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مشاْسَپندان؛ یاری گراِن خداوند
َ
1( ا

ُهرُمزد(1  یا  هوراَمزدا« )اورَمزد 
َ
باستان، خداوند را »ا ایرانیان 

در  او،  است.  دانا«  »سروِر  معنِی  به  اهوامزدا  می نامیدند. 
دنیایی ُپر از نیکی، زیبایی، خوش بویی و در روشنِی بی کران 
قرار دارد. البته، اهورامزدا به جهان همان قدر نزدیك است که 

به مینو )آسمان(. او، هم پدر و هم مادر آفریدگان است.
مشاْسَپند«ها 

َ
»ا می آفریند،  اهورامزدا  که  چیزهایی  نخستین 

در  که  هستند  نیروهایی  گروه،  دو  این   »ایزد«ها2اند.  و 
روشنی،  و  نیکی  جهاِن  از  مراقبت  و  پرورش  آفرینش،  کار 
اهورامزدا را خدمت و یاری می کنند. آن ها جلوه های اورمزد، 
مظهِر یکی از صفات او و هم چون فرشتگان اند و موجوداتی 

الهی  و قابل ِستایش به حساب می آیند. هر یک از امشاسپندان 
اجزای  از  یکی  نگاهباِن  و  آسمانی  نماینده ی  ایزدان،  و 
خویش  کار  به  اهورامزدا  امر  تحت  و  هستند  نیک  جهاِن 
می پردازند.3 نقطه ی مقابِل اهورامزدا و ایزدان، »اهریمن« و 
»دیو«ها هستند. اهریمن، فرمانروای قلمرِو تاریکی و بدی 
است. همان گونه که امشاسپندان و ایزدان، اهورامزدا را یاری 
می کنند، دیوها نیز اهریمن را در مسیِر پلیدی و ویرانی یاری 

می کنند تا او به نبرد با اهورامزدا و روشنی پردازد.
واژه ی امشاسپندان، به معنای »نامیرایاِن فزونی بخش« است. 
ِوستا«4، گروه امشاسپندان این گونه معرفی و 

َ
در بخشی از »ا

ستایش می شوند:

جشِن زندگِی نیک
)بهمن و جشن سده(

»َفرَوَهرهای5 نیِک توانای پاِک مقّدسین را می ستاییم؛ آن ]فروهرهای[ امشاسپندان را، آن شهریاران 
تیزنظر، بلندباالْی، بسیار نیرومند و دلیِر اهورایی را که مقّدسیِن فناناپذیرند... که در اندیشه یکسان، در 

گفتار یکسان و در کردار یکسان اند، و همه را یک پدر و سرَور است و اوست اهوره مزدا.«

دین زردشتی را یکی از اخالقی ترین دین های جهان دانسته اند. 
در این دین، هر ویژگِی اخالقی، در قالِب یک امشاسپند یا 
ویژگِی  هر  و ستایش می شود. هم چنین  می یابد  ایزد تجسم 
اخالقِی نیک، یک )و گاه چند( متضاد و دشمن در جبهه ی 
مقابل )جبهه ی تاریکی و اهریمن( دارد. برجسته ترین اصول 
اورمزد  به عنوان جلوه های اصلِی  از نگاه زردشت،  اخالقی 

هر  واقع  در  می شوند.6  ستوده  امشاسپند  شش  قالب  در  و 
یک از این شش موجوِد پرستیدنی، نماِد یک صفِت نیک و 
امشاسپندان  روشنی اند.  جهاِن  بخش های  از  یکی  نگاهباِن 
اند، هرکدام  زمین  و مخلوقات  اهورامزدا  میان  واسطه ی  که 
 

ِ
شرح و  معرفی  می خوانید،  ادامه  در  آن چه  دارند.  وظایفی 

یکی از مهم ترین امشاسپندان به ناِم »بهمن« است.

»رردنبهشت«  »بهمن«،  رمشاسپیدرای 
رروررمزدر  ررسِت  دست  به  »شههنور«  و 
»ِسَپیدررَمذ«،  رمشاسپیدرای  و  می رنستید؛ 
ُمهدرد« به دست چپ رو. شش 

َ
»خهدرد« و »ر

ماه رز سال و شش روز رز ره ماه، به ناِم رنن 
نهشتگاف رست.

روِی  پیِش  نیز  »سهوش«  رمشاسپیِد 
رروررمزدر می رنستد.
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2( »بهمن«؛ امشاسپنِد خرد
ْن«7 آمده است:

ْ
ِهش

َ
در کتاِب »ُبْند

»اهورامزدا نخست امشاسپندان را آفرید که نخسِت 
آن ها، بهمن )ُوهوَمَنه( بود و رواج یافتِن آفریدگاِن 

اهورامزدا از او بود. پس اردی بهشت، سپس شهریور، 
بعد ِسَپندارَمذ و سپس خرداد و َاُمرداد را آفرید.«

»بهمن«  اورمزد،  آفریده ی  نخستین  و  امشاسپند  نخستین 
یا  نیک«  »اندیشه ی  به معنِی  بهمن،  ناِم  است.8  )ُوهوَمَنه( 
»منِش نیک« است. بنا بر کتاب اوستا، از لحاظ درجه، بهمن 
بالفاصله پس از اهورامزدا، خدای بزرگ، قرار دارد و نخستین 
مخلوق او نیز هست.9 او در سمت راسِت اورمزد جای دارد 
نماِد  بهمن،  اوست.  اعظِم  مشاوِر  تعبیری  به  و  پرده د ار  و 
ِخرِد اورمزد به شمار می آید و مهم ترین »خویشکاری«10 یا 
وظیفه ی او، عطا کردن و الهاِم اندیشه  ی نیک به مردم است.  
بهمن هم چنین نظارت بر اندیشه و گفتار و کرداِر انسان ها را 
اندیشه و  از  این رو بهمن، گزارشی روزانه  از  بر عهده دارد. 

گفتار و کرداِر مردمان تهیه می کند.11
در  که  خداست  خرِد  مظهِر  )بهمن(،  خوب«  »اندیشه ی 
وجود انسان فعال است؛ اندیشه های نیک را به ذهن آدمیان 
می برد و انسان را به سوی خدا رهبری می کند، زیرا از طریق 
به شناخِت دین و خداوند می توان  »اندیشه نیک« است که 
رسید. بدین ترتیب، بهمن با بهره مند ساختِن انسان از عقل و 

تدبیر، باعِث نزدیکِی او به پروردگار می گردد.
هم چنان که بهمن در میان یاراِن اورمزد برترین جایگاه را دارد، 
سپاه  نیروهای  نیرومندترین  و  بزرگ ترین  نیز  او  هماورداِن 
خرد  بردِن  میان  از  وظیفه شان  که  دیوهایی  هستند؛  اهریمن 
بد،  اندیشه  و  »بدَمنشی«  معنای  به  کوَمن«، 

َ
»ا است:  آدمی 

بزرگ تریِن این دیوها است و پس از او، دو دیِو نیرومنِد خشم 
و آز هستند که همواره در تالش برای از بین بردِن بهمن اند. 
یشَمه« )خشم( و آز12 )بداندیشی( و باالتر از همه، 

َ
بنابراین، »ا

وَمن: اندیشه ی بد یا بی نظمی(، سه دیوی هستند 
ُ
ک

َ
ه َمَنه )ا

َ
ک

َ
ا

که در کنار اهریمن و در مقابِل بهمن به نبرد مشغول اند.

امشاسپند،  یک  کناِر  در  اهریمن،  و  اورمزد  بین  جنگ  در 
ایزدانی نیز هستند که نبرد می کنند و یار و همکاِر آن امشاسپند 
وْرَون« و ایزد »رام«، همکاران و 

ُ
وش

ُ
اند. ایزِد »ماه«، ایزد »گ

یاراِن بهمن هستند.
نیک  گفتار  انسان،  به  که  است  این  یکی  بهمن  وظایف  از 
تعلیم می دهد و او را از ژاژگویی و هرزه ُسرایی باز می دارد. 
بهمن، سپاه دیوان را نابود می کند؛ او فرشته ای است که خشم 
و قهر و آتِش غضب را فرو می نشاند؛ آشتی دهنده ی آفریدگاِن 

اهورامزدا است و با آن آشتی است که اهریمن نابود می شود 
و با آن، رستاخیز و بی مرگی را بهتر حاصل می آید.

»گوشان سرود خرد«  و  فطری(  و  ذاتی  )خرد  »آسن خرد« 
)خرد اکتسابی و آموختنی(، آورده های بهمن اند. هرکس این 
دو خرد را دارد، به بهترین زندگی )بهشت( می رسد و در غیر 
این صورت، به بدترین شکل زندگی )دوزخ( خواهد رسید. 
بهشت،  و  دروغ  خانه ی  دوزخ13،  اوستا،  کتاِب  در  اساسا 
ِبه )بهمن( است و پاداِش نیکوکاران به  خانه  یا سراِی منِش 

ررهنمن و دنورای در کیاِر رو، علیه رروررمزدر و رمشاسپیدرف می جیگید.
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ره رمشاسپید رر تعدردی رز رنزدرف رمهرری و ناری می کیید.

3( مالقات بهمن و زرتشت
زردشت یا زرتشت، ناِم پیامبِر اصلِی ایرانیاِن پیش از اسالم 
به  او  شدن  مبعوث  درباره ی  زردشتی،  دین  متون  در  است. 
فرشته ای  همان  بهمن  که  است  شده  گفته  چنین  پیامبری، 
است که روح زرتشت را به پیشگاه اهورامزدا راهنمایی کرد. 

زردشت جوانی بسیار مهربان و بخشنده بود، با همه ی توان 
خویش به همه ی مردمان و به ویژه ناتوانان یاری می رساند و 
به  پدرش،  چارپایاِن  از  گذشته  خشکسالی،  هنگام  به  حتی 
دیگر چارپایاِن گرسنه نیز علوفه می داد. او روزگار نوجوانی و 
جوانی را به آموختن و نیکی کردِن به مردمان و دیگر آفریدگان 
آفریده ی  او  هستِی  و  خداوند  درباره ی  تفکر  و  عبادت  به  و 
می گذارند و سرانجام در سی سالگی، روزی پیام آور خداوند 

به دیدارش آمد:
در یکی از روزهای بهاری، زرتشت در ساحل روِد »دای تیا«14 
در جستجوی گیاِه »هوم« )گیاهی مقدس و شفابخش( بود که 
ناگهان شبحی بسیار بلند قامت در برابر زرتشت نمودار گردید 
و با او به گفت و شنود پرداخت.15 امشاسپند بهمن، به هیئِت 
با جامه ای  برازنده،  و  نیکو و روشن  بلندقامت،  بسیار  مردی 
از نور، و گیسویی که فرِق سر داشت، بر زرتشت آشکار  شد:

بدکاران  پادافرِه  و  می گیرد  انجام  »بهشت«  یا  بهمن  سرای 
رستاخیز  روز  در  که  بهمن  می شود.  داده  حواله  دوزخ  به 
پارسایان  انسان، رواِن  از مرگ  دستیار اهورمزدا است، پس 

بهشت  قسمِت  باالترین  به  را  آنها  و  می گوید  خوشامد  را 
رهنمون می شود. 

یازدهمین ماِه سال و دومین روِز هر ماه، به نام بهمن است.
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بزرگ،  خداوند  پیام  بهمن  طریق  از  زردشت  دیدار  این  در 
او  با  هم ُسخنی  و  دیدار  به  و  می دارد  دریافت  را  اورمزد، 

می رود. و زرتشت به اهورمزدایش می گوید: 
بهمن  که  آن گاه  مزدااهورا،  ای  شناختم  پاک  را  تو  »و 
به سوی من آمد و از من پرسید که هستی و از کدام 
کس هستی؟ با کدام نشان در روزهای پرسش، زندگی 
خویش و خودت را خواهی شناسانیدن؟« و می افزاید: 
شناختِن  برای  از  آمد  من  سوی  به  بهمن  که  »...آن گاه 
دادخواهِی کوشش و کام من، آن را به من ارزانی دار؛ 

آن زندگی جاودان را...«.
زردشت در هفت دیدار، با بسیاری از رازهای گیتی و جهان 
مینو آشنا می شود و پیامبری را پذیرا می گردد. آنگاه به سوی 
ایشان  بر  را  تازه  دین  آموزه های  تا  می رود  قبیله اش  مردمان 

آشکار کند و به آنها راِه خوشبختی را نشان دهد.
بهمن هم چنین دیگر بار به سوی زرتشت می آید و او را اندرز 
دروغ  پیرواِن  که  باشد  چنان  آن  نباید  رفتارش  که  می دهد، 
دیگر  باری  نیز  و  ناخوش.  را  راستی  پیروان  و  آید  خوش  را 
نیرو  و  پایداری  و  خوب  ماِن  و  خان  پیروانش  و  زرتشت  به 

می بخشد.
هرگاه  و  است  زرتشت  و  اهورمزدا  میان  پیِک  همیشه  بهمن 

می طلبد:  یاری  به  را  بهمن  می شود  تنگنا  دچار  زرتشت 
است  کدام  تو؟  یاورِی  اردی بهشْت  ای  است  »کدام 
یاری  به  که  زرتشت  مِن  برای  از  تو؟  یاورِی  بهمْن  ای 
نایِب  اردیبهشت و بهمن،  نگاه زرتشت،  در  همی خوانم؟« 
اهورمزدا هستند و چون او از گروِه دیوها و مردماِن زیان کار 
بهمن  و  اردی بهشت  و  اهورمزدا  به  و  است  برگردانده  روی 
پیوسته است و پناِه بینوایان و بیچارگان شده است، همواره در 

انتظاِر یاری و نیروگرفتن از ایشان است.
بهمن نماینده ی منِش نیِک اهورمزدا است که با کمک زرتشت 
از  سپاسگزار  زرتشت  یافت.  باید  تحقق  خاکی  جهان  در 
بهمن، از اهورمزدا می خواهد که به او تواِن خوشنود ساختِن 
بهمن را ببخشاید. و بهمن که می داند زرتشت نخستین کسی 
او گفتار دلپذیر  به  آیین اهورمزدا را پذیرفته است،  است که 

می دهد.17

»پرسید از زرتشت که کیستی و از کیانی و تو را چه بیش آرزوست؟ و تو را به چیست کوشش؟ 
پاسخ آورد که زرتشت ام؛ به پرهیزگاری ]و راستی[ پرکامه ترم ]آرزومندترم[. مرا کام است که از کاِم 
گاه شوم و چنان پرهیزگاری ورزم، تا مرا نمایند ]رهنمون باشند، هدایت کنند[ به  ]خواست[ ایزدان آ

زندگِی پاک. بهمن به زرتشت فرمود که فراز ُرْو به انجمِن مینوان!...«.16



نهریا  رنهرف

سال دوم، شماره ی پیجم  | 29 

حیواناِت بهمن
در  است.  جهان  در  سودمند  حیوانات  پشتیباِن  و  موکل  بهمن،  امشاسپنِد 
یا  گیتی  در  و  است  اهورامزدا  نیِک  منِش  نماینده ی  بهمن  مینوی،  جهان 
جهان خاکی، مراقبت از حیوانات و به ویژه چارپایاِن سودمند به او سپرده 

شده  است. او موکل است بر ستوران، گاوها و گوسفندان.
هم چنین خروس به فرشته بهمن اختصاص دارد. اساسا در فرهنگ زردشتی 
در  خروس  است.18  مقدس  مرغان  از  خروچ(  و  خروز  )خروه،  خروس 
برخاستن  به  را  و مردم  را می راند  دیو ظلمت  بانگ خویش،  با  دم،  سپیده 
و عبادت و کشت و کار می خواند. این حیوان با کمک سگ، در برانداختن 
دشمنان، از همکاران سروش به شمار می رود. عالوه بر این، وظیفه ی پیک 
سروش نیز بر عهده خروس است و در سپیده دم، مژده ی سپری شدن تاریکی 
شب و برآمدن فروغ روز را به همراه دارد و آدمیان را به بیداری فرا می خواند، 
در حالی که دیِو بوشاسپ19 مردمان را به خواب و تنبلی دعوت می کند. در 

شاهنامه نیز خروس، پیک ایزدی معرفی شده است.
سفید  لباِس  پارچه ها  از  و  سفید  یاسمِن  گل ها  از  و  خروس  جانوران،  از 
و شفابخش(  مقدس  )گیاهی  هوم  درمان های  است.  بهمن  به  مخصوص 

برای ناخوشان، »با خوشِی بهمن پیوسته است«.
در مجموع، بهمن به نیک خواهی و دل سوزی برای انسان و حیوان شهره گشته است. بهمن بی دریغ از انسان حمایت 
چهارپایان  ساختن  رنجور  از  و  می نماید  آشتی  و  داد  و  نیکی  به  سفارش  می دهد،  صیقل  را  او  اندیشه ی  می کند. 

دورباش می دهد:

»کینه ورز و رزم کام )ستیزه جو( مباشید،
نیکخواه و ِبه منش باشید،

بدی مکنید و پیرامون بدکاران مگردید،
دانش اندوزید و خردمندی پیشه کنید،

فرهنگ گسترید و ُدژمنشی )بداندیشی و بدکنشی( براندازید،
با دشمنان به داد کوشید،
با دوستان نیکی ورزید،

چهارپایان سودمند را خوب نگاهداری کنید
و کار بی اندازه  شان مفرمایید.«
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4( بهمن، آتش و جشن سده
»َسده«،  جشِن  و  آتش  بهمن، 

زمین،  ایران  کهن  تاریخ  در 
با  مهم  پیوندی  و  ارتباط 

آتش،  داشته اند.  همدیگر 
از  یکی  ایرانیان،  نزد  در 
موهبت های  بزرگ ترین 

از  و  است  اهورامزدا 
برای  ایرانیان  پیش،  سال  هزاران 

شکرگزاری به درگاه خداوند که به آن ها 
جشنی  بود،  کرده  عطا  را  آتش  نعمِت 
»َسده«؛  جشِن  نام  به  می کردند  برپا 
عزیزترین  و  استوارترین  از  یکی 
آن،  برپایِی  زمان  که  آریایی  جشن های 
بهمن ماه است. بهمن ماه، همان ماهی 

بهمن،  امشاسپند  نام  به  که  است 
و  تقارن  اما  می شود.  نامیده  چنین 
و  آتش  نکوداشت  جشن  هم زمانِی 
ماِه یادآورِی بهمن، از چه روست؟
این لحاظ  از  بهمن  با  آتش  تقارن 
بیرونی  چهِر  جز  آتش  که  است 
و  درونی  چهِر  خود،  مادِی  و 

مینوی هم دارد: در کتاب اوستا20 
سخن  مینوی،  آتش  و  دل  آتِش  از 

و  عاطفه  احساس،  است.  رفته  بسیار 
و سازنده  ی  گرم  و  اندیشه های روشن 
آسمانی  آتش  این  از  برخاسته  آدمی، 

مهم ترین  می دانیم  که  چنان  و  است؛ 
و  کردن  عطا  نیز  بهمن  الهِی  رسالِت 
است.  مردم  به  نیک  اندیشه  های  الهاِم 

رسالتی  را  بهمن  و  آتش  رو،  این  از 
مشترک. است 
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جایگاه آتش در نزد ایرانیان باستان

آن زمان که انسان به آتش دست یافت و آن را در اختیار گرفت 
روز بزرگی بود؛ روز فتح و ظفر بر تیرگی و ظلمت؛ روز غلبه 
و  گریختند  و سرما  تاریکی  که  روزی  دیِو ستمگر سرما؛  بر 
فروغ و گرمی و روشنایی حاصل گشت. با دست یابی بر آتش، 
انسان از مغاره ی وحشت بیرون آمد؛ آتش را وسیله خبرگزاری 
و پیغام رسانی قرار داد؛ کوره های آهنگری به راه افتاد و ابزارها 
ساخته شد. کوره ها از برکت آتش، آهن تفته را خمیر کرد و 
َید  در  را  آهن  کرد،  اراده  و  خواست  که  شکلی  هر  به  انسان 
نزدیک ترین  و  برادر  دوست،  عنصر،  این  گرفت.  خویش 
خویشاوند بشر است که موجودات پلید را می راند و حیوانات 

درنده را شبانگاه از حمله به مأوای مردمان باز می دارد.
ِبهْ دیناِن21 نیک آیین نیز همواره در بزرگداشِت آتش می کوشیدند 

و آن را از لوازم ضرورِی حیات می شمردند و پرتوی از نور 
الیزال خداوندی و هبه و بخشِش یزدانی می خواندند و سوگند 
گران را به آتش می سپردند. هم چنین در نزد ایشان، آتش به 
عنوان پیِک میان بشر و خدایان مورد احترام بسیار بوده است. 
آتش  به  نسبت  ایرانیان  خاص  احترام  و  اعتقاد  و  دلبستگی 
را  آن ها  و  ایرانیان  خدای  را  آتش  برخی،  که  شده  موجب 
آتش پرست معرفی کنند. اما حقیقت جز این است. در ایران، 
فروغ خداوندی  یادآوِر  را  و شعله اش  رّبانیت  مظهِر  را  آتش 
می خوانده اند و برای شعله ی مقدسی که با چوب و عطر در 
آتشکده ها همیشه فروزان نگه می داشتند، احترام خاصی قایل 
محراِب  منزله  به  پرستشگاه ها،  در  فروزان  آتشداِن  بوده اند. 

پیرواِن آییِن زردشتی بوده است:

به یک هفته بر پیش یزدان ُبدند
بود محراب  بدان گاه  آتش  که 

ُبدند کآتش پرستان  مپندار 
بود پرآب  دیده  را  پرستنده 

شاهنامه
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منشأ جشن سده

است  مربوط  منشأ جشِن سده،  رایج،  روایِت  طبق نخستین 
به داستان پیدایش و کشِف آتش. در عالم اسطوره، افسانه ی 
در  می دهند.  نسبت  پیشدادی  هوشنِگ  به  را  آتش  پیدایِش 
انساِن  )نخستین  گیومرث  فرزندزاده ی  هوشنگ  شاهنامه، 
پیروز  سیاه  دیِو  بر  که  است  کسی  هوشنگ  است.22  عالم( 
روزی  می دهند:  نسبت  او  به  نیز  را  آتش  کشف  می شود. 
کوهستانی  از  خود  نزدیکان  همراه  به  پیشدادی  امیر  این 
می گذشت. ناگهان ماری عظیم از دور پدیدار شد و تمام افق 

را پوشانید:

هوشنگ به عزم کشتن مار، سنگی به طرف او پرتاب کرد. اما 
به قول فردوسی:

جرقه ای  آن ها  برخورِد  از  و  آتش زنه  خورد  سنِگ  به  سنگ 
آتش  جهید. حیرت به هوشنگ و همراهان که تا آن روز نور و 
روشنایِی آتش با آن زیبایی را ندیده بودند دست داد. هوشنگ 
و یاران اش، آتش را پرتوی از نور خدا دانستند و در برابرش به 

سجده افتادند. هوشنگ شاه، اهورامزدا را سپاس گفت:

این چنین بود که آتش بر روی زمین تولد یافت. هوشنگ به 
شکرانه ی پیدایِش این فروغ ایزدی، آن روز را جشنی ساخت 
که هر سال در آن، روز و شب آتش بر می افروختند و جشن 
سده از همان اوقات برپا گردید. هر سال در دهِم بهمن که به 
روایتی صد روز از آغاز زمستان و فصل بزرگ سرما می گذرد، 

گرامیداشت آتش در نظر آورده می شود.

ایرانی  اندیشه ی  در  متقابل  جبهه ی  دو  اسطوره،  این  در 

روبه روی هم قرار می گیرند: اهریمن، فرمان روای تاریکی ها، 
مار را که مظهر و هم ریشه ی مرگ است پدید آورد و اهورامزدا 
در برابر آن و برای مقابله با آن، آتش را آفرید و به این ترتیب، 

آتش مقدس شد.
جشِن سده را هم چنین باید هم چون آیینی مرتبط با تحوالت 
طبیعت نیز در نظر گرفت. در تقویم کهن ایرانی، سال را به دو 
بخش نامساوی تقسیم می کردند: فصل گرم، از اول فروردین 
تا پایان مهر، و فصل سرد، از اول آبان تا پایان اسفند. روز دهم 
بهمن، اوج سرمای زمستان است و درست صد )یا »َسد«( 
روز،  این  در  ایرانیان  به عقیده ی  از زمستان می گذرد.23  روز 
اهریمن بدکنش سرما را به شدت خود می رساند تا به آفریدگار 
را  آتش  این روز،  در  اورمزدی  نیروی  و  برساند  اورمزد گزند 
برای مقابله با سرما می آفریند. ابوریحاِن بیرونی24 آورده است 
که در این روز، جهنم از زمستان به دنیا می آید و از این رو، 
رفتن  سده،  جشن  گردد.  برطرف  آن  شر  تا  می افروزند  آتش 
به استقبال آتش و گرما است و برپایِی آن، یاری بخِش انسان 
است و او را در برابر مشقِت سرما و اهریمن، استوار می نماید.
در تاریخ اساطیری و دینی ایران زمین، برای جشن سده، منشأ 

قابل تأمل دیگری نیز قائل شده اند؛ بدین شرح:

دو چشم از بِر سر چو دو چشمه خون
تیره گون جهان  دهانش  دود  ز 

راز  ز  ولیکن  کشته  مار  نشد 
 پدید آمد آتش از آن سنگ باز

که او را فروغی چنین هدیه داد
نهاد قبله  آن گاه  آتش  همین 

ز هوشنگ ماند این سده یادگار
 بسی باد چون او دگر شهریار!
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ضحاک ماردوش، پادشاه ظالم ایران زمین، آشپزی داشت به 
رماِیل« که مأمور بود هر روز دو جوان را بکشد و از مغز 

َ
نام »ا

پس  کند.  فراهم  را  ضحاک  شانه های  ماِر  دو  خوراِک  آن ها، 
از آن که فریدون بر ضحاک پیروز شد و خود بر تخت شاهی 
نشست، تصمیم گرفت ارمایل را مجازات کند. ارمایل گفت: 
»ای فریدون من شایسته ی مجازاتم اما این را بدان که من هر 
روز از هر دو جوان، یکی را رها کردم و مغز گوسفندی را به 
مارها دادم و بدان که این افراِد نجات یافته، در دماوند روستایی 
ساخته اند و در آن جا از راه دامداری زندگی می کنند. و بدان 

که بیش از این، کاری از من بر نمی آمد.« فریدون برای دانستِن 
درستِی سخنان او به همراه وی عازم آن روستا شد. چون به 
روستا  اهالی  به  خطاب  ارمایل  بود.  شب  رسیدند،  آن جا 
گفت که هریک از نجات یافتگان آتشی بیفروزد تا عده ی آنان 
و  مشخص شود. چیزی نگذشت که مشعل ها شعله ور شد 
روز  هم چون  را  روستا  آسمان  فروزان،  آتِش  بسیاری  تعداد 
روشن کرد. فریدون با دیدن آتش های فراوان، ارمایل را بخشید 

و آزاد کرد و فرمان داد آن ماجرا جشن اعالم گردد.
سده را جشنی دهقانی و مردمی دانسته اند؛ بدین معنا که رسم 

زیبای گرامی داشِت آتش در ابتدا از آِن شبانان و روستا نشیناِن 
دربارهای  و  شهرها  به  سپس  و  بوده  ساده دل  و  زحمت کش 
سالطین راه یافته و همانند بسیاری از جشن ها در اختیار آنان 

قرار گرفته است.
از  قبل  روز  یک  که  است  این  این جشن،  در  رایج  رسوم  از 
آغاز جشن، مردان به جمع آوری هیزم برای آتش می پردازند. 
و  سیر  ناِن  و  آش  و  می شوند  مشغول  پخت و پز  به  نیز  زنان 
از  زودتر  را  ان ها 

ّ
دک َسبه 

َ
ک جشن،  روز  می کنند.  تهیه  آجیل 

هر روز می بندند و مردم لباس های رنگارنگ می پوشند و در 
باغی بزرگ یا مکانی وسیع در اطراف شهر جمع می شوند و 

هیزم های جمع آوری شده را روی هم می چینند.
لباس های سفید  با  ُمغ25  دو  آفتاب،  به غروب  نزدیک  آن گاه 
می شوند،  وارد  دارند  دست  در  روشن  مشعلی  در حالی که 

سه بار به رسم ادب ِگرد هیزم ها می چرخند و سپس توده ی 
ِس معبد روشن 

ّ
هیزم ها را با مشعل هایشان که از آتشدان مقد

به شادی می خوانند: »سده  مردم  و  آتش می کشند.  به  شده 
نده سوزانی/ هنوز گویی زمستانی«.

ُ
سده ی دهقانی/ چهل ک

با  را  مردم  دوره گرد  بازیگراِن  و  اسب سواران  جشن  طول  در 
هنرنمایی هایشان سرگرم می کنند. گاه نیز مردم جملگی با هم 
سرودهای مقدس زمزمه می کنند. پس از خاموش شدن آتش، 
دهقانان مشتی از خاکستر آن را برمی دارند و بر زمین های زراعی 

خود می پاشند تا مایه ی برکِت خاک و فراوانی محصول شود.
از قرن ها پیش تاکنون، پنجاه روز به نوروز مانده، جشن سده، 
طالیه ی نوروز و نوبهار، برپا می گردد.26 منوچهری دامغانی 

در این باره می گوید:

نوروز پیش از آن که سراپرده زد به در
این جشِن فرِخ سده را چون طالیگان
تاختن به  زمستان  نزد  به  برو  گفتا: 

مرغزار، عروساِن  و  باغ  ُلعبتاِن  با 
کامکار بفرستاد  خویشتن  پیش  از 
بیابان همی گذار و  صحرا همی نورد 
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6( در متن های ایران باستان، گاهی از شش امشاسپند یاد می شود و گاه از هفت. 
این اختالف از آن جا ناشی می شود که گاهی ایزِد سروش، یک امشاسپند محسوب 

می گردد و تعداد امشاسپندان را به هفت می رساند.
7( یکی از کتاب های برجای مانده از ایراِن پیش از اسالم که به زباِن پهلوی است و 

روایِت آفرینش و هم چنین تاریخ اساطیری و واقعِی ایرانیان را در بر دارد.
8( نام این امشاسپند در َاِوستا »ُوهوَمَنه«، در پهلَوی »ُوهوَمن« و در فارسی »َوهمن« 
یا »بهمن« گفته شده و مفهوم آن »ِبه منش« و نیک نهاده است. واژه ی »ُوهوَمَنه« 
مرّکب است از دو واژه ی »وهو« )خوب، نیک( و »َمَنه« )منش، نهاد( که مجموعًا 

به معنی  نهاِد نیک است.
9( فیلسوفان و حکمای اسالمی، »بهمن« را با »عقل اول« و نخستین پدیده و مظهِر 
امشاسپند  با  را  َاقرب«  »نور  یا  »نوراالنوار«  سهروردی،  نمایند.  می  تطبیق  خداوند 

بهمن مطابق می داند.
10( معنای اولیه ی واژه ی »خویش کاری«، وظیفه است. شاهرخ ِمسکوب در کتاب 
»در سوگ سیاوش« درباره ی این واژه چنین می گوید: »پس انسان در نظاِم جهان 
و نبرِد نیک و بد وظیفه ای دارد که باید به فرجام رساند. در زباِن پهلوی این وظیفه 
مسئولیِت  این  اهمیت  درباره ی  مسکوب  می نامیدند.«  خویشکاری  را  آن  انجاِم  و 
جمشید  و  شد«  دوپاره  برتافت  روی  خویشکاری اش  از  که  می نویسد:»هر  تاریخی 
پادشاِه اسطوره ای را مثال می زند که به همین دلیل توسِط ضحاک با اّره به دو نیم 

)http://medn.me/fn( پاره شد. جهت مطالعه ی بیش تر ر.ک به
11( امشاسپنِد بهمن، نمادی مردانه داشته و مذکر تلقی می شود.

از  بعضی  این رو،  از  می رود.  شمار  به  دیو  بزرگ ترین  اهریمن،  از  پس  آز،   )12
دانشمندان، برای این دیو، معنایی بیش از معنِی آز و حرص، در مفهوم متداوِل آن 

قائل اند و آن را در مفهوِم بداندیشی یا کج اندیشی در نظر می گیرند.

13( واژه ی دوزخ چنین ترکیبی دارد: دوش )بد( + اخو )جهان(= دوَشخو )جهان 
بد( = دوزخ.

14( Daytia
15( به سبِب مالقاِت زردشت با بهمن در ساحِل روِد دای تیا، که رویداد دینِی بسیار 

مهمی محسوب می شود، نزد زرتشتیان، دای تیا »سرَوِر آب ها« خوانده می شود.
از  و  تو چیست  آرزوی  و  »آمال  پرسید:  زرتشت  از  بهمن  دیگر  روایتی  بر طبق   )16
برای چه می کوشی؟« زرتشت پاسخ داد: »یگانه آرزوِی من، بخشِش راستی و درستی 
است. کوشش و کار برای من، راستی و درستی است. آرزویی که من دارم، انتشاِر 

راستی و درستی است.«
17( آورده اند که بهمن )که اندیشه  و منش نیک است(، به  هنگاِم زاده شدِن زرتشت 
»به اندیشه ی زرتشت آمیخت و زرتشت بخندید زیرا که بهمِن مینوی، رامش بخش 

است«.
18( بنیاد کلمه خروس )از مصدر خرئوس )khraos( در اوستا، به معنی خروشیدن( 
با واژه »خروش« و »خروشیدن« در زبان فارسی، هم ریشه است. بنابراین، خروس، 

به معنی »خروشنده« بوده و این اسم گذاری، به مناسبت بانگ زدِن خروس است.
19( بوشاسب )بوشیانستا(، دیِو خواِب مفرط و تنبلی است. هنگامی که خروس در 
بامداد می خواَند، او همه ی کوشِش خود را به کار می بَرد که جهان را در خواب نگه 
دارد. سحرگاهان، پلک ها را سنگین می کند و بدین سان مردم را از برخاستن و رفتن 

به سِر کار بازمی دارد.
20( در بخِش »گاهان« )گات ها یا گاثه ها( که باستانی ترین بخش اوستاست و آن را 

سروده های خود زردشت می دانند.
21( پیروان آیین زردشت را گاه »ِبهْ دین« می خوانند.

22( گیومرث یا کیومرث، در شاهنامه نخستین انساِن عالم است. نام او به معنای 
»زنده ی میرا« است.

23( در وجه تسمیه ی این جشن به »سده«، نظرات و احتماالت دیگری نیز مطرح 
شده  است مانند این که »از سده تا نوروز صد روز و شب است« یا »در این روز تعداد 
فرزندان کیومرث به صد رسید« یا »از سده تا زمان گردآورِی غله صد روز باقی است«. 
در توضیح احتمال آخر باید گفت که در نواحی معتدل، حدود پنجاه روز بعد از نوروز 
می توان گندم و به ویژه جو برداشت کرد. و در تأیید این نظر هم چنین باید اضافه کرد 
که در برخی روستاها و شهرهای جنوب خراسان، هم زمان با آتش افروزی در شِب ده 
بهمن و هنگام برگزاری جشن سده، اشعاری خوانده می شود که ترجیع بنِد آن چنین 

است: »سده، سده، صد به غله، پنجه )= پنجاه( به نوروز«.
24( به نقل از کتاب »آثار الباقیه عن القرون الخالیه« نوشته ی ابوریحان بیرونی.

25( روحانِی زرتشتی.
26( جشن سده هنوز هم در بسیاری از روستاها و شهرهای ایران مانند یزد و کرمان، 

به ویژه در میان زردشتیان، با شوری خاص برپا می شود.

پی نوشت:
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