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رھا  نوروز باستانی و: مقاالت قدیمی  )١٣۴١ماه  بھمن( فروھَ

melika 

  سالور -س: نویسنده

مردم این سرزمین نوروز را جشن ھا است که  قرن. تر از زردشت است و ارتباطی بدین مذھب ندارد نوروز قدیم

رود و تا کنون ھیچ محققی  شمار می ترین اعیاد به ھای ملی و مذھبی جھان قدیم عیدی که در میان جشن. گیرند می

بار در کدام  طور قطع و یقین معلوم کند که آغاز این جشن چه زمانی بود و برپاکنندگان آن برای نخستین نتوانسته به

 .اند برپا داشتهسرزمین این جشن را 

ی وقایع سیاسی و مذھبی که روی داده، مقاومت کرده و توانسته است موجودیت خود را حفظ کند  نوروز در برابر ھمه

سختی روبرو شده است ناچار  یک از این وقایع حتی دین اسالم که با تمام اعتقادات و سنن ملی اقوام مغلوب به و ھیچ

که در دربار خلفای اسالمی و سالطین ترک و  چنان. را پذیرفت و قبول کرددر برابر این جشن عقب نشست و آن 

ھای مذھبی اسالمی  شده است؛ و جشن گیری مثل محمود غزنوی با جالل و شکوه خاصی برپا می متعصب و سخت

اره این جشن و خواھیم درب با تمام اھمیت و قدرت خود نتوانستند از ارزش و احترام نوروز بکاھند؛ و ما در این مقال می

  .اصطالح شأن نزول آن مختصر توضیحی بدھیم به

***  

اما اینکه فروھر . اند بھمین مناسبت اولین ماه سال را فروردین نامیده. نوروز جشن نزول و فرود آمدن فروھرھا است

  .ای است قابل بحث و توجه چیست نکته

این نیروھا در . عتقد بودند که فروھر یکی از آن نیروھا استایرانیان قدیم به نیروھای علوی و آسمانی و ماوراءالطبیعه م

و مزدا در درجات باال بودند و پس از آن امشاسپندان و ) بھرام(ورثرغنه  - درجات مختلفه قدرت و اھمیت قرار داشتند مھر

این . داد دان را مییا دین که گاه معنای دین و زمانی معنای وج» دئنا«، »جان«یعنی » اھو«گاه نیروھای باطنی چون  آن

  .است موضوع بحث ما است» فروھر«نیروھا پنج بودند که توضیح درباره آنان خارج از این مقال است و پنجمین آن که 

چنانچه برای  مینویو  پاکیک نیروی آسمانی است که برای ھر موجودی یکی وجود دارد البته برای موجودات  فروھر

حتی اھورامزدا خدای بزرگ و قادر متعال نیز خود دارای فروھری است . ود داردوج» دیو« اھریمنیو  ناپاکموجودات 

یاری  گوید فروھر مرا که اھورا ھستم به ھا و دیگر کتب دینی مزدیستا اھورامزدا به زردشت می چه بارھا در یشت چنان

، حیوانات نیک و مفید و حتی ھا یا خداوند و فرشتگان ھستند، بلکه گیاھان که مخصوص انسان فروھرھا نه این. بخوان

اگر درختان ثمر : دھد چه که در جھان روی می آن. باشند کاری نیز دارای فروھری می درست - صفات، مثل خوبی

گردند، ھمه و ھمه در  خیزند و در پای میزان آماده می میدھند، اگر زنان بارور میشوند، اگر در روز رستاخیز مردگان برمی

  .حتی تابش خورشید رخشان و پرتوافکنی ماه اثر وجود فروھرھا است
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فروھرھا ستارگان را در . دھند تا بر دیوصفتان پیروز شوند نژاد را نیرو می آوران پاک آریائی فروھرھا ھستند که جنگ

  .دارند می گردانند و نگه آسمان می

چنین فروھرھای  و ھم. فروھرھا قرار داردفروھر اھورامزدا در راس . البته باید دانست که فروھرھا با یکدیگر برابر نیستند

دل و مومن از فروھر  و مردمان پاک. آور، یا فروھر زردشت بر دیگر فروھرھا برتری دارند کار و جنگ دل و درست مردان پاک

 .آن   طلبند چون از فروھر گرشاسب برای جنگ و پیکار و جز خصوصی یاری می آور برای کار به ھریک از مردان بزرگ و نام

که در عالم باال بمانند یا به عالم  اعتقاد بر این بود که قبل از آفرینش جھان اھورای بزگ فروھرھا را مختار کرد بر این

فروھرھا قبول کردند که حامی و رھنما و ھادی . ھا مربوط ھستند خاکی نزول کنند و حامی موجوداتی باشند که بدان

ھا به جنگ و مبارزه پردازند و نگذارند زمین پاک و آب زالل »دیو« موجودات نیک باشند و با سپاه اھریمن یعنی

  .ھا و اھرمن ناپاک گردد و به ویرانی گراید، آنگاه اھورای بزرگ به آفریدن جھان پرداخت»دیو«دستخوش 

 یھود و مسیحیان و مسلمین معتقدند که جھان در شش روز آفریده شد و روز ھفتم را خداوند به استراحت پرداخت و

با این تفاوت که معتقد بودند جھان در شش نوبت ولی در عرض یکسال . ایرانیان قدیم نیز یک چنین اعتقادی داشتند

نامیدند که به ترتیب عبارت  می» کھنبار«و ھر روز آفرینش را جشن میگرفتند و این جشن و روز را . آفریده شده است

در روز » میدیوشھم«سپس . که در روز پانزده اردیبھشت بودیعنی روز آفرینش آسمان بلند » میدیوزرم«ھستند از 

در سی » ایاسرم«چھارم . روز سی شھریور که روز آفرینش زمین است» شھم پتیه«سوم . پانزده مھر و روز آفرینش آب

ن ششمی. ماه است و در این روز جانوران خلق شدند که بیستم دی» میدیارم«پنجمین آن . مھرماه و روز آفرینش گیاه

ھا ھریک پنج روز  مدت این جشن. نام دارد که در این روز بشر آفریده شد» ھمسپتدم«یعنی روز خلقت بشر » کھنبار«

  .ماه ادامه داشته شش اسفند تا پنجم فروردین و بود جز آخرین آن که از بیست

پس فروردگان، . گردند ن باز میمعتقد بودند که این زمان و فاصله فروھرھای گذشتگان برای دیدن بازماندگان خود به زمی

یا نوروز یعنی جشن نزول فروھرھا برای دیدار بازماندگان خود و چون ایرانیان قدیم کار را اعم از زراعت یا پرورش دام و 

دانستند و معتقد بودند تنبلی، سستی، کاھلی،  آباد کردن اراضی و جلوگیری از ویرانی را عملی اھورائی و خدائی می

بدون شک عبارت بوده » اھورائی«ھا کاری است اھرمنی و چون نتیجه کار  رھا کردن مزارع و نرسیدن به دامویرانی، و 

ای تمیز و اغذیه و میوه فراوان داشتن و خوشحال و خندان بودن، لذا ایرانیان در  از ثروتمند بودن، لباس نو پوشیدن، خانه

کردند تا به فروھرھای گذشتگان خود نشان دھند  تر برپا می مدت نزول فروھرھا، کھنبار ھمسپندم را ھرچه باشکوه

باشند و در مبارزه علیه اھرمن بدکنشت و دیو  کار ھستند و در نتیجه غنی و خندان و شاد می مردانی کارکن و درست

  .آنان باشندتا فروھرھا به دعا و نیاز آنان توجه داشته باشند و حامی . فقر و خستگی و ویرانی پابرجا و استوار ھستند

ھای خوشبو  کردند یعنی در اطاق متوفی، عطریات و صمغ زندگان در روزھای عید فروردگان مردگان را نیز فراموش نمی

کردند، و در این مورد ابوریحان بیرونی و  کار را می ھا این چنین روی بام و ھم. نھادند کردند و غذا و میوه می بخور می

خصوص  اند که در زمان آنان ھنوز در شھرھای ایران به و المحاسن و االضداد اشاره کردهجاحظ در کتب خود آثارالباقیه 

  .سرزمین خراسان مرسوم و معمول بوده است

  آیا فروردین و فروھر مربوط به دین زردشت است
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دین ایرانیان وجه توجھی به  ھیچ توانیم بگوئیم که زردشت به طور خالصه می توان گفت نه، و به طور قطع و یقین می به

ای به آداب و رسوم دین قدیم و  ترین اشاره ھا که مسلما اثر پیامبر پارسی است کوچک»گاثا«زمان خود نداشته و در 

ھا به دین ایرانیان قبل از زردشت متعلق  چه مسلم است سرودھای یشت آن. ھا ھست نشده است آنچه که در یشت

ھا »گاثا«مثال در . اند کرده سینه نقل می به نام داشتند سینه» کرپان«ه است که پیروان مذھب قدیم و رھبران آن دین ک

خسرو،  قباد، کی ھا جزو مقدسین ھستند نشده است از کسانی مثل کی ای به آنان که در یشت ترین اشاره کوچک

ام برده میشود سان نیمه پیامبری ن ھا از او به که در یشت» جم«پشین و غیره نامی در این کتاب نیست و درباره  کی

نام فروھر وی  و ھمه جا به فروھر او اشاره شده و به. که اھورا بدو پیشنھاد پیامبری کرد ولی او خود را قابل ندانست

بدی از او یاد کرده در آنجا که زردشت  کنند زردشت در گاثاھا به اند و در بیماری از وی استمداد می سوگند یاد کرده

سر ویونگھان از ھمین گنھکاران است، کسی که برای خشنود کردن مردمان آشکار است که جم پ: میگوید

گاثاھا  ٣٧صفحه  ٨بند ( .خوردن گوشت را بدانان آموخت و در آینده تو ای مزدا میان من و او خود قضاوت کن

  )ترجمه آقای پورداود

این بوده که نخواسته است علیه  خسرو و دیگران اگر زردشت در گاثاھا سکوت کرده شاید برای قباد و کی در مورد کی

  .اند سخنی بگوید کسانی که پدران شاه حامی او گشتاسب بوده

این نیروی باطنی عظیم که در مذھب ایرانیان قبل از . وجه در گاثا نامی نیست ھیچ جا و به اما در مورد فروھر در ھیچ

وجه نامی از این نیرو نبرده  ھیچ و زردشت بهنظیری است در گاثاھا ھیچ محلی ندارد  زردشت دارای قدرت و اھمیت بی

برای (وجه به زردشت مربوط نیست  ھیچ ھا به رساند که یشت و این دو نکته و بسیاری نکات دیگر خود می. است

و ) هللا صفا مراجعه شود سن ترجمه آقای دکتر ذبیح مورد به کتاب کیانیان اثر خاورشناس کریستن توضیح مفصل در این

قول برخی از  روز مورد قبول ھمه ھست پس از زردشت، شاید پس از کورش کبیر بین دو مذھب یعنی بهچه ام چنان

ھائی شده است و در نتیجه با تغییراتی  جدید یعنی مذھب زردشت توافق» مزدیسنای«قدیم و » مزدیسنای«مورخین 

تر از  روز جشنی است قدیملذا میتوان گفت که جشن نو. جزو ستون مذھبی زردشتیان پذیرفته شد» ھا یشت«

اند این جشن  کرده زندگی می) ایران واج(زردشت و ایرانیان قدیم در آن زمان که شاید در سرزمینی ناشناس، سرزمین 

و چنانچه در ابتدای این . جدید، و با مذھب جدید رونق دیگری بدان دادند  اند و سپس در سرزمین داشته را برپا می

نظیری برپا  س از اسالم در دبار خلفای عباسی و سالطین ترک با عظمت و جالل بیجشن نوروز پ. مختصر آمد

وسیله سالطین تیموری ھند در ھندوستان و در سراسر ترکستان رسوخ پیدا کرد و مسلمین برای ساعت  به. شده می

  .تحویل و جشن مزبور دعای خاصی ترتیب دادند

ثُل«ب محققین معتقدند رسد که اغل نظر نمی یادآوری این نکته زائد به ُ که صورت روحانی و  این افالطون و اعتقاد او به» م

چیز قبل از خلقت وجود داشته است از ھمین اعتقاد به فروھر نشات گرفته است و ھمچنین باید گفت  آسمانی ھمه

مراسمی برای این  چه بابلیان، مصریان، رومیان، یوناینان ایست بس قدیم چنان که پرستش و احترام به مردگان عقیده

صورت پرستش بود در میان ایرانیان قدیم چه قبل و چه بعد  اند، ولی این اعتقاد، که درمیان ملل مزبور به پرستش داشته

ای برای درخواست  سان واسطه صورت پرستش نبوده است بلکه ایرانیان از فروھر به از زردشت و اصالحات در دین او به

ھیچ بعید . اند کرده استفاده می - بعد از زردشت-و از درگاه اھورامزدا  -قبل از زردشت- حاجات خود از درگاه خدایان

َلِک محافظ در مذاھب سه احتمال قوی می نیست و به گانه سامیت خود صورت دیگری  توان اعتقاد داشت که عقیده به م
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عتقاد به شیطان در مذھب یھود وقتی که در مورد شیطان و اھرمن، و ما میدانیم که ا است از اعتقاد به فروھر چنان

  :اطالعات مقاله.وارد شد که یھود با ایرانیان برخورد کردند، یعنی پس از فتح بابل بوسیله کورش بزرگ

   

 :اطالعات مقاله

 ۶٧تا  ۶۵، از صفحه ١٣۴١، بھمن ٩مجله کاوش، شماره 

 ابراھیم میرھاشم زاده: مجموعه

 


