخته باشد , به ستاره پروین  , اگر علم:  کهاست

و پادشاه  داشتهبرپا ,  نخستین امپراطوری جھان را که ھستند ھمان ملتی ,ان پارسممرد ,آری 

اولین منشور  و نظام برده داری را برانداخته ,که  وھم.  استبوده نکورش ذوالقرنی ,دادگسترشان 

 که  ,ذاتی ایرانیان استھمان استعداد ,  شک  بدون. است نگاشته ,در تاریخ  , حقوق بشر را 

 , است که دین یکتا پرستی , شتتپس از آئین زر, م ادیان جھان  تمابیناز تا  ,آنھا را برانگیخته

 .بیافزاید  ,یش خوافتخارات فرھنگی رب , منطقیگونه ای و به  انتخاب کرده  , را جھانھترین ادیانب

 ی مطالعات مجمع  دانشمندان , چراکه .است  جعفریمکتب شیعه انتخاب, که دلیل بارز آن 

متفکر مغز" ,  است جعفری گذار مکتببنیان که ,را  امام جعفر صادق ,  فرانسه استراسبورگ

نگاشته و ,  با ھمین عنوان و  خصوص این در رایبکتا , دانسته و حیرت زده  ,"هجھان شیع

, پروفسور کربن و .استداشته اشراف کامل ,به ھمه علوم ,ع  صادق امام جعفر , کهندمعتقد

 یگانه مذھب زنده و اصیلی که   ,در دنیا  ,  بر این باور است که ,انرئیس مذھب شناسی جھ

   ؟!. مذھب شیعه جعفری است , نمرده 

  :یاد میکند,   از نوروزچگونه,  مکتب جعفری دانشمند پاکنھاد  و  فرزانهاین رھبر, ببینید که  ,واما

 .ستشده ا  آفریده  ,  براي امری بزرگ ,   روزنوكه     ,  کعبهقسم به 
 ,  و برايش  کندپرستش  كه او را , پیمان گرفت,انسان از  , در آن, خداوند ,ست كه ی روز ,نوروز

 براي  , خورشید ,ست كه ی روز ,نوروز. دملحق شو,  پیامبرانش آئین و به .د شريك قائل نشو

 ,  نوروز  .دند آفريده ش , و گلھاي زمین .ن گرفت وزيد , بادھای زاینده طلوع كرد و  ,اولین بار

 فرشته  ,ست كه روزي, نوروز .  ساحل گرفت,   بر فراز كوه , كشتي حضرت نوح, ست كه روزي

 حضرت  ,ست كه  روزي , نوروز . نازل شد, پیامبر اسالمبر, علیه السالم , ، جبرائیل  وحي

علیه   ,حضرت علي, ست كه پیامبر اكرم  ی روز , نوروز. شكست , بتھاي قوم خود را, ابراھیم

  ,ست كه روزي , نوروز  .شكندب ,  نیزتا بتھاي قريش را ,  برد ,بلندای دوش خودبر  ,  را السالم

 پیمان  , در غدير خم , علیه السالم , براي حضرت علي ,صلي اهللا علیه و آله,  پیامبر  ,در آن

  ,  پیامبر , در آن ,ست كه  روزي , نوروز  . اقرار كردند,  به واليت آن حضرت, نیز آنھا و .گرفت
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  , كرد و از آنانروبرو   ,با وادي جنیان,  علیه السالم را  , حضرت علي ,صلي اهللا علیه و آله

 . پیروز گشت,  در جنگ نھروان, علیه السالم ,  علي ,  در آن ,ست كه  روزي ,نوروز. میثاق گرفت

  , دجال ,بر  او را ,  د و خداوندشو  ظاھر مي ,قائم ما اھل بیت,   در آن ,ست كه  روزي ,نوروز

 به حال  , بدا  و   ,هداشت  بزرگ  , را نوروز  , خوشا به حال كسي كه  و.سازد  پیروز مي

   پایگاه حوزه و  پیام نور    .خوار  شمارد   ,را  نوروز  , كسي كه

خوی فرشته   نمادآن  ,فروھر, گوئی که ز وجد ,  آسمانی  سخنان و قاطع ھمه برھاناینبا 

 را به سوی عشق و آدمیست نماد تعادل,   که راخود بال ٢آن  و. استبه پرواز درآمده ,  ایرانی

 ٢آنکه سالم خدا بر )ذوالقرنین و محمد.(دنپیامبرخدا  دار٢ بالی که نشان از ٢. گشوده کمال

  .باد

پرچمدار اینگونه مراسم شاد و  , ھمواره,  تاریخ در طول,  پارسا پیوسته پارسیان , تردید بدون

 ارزشمند آئین , مجددا , جشن پنجه  مثل ,تازه  یابتکارات با  ,که امید است. اندانسانی بوده 

و   .یمبدرخش, ھمچون خورشید ,  عرصه ھای بین المللی ھمه درتا   ,کرده به روز ,خود را 

  ھمزمان, یش خوت نقاط مشترک و فطر , برستنادا با  ,انسانھا ھمه  ,اکنون چه خوب است که

 شده و به استقبال م گامھ ,  و طبیعت ھمه فرزندان زمین با,   اعتدال بھاری و  نوروز با,

      . بیاندیشیم  و بخوانیمھم  با  ,رادعای تحویل سال نو , تمام وجود  ابو  برویم ینوروزجشنھای 

لیل و النهار، یا مقلب القلوب و االبصار، یا مدبر ال
 حالنا الی احسن احلال یا حمول احلول و االحوال، حول

  ."ھر روزتان نوروز  و  ایام به کامتان باد"
  
  پوراحمدی مجید

  زمین فرزندان ھمه وری بھره موسسه مدیرعامل و مدیره ھیئت رئیس
   تعادل مکتب  -  پایدار تعادل نقطه علم گذار پایه

  )٣۶۵ ثبت شماره به (
  

  
  ١٣٨٧سال ) روز سپندار مذگان  ( پنجم اسفندماه: تاریخ تصحیح مجدد   و    ) Valentineروز (  بھمن ٢٦: تاریخ تنظیم و ارسال اولیه 

   
  و )آبادی غیاث مرادی رضا آقایان(   ن دانشکانوبانک   -  مھر عطر  –  آفتاب  – زرتشتیان خبارا    :سایتھامنابع 

 )گوگل تقويم در ايرانیان جشنھاي(  و  )فرخنده جشن اين درباره ايشان مقاله و كتبي پاسخ متن( دكتر تورج پارسي
   پیام نور قوچان انجمن علوم کامپیوتر  – گاه حوزهپای
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