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منوچھرجمالی

پيدايش ِجھان ازيک تخم
با چھارشنبه سوری
غايت زندگی »،سوروشادی « ميشود

چھارشنبه سوری
ِپيدايش زمان وزندگی ِتازه
جشن
ِ
وازگـرمی ِمھـر
از آھنگِ موسيقی
ِ

،غايت زندگی درگيتی
»سور«
ِ
بادا مبارک درجھان  ،سوروعروسيھای ما
بـبـريـد بر باالی ما
سور وعروسی را خدا ُ ،
ُزھره  ،قرين شد با قمر ،طوطی  ،قرين شد با شکر
ھرشب ،عروسی دگـر ،از» شاه خوش سيمای ما «
مولوی
» سوروعروسی وشادی «  ،جامه ايست که خدا برای وجود ما بريده
غايت گوھری ِ زندگی درگيتی ،
و دوخته است  .به عبارت ديگر،
ِ
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جشن عروسی انسان  ،يا انبازی وآميزش او  ،با طبيعت وانسانھا
وخدا و معنا وگوھرچيزھا درزمانست  .اين شناخت و مھرورزی
وکشش ِبدان  ،ازکجا آمده است ؟ اين سرانديشه ايست که درفرھنگ
ايران  ،در»جشن چھارشنبه سوری« به خود  ،شکل داده است  ،ولی
دراثرمبارزاتی شديد ودرازمدت  ،که با اين » غايت «  ،معنا
ومحتوای آن شده  ،اين پيوند ميان جشن چھارشنبه سوری ،وغايت
زندگی درگيتی  ،فراموش ساخته شده است  ،ولی خود ِ آئين ِظاھری
جشن  ،ازملت  ،نگاھداشته شده است  .امروزه  ،رويکرد
به سکوالريته يا » زندگانی زمانی «  ،آتشی است که از زيرخاکستر
ھزاره ھا  ،ازھمين جشن وازجشنھای ديگر ايران  ،باز افروخته
وشعله ور ميشود .
افالطون  ،ميگويد که » مھرورزيدن به يک خوبی يا ارزش « است
که انسان را به آن خوبی وارزش ميکشد و تحول ميدھد  ،و تنھا
شناخت ِخوبی يا ارزش  ،به خودی خود  ،برای واقعيت دادن آن
خوبی يا ارزش دراجتماع  ،بسا نيست  .ھمين انديشه درفرھنگ
ايران  ،به گونه ای ديگرگفته شده است  .اينکه آتش زندگی که جان
سرچشمه پيدايش » روشنی = بينش « و » گرمی =
باشد  ،درانسان ،
ِ
مھر« است  ،به معنای آنست که » بينش خوبی وارزش  ،بايد با »
ِمھربه آن خوبی وارزش  ،ھمراه وھمسرشت باشد «  .شناخت
ارزش يک چيزی  ،مانند زندگی کردن درگيتی ودرزمان  ،کافی
نيست  ،بلکه بايد بدان مھرورزيد  ،و به طور گوھری بدان کشيده شد
 .وگرنه  ،اگر اکراه يا القيدی وبی اعتنائی نسبت به آن ارزش موجود
باشد و آن ارزش  ،فرعی يا خوار ساخته شود  ،آن شناخت  ،بی
ثمرمی ماند  .برای آنکه چنين ارزشی  ،برای انسان برترين
ارزش شود  ،و بدان ارزش  ،مھربورزد  ،خدای زندگی  ،خودش ،
تبديل به » زندگی در زمان « می يافت  .آنگاھست که زندگی درزمان
 ،پرستيدنی ميشود .درفرھنگ ايران  ،خود ِ خدا  ،تحول می يافت و
ميشد وميگشت  .زندگی کردن در زمان  ،خدائی ميشد  .زندگی در
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زمان  ،پرستش ميشد  .پرستاری از زندگی در زمان  ،پرستيدن ميشد
 .پرستيدن  ،درھزوارش  ،به معنای شاد کردن وشاد شدن ) شادونيتن
( است  .و » شاده « نام ِخود خدای زندگی درزمان » رام = جی «
ھست  .شادونين  ،به معنای آنست که انسان  ،درشادشدن درزندگی
درزمان  » ،خدا« ميشود  » ،رام و فيروز« ميشود  .جشن چھارشنبه
سوری  ،برشالوده اين غايت بزرگ درايران  ،پيدايش يافته است .
جشن چھارشنبه سوری  ،جشن پيدايش زمان وزندگی تازه  ،از
چکاد جشن
گوھر ِ موسيقی ومھر ميباشد  .اين جشن درواقع ،
ِ
گاھنبارششم درسال ميباشد  .گاھنبارھا درفرھنگ ايران  ،تخم ھائی
ھستند که  -1آسمان ابری و  -2آب و  -3زمين و -4گياه و  -5جانور
و -6انسان  ،ازآن ميرويند  .ازاين روگاھنبارھا  ،شش گوھر ،يا
بذر ِآفريننده گيتی درزمان ھستند  .درفرھنگ ايران  ،ھمه جھان
ھستی  ،از آسمان وآب وزمين وگياه وجانورو انسان) مردم (  ،از »
انبازی وياری خدايان باھم  ،دراين تخم ھا « که » ھمبغی يا نرسی «
ناميده ميشد  ،پيدايش می يافتند وميروئيدند .
خدايان  ،درزمان  ،خودشان  ،آسمان وآب وزمين وگياه وجانورو
انسان ميشدند ،يا خودشان  ،درزمان  ،تحول به اينھا می يافتند .
گوھرخود خدايان  ،تحول به آسمانی ابری  ،وآب  ،وزمين  ،وگياه ،
ِ
وجانور ،وانسان  ،درروند ِ زمان می يافت .
ازگاھنبارپنجم ) انبازی پنج خدا باھم (  ،انسان يا مردم ميروئيد  ،و
درخت پيدايش انسان  ،تخمی ميآورد که مرکب از» پنج
چکاد ِ اين
ِ
خدا « بود  ،و ازانبازی اين خدايان باھم  ،زمان وزندگی نوين  ،يا
سال نو وگيتی نو  ،پيدايش می يافت .
سال  ،درايران دوازه ماه ِ سی روزه داشت  ،و پنج روز پايانی ،
جزو اين دوازده ماه ،بشمار نمی آمد  ،و اين پنج روز ،تخم ِ پيدايش
زمان وزندگی ازنو  ،بشمار ميآمد  .ازاين رو ،اين پنجه  ،درفلسفه
زندگی ايران ودر دين او  ،فوق العاده اھميت داشت  .اين خدا نبود که
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گيتی را ازنو خلق ميکرد و ميآفريد ،بلکه اين انبازی پنج خدا باھم
بود که اصل پيدايش ورويش يا زايش زمان وگيتی ازنو بود .
خود خدايان
خدائی  ،زندگی را درگيتی وزمان  ،خلق نميکرد  ،بلکه
ِ
درانبازی باھم  ،زندگی درگيتی ميشدند .زندگی درزمان درگيتی ،
جشن عروسی وزايش خدا درزمان ميشد  ،وبدينسان  ،برترين ارزش
را نزد مردم می يافت  ،و بدان ارزش ،مھرورزيده ميشد  .البته اين
انديشه پيدايش جھان ازاين ھمبغی يا انبازی خدايان پنجگانه  ،در
چھارچوبه معتقدات » ميترائيسم « و خود ِ زرتشت و يزدانشناسی
زرتشتی نميگنجيد  ،وبا مفھوم آفرينش ھردوی آنھا درتضاد بود .
دراين تصوير ِآفرينش  ،زمان وزندگی  ،استوار برانديشه » خود
زائی ِ◌ خود ِ گيتی وزمان  ،ازخودش « بود  ) .خود زائی  ،با خود
زدائی فرق دارد (  .خـدايـان  ،پديده ھای فرا -زمانی و فرا جھانی
خود زمان وھستی بودند .
نبودند  ،بلکه ِ
يزدانشناسی زرتشتی  ،راھی جزپذيرش اين تقويم واين جشن ھا
نداشت  .ولی کوشيد که آنھارا به گونه ای ديگر ،تفسيرکند تا
اھورامزدا  ،درھمين تقويم  ،آفريننده آنھا بشود  .ازاين رو موبدان
آمدند وھفده سرود ) گاتا( زرتشت را  ،به پنج بخش کردند ،و
نخستين واژه ھای اين پنج بخش را  ،نام اين پنج روز ساختند،
ونامھای کھن را طرد ونفی کردند  .بدين سان  ،زمان وزندگی ،
پيدايشی از سرودھای اھورامزدا ميشد که به زرتشت  ،وحی کرده
است  .با تغيير نامھای اين پنج روز  ،به عبارت ديگر ،سرودھای
گاتا  ،منشاء آفرينش وخلق جھان شد  .جھان وزمان  ،ازسرود
وسخن وواژه اھورامزدا  ،آفريده شده است  ،و ديگر ،پيدايش
ورويش از » تخم «  ،واز» انبازی وھمبغی خدايان « نيست  .ھمه
جھان وانسانھا بايد ازاين به بعد  ،طبق سخنان زرتشت واھورامزدا
زندگی ورفتارکنند وبينديشند  ،وگرنه  ،آفريده اھورامزدا نمی باشند .
خواه ناخواه آفرينش جھان وزمان  ،ازواژه يا سخن ِاھورامزدا  ،يعنی
ازخواست وھمه آگاھی او ) روشنی بيکران او (  ،به زندگی و اجتماع
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وتاريخ و » غايت زندگی درزمان ودرگيتی« وبه حکومت  ،معنا
ومحتوا وراستای ديگرميداد .
ازديد گاه امروزه  ،تصويرآفرينش ِجھان وزمان  ،از» تخم «  ،بينش
خود خداھست که زمان گذرا و زندگی دراين
سکوالر است  ،چون
ِ
زمان وجسم  » ،ميگردد «  .زمان و تن وجسم وماديات را نميتوان
بی ارزش دانست  ،چون روند ِ تحول يابی خود خداھست  .تحول
درزمان  ،برترين ارزش را دارد و دوست داشتنی است .
اھورامزدای زرتشت  ،فراسوی زمان گذرا ھست  ،واھورامزدای
زرتشت  ،فراسوی خودش  ،زمان کرانمند را ميآفريند وخلق ميکند .
البته تضاد تفسير زرتشتی از تقويم  ،با تقويم کھن  ،آنست که
درفرھنگ اصيل ايران  »،زمان «  ،اين ھمانی با » رويش پيوسته
خدا « دارد  ،و طبعا ھمه روزھا  ،اينھمانی با خدايانی داشتند که
ازيک تخم ميروئيدند  .روزی نبود که اينھمانی با خدائی نداشته باشد .
بنا براين درتقويم زرتشتی  ،از روزھائی که نام خدائی را ندارند ،
ميتوان دريافت که يزدانشناسی زرتشتی با اين خدا يان  ،مسئله ای
بزرگ داشته  ،وميبايستی آنھارا آنقدر تغيير دھد ومسخ سازد  ،تا
درچھارچوبه آموزه زرتشت  ،بگنجد .
شناخت اينگونه تضادھا  ،بيانگر ِ تضاد يزدانشناسی زرتشتی با
جھان بينی زنخدائی پيشين ھستند  ،وازاين تضادھا ميتوان راه
شناخت ِجھان بينی يا فرھنگ زنخدائی را گشود .
ازجمله اين تناقضات  ،ھمين پنج روزپايان سال ھستند که  ،نه تنھا
نماد تخمی بودند که جھان نوين ازآن ميروئيد وميزائيد  ،بلکه ھمين
پنج روز ،بافت وغايت زندگی در زمان ودرگيتی را نيز معين
برضد اين غايت زندگی کردن
ميساخت  .ودرست آموزه زرتشت
ِ
درزمان درگيتی  ،بود  ،و زندگی در زمان را  ،رزم ونبرد ھميشگی
شر « ميدانست ) نه عروسی
با » اھريمن = اصل زدارکامگی= اصل ّ
وسور (  .زندگی  ،به عبارت ديگر ،جھادھميشگی با اھريمن است .
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اين انديشه به کلی با فرھنگ ايران که غايت زندگی درگيتی ودر
زمان را  » ،سـور « ميدانست  ،درتضاد بود .
درفرھنگ زنخدائی ايران ،غايت زندگی درگيتی  ،سور يا جشن يا
خرمی بود  ،و درست زرتشت  ،با آموزه اش  ،اين غايت
شادی يا ّ
زندگی را به کلی تغييرداد .اين تغيير درغايت زندگی ،
بسيارچشمگيربود  .چنانکه ھنگامی که گشتاسپ  ،به زرتشت گرويد
 ،ارجاسپ  ،که ازتغييردين گشتاسپ واعتقاد تازه او به بھشت ودوزخ
 ،با خبرشد  ،بنا برشاھنامه به او پيام داد که :
مرآن پير ناپاک ) زرتشت ( را دورکن
برآئين ما بـر ،يکی ســور کـن

چرا جشن چھارشنبه سـوری ،
» سـوری« ناميده ميشود ؟
ھمانسان که مردم درايران  ،نخستين روزھرماه را » جشن ساز« يا »
ّ
خرم « مياميدند  ،خدای ايران در فرھنگ زنخدائی  ،پيکريابی انديشه
ّ
وخرمی وسورو آشتی« بود  » .آشتی ،که آ= شائيتی aa-
» شادی
 «shaaitiباشد  ،به معنای » شادی کردنست  ،نه مبارزه وجھاد
وپيکار ،که درتقويم زرتشتی  ،ازھمان دقيقه نخست  ،جنگ با
اھريمن آغازميشود  .ازاين رو  ،خدای ايران درفرھنگ زنخدائی ،
ّ
شاده و ّ
وخرم نيزناميده ميشد .ازاين رو نيز جامعه ھای
فرخ و سور
زنخدائی نيز  » ،سوری « و» سورستان « و » آسوری « ناميده
ميشدند  » .سور وشادی و ّ
خرمی و جشن «  ،غايت زندگی در زمان
شمرده ميشد  .درکردی  ،به » گل تاج خروس« که ھمان » گل بستان
افروز« باشد که اينھمانی با خدای روزنوزدھم  ،ارتا فرورد )=
سيمرغ = جانان ( دارد  » ،سوراو « ميگويند  ،که » سور -آوه «
باشد  .آوه يا آپه  ،نام اين زنخدا بود  .مثال  ،درتخت جمشيد
6

7

» آپادانا = آپه دان « به معنای » نيايشگاه آپه ،يا آوه « است .
سوراو ،به معنای » خدای جشن  ،خدای مھمانی  ،خدای عروسی «
است  ،چنانکه » شادی « ھم دراصل ،معنای » جشن عروسی « را
دارد ،و نام ِ خود ِ اين خدا بوده است  .نيايشگاه  ،شاده ونوشاده
ونوشاد ،دربلخ  ،نيايشگاه اين خدا بوده است  ،وخانوداده برمکی » ،
سدان= توليت « اين نيايشگاه بوده اند  .به نائی که درجشن عروسی
نواخته ميشود  » ،سورنای « يا شھنای ميگويند  ،و شاه  ،دراصل ،
نام سيمرغ و نام اين خدا ھست  .نام شھربغداد  » ،سورا« بوده است
که سپس » زاورا « شده است  .و» بغداد « دراصل نيز » بغ -دان «
ناميده ميشده است ،که به معنای نيايشگاه بغ است  ،و بغ نيزدراصل ،
خدای زن بوده است .
شاعری زرتشتی  ،شعری بنام » درخت آسوريگ « سروده است  ،تا
برتری دين زرتشتی را بر دين زنخدائی ) ّ
خرمدينی= سوری =
آسوری = آشوری ( نشان بدھد  ،ودراين شعر » درخت آسوريگ«،
نماد زنخدائيست  ،و» ُبـز«  ،نماد دين زرتشتی  .واژه ھای گوناگونی
نيزھست که ھم معنای »خرما« وھم معنای » نی « باھم دارند  .علتش
نيزآنست که نی وخرما ھردو ،ازپيکريابيھای اين زنخدا بودند  .نام
درخت سرو نيز ،که اينھمانی با » ارتا « دارد »،سـور« است .
درخت سرو  » ،اردوج « نيز ناميده ميشود ،که » ارتا= وج= تخم
ارتا « باشد  .در بھمن نامه  ،رستم سيمرغی  ،ميکوشد که بھمن
زرتشتی را که دشمنی سخت با سيمرغيان داشت  ،به شيوه ای با
سيمرغيان  ،آشتی بدھد  .ازاين رو  ،دختر شاه » سور« را برای او
خواستگاری ميکند  .البته اين داستان نيزبه خودی خود  ،بيان برخورد
شديد زنخدائی با دين زرتشتی است  ،واين زناشوئی  ،به فرجامی
شوم کشيده ميشود ».ماھـوی سـوری« نيزدرشاھنامه که يزدگرد را
ميکشد  ،درواقع انتقام ھمين بدرفتاری ساسانيان زرتشتی را با
زنخدايان ) ّ
خرمدينان ( ميگيرد  .کردھائی که سورانی ناميده ميشوند
 ،ادامه دھنده ھمين فرھنگ بوده اند  .سپس خانواده ھائی که
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درشھرھا يا دھات ايران  ،ديرتر از ديگران  ،اسالم آوردند » ،
آشوری « خوانده شدند .
ازخود اين واژه ِ» سور«  ،ومعانيش که دراذھان باقی مانده است،
ميتوان برآيندھای محوری اين فرھنگ را بازشناخت  .يکی ازمعانی
سور ،رنگ سرخ و» گل سرخ « ھست که گل سوری ناميده ميشود و
اين گل  ،ويژه سيمرغ بوده است  ،که سپس گل محمدی خوانده شده
است .
آمده نوروز ماه  ،با گل سوری بھم
باده سوری بگير ،برگل سوری بچم  -منوچھری
» سرخ « درفرھنگ ايران  ،مادينه است  ،چون رنگ خون دررگ
است ،که اينھمانی با ارتا ) سيمرغ ( دارد ،و خون درسانسکريت »
جيو« ناميده ميشود  ،که به معنای » زندگی « ميباشد  ،و اساسا  ،يک
معنای » رنگ « ،خون است  .رنگ  ،به افشره واسانس گياھان وھمه
جانھا گفته ميشد و با جوھر جھان کار داشت .
ازاين رو  ،نام ارتا  ،دراشعارحافظ وعبيد وخواجوی کرمانی» ،
گلچھره « است  ،و ازاين رو » گل سوری « ،عروس چمن  ،عروس
بوستان  ،عروس حجله باغ خوانده ميشده است .رد پای آن
دراشعارخواجوی کرمانی باقيست که
گل سوری که عروس چمنش ميخوانند
گو ،بده باده درحجله  ،که سور است اينجا
اکنون که درچمن)ھميشه سبزوتازه( ،گل سوری،عروس گشت
ازدست گل رخان  ،می چون ارغوان بگير
کنون که شد گل سوری ،عروس حجله باغ
چه غم زناله شبگير بلبل سحرش
يا حافظ گويد :
به جلوه گل سوری  ،نگاه ميکردم
که بود درشب تيره  ،به روشنی چراغ
مولوی درباره پيدايش خيال دوست ميگويد :
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درطالع خود  ،که ُزھره ) رام (  ،سوری دارد
درسينه چو داود  ،زبوری دارد
اين عروس ِجھان ھستی  ،اين دوشيزه زيبائی است که » ھمچند ھمه
زيبايان جھان زيباھست « و در گوھر ھرانسانی » ،دين يا اصل
زاينده بينش فرد او« است
ای شادی آن شھری  ،کش عشق بود سلطان
ھرکوی بود بزمی  ،ھرخانه بود سوری
افزوده براين معنی  ،درکردی  » ،سور « به » توده گندم درخرمن «
گفته ميشود  .ھمچنين به جشن وسورخرمن برداری  ،سورانه گفته
ميشود  .برداشتن خرمن  ،سوراست  .اين انديشه چنانچه ديده خواھد
شد  ،با ھمين » پنج روز پايان سال «  ،ارتباط دارد  .مردم ،
روزپنجم اين پنجه را  » ،درود« ميخواندند که معنای » خرمن « را
ھم دارد  ،که روز چھارم آن  ،ھمين » چھارشنبه سوری « ميباشد .
معنای ديگرسور ،دلکشی وجاذبيت است  ،که گوھر » کششی اين
خدا  ،واين فرھنگ « را مشخص ميسازد  .ازسوی ديگر ،به » ديوار
قلعه ،يا ديواردورشھر «  ،سور گفته ميشود  ،چون اين خدا ،
پيکريابی انديشه » قداست جان يا گزند ناپذيری زندگی « بوده است .
ازاين رو  ،پوست و ديوارو مشيمه  ،نماد اين دفع گزند بوده اند .
چنانچه خرد  ،نيز ھمين نقش نگھبانی جان را بازی ميکند،
ديواروجوشن وسپراست  ،و حکومت نيز که نگھبان اجتماع شمرده
ميشود  ،بايد ھمين نقش خرد  ،ويا خدای قداست جان را بازی کنند .

نامھای پنج روز ،پنجه پايان سال
که روزچھارمش » ،چھارشنبه سوری « ھست
رامشت  -5درود
-1آفرين ّ –2
فرخ  –3فيروز ِ -4
پـيـتـک = خمسه مسترقه = فروردگان
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يکی ازنامھای اين »پنج روز افزوده« بر دوازده ماه  ،فروردگان =
فرورديان = پورديان =  fravarti -kaanاست  .پسوند ِ کانا  ،کانيا ،
گانيا ،گانا  ،ھم معنای نی وھم معنای دوشيزه را دارد  .فرورد  ،که
ھمان فروھر باشد  ،به معنای » اصل تحول وشدن وگشتن « است که
اصل آفرينندگی است  .آفريدن  ،خلق کردن نبود  ،بلکه تحول يابی
بود  .خدا  ،خلق نميکرد  ،بلکه تحول می يافت ومی گشت و ميشد .
بنا براين » فروردگان «  ،به معنای زھدان وسرچشمه تحول يابی  ،يا
گشتگاه ميباشد  .البته اين زايش وپيدايش جھان وزمان  ،اينھمانی با »
موسيقی وجشن ونی نوازی « داشت .
درتبری  ،به پنجه مسترقه  » ،پـيـتـک « گفته ميشود  .و» پيت کاله «
به جغد گفته ميشود ،که مرغ بھمن  ،اصل خرد درھرانسانيست  ،ونام
ديگر بھمن  ،اصل خرد  » ،بزمونه « است که ھم به معنای » اصل
بزم « وھم به معنای » اصل زايش « است .
» پيت «  ،درسانسکريت به معنای » زھدان « است  ،و به گلو ،پيتی
گفته ميشود  .گلو)= گرو( ھمان نای است  ،وفيت وفيته ک نيز نام نی
وسوت است  .اين پنج روز ،نائی است که بانگش  ،زمان وزندگی
نورا ازنو مينوازد ومی زايد  .وخود واژه ِجشن  ،به معنای » نوای
نی « است .
ابوريحان بيرونی  ،نامھای گوناگونی را که درايران برای اين پنج
روز رايج بوده است  ،درآثارالباقيه آورده است که به کلی با نامھائی
که زرتشتيان بدان ميدھند  ،فرق دارد  ،ولی به دشواری ميتوان اين
نامھائی را که ابوريحان آورده است بازسازی کرد  .ولی نامھای اين
پنج روز  ،ميان مردمان باقيمانده بوده است  ،و درلغت نامه ھا ،
ثبت گرديده  ،و با اين نامھا  ،به خوبی ميتوان تصوير نخستين را
بازسازی کرد .
من اين نام ھا را از برھان قاطع وسايرلغت نامه ھا  ،يافته
ام  .نامھای اين پنج روز ،که گوھروطبيعت زندگی درزمان وغايت
زندگی درزمان را درفرھنگ ايران معين ميسازند  ،عبارتند از :
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 -1نخستين روز ِ پنجه را  » ،آفرين « ميناميده اند
فرخ «
 -2دومين روز پنجه را ّ » ،
 -3سومين روز پنجه را  ،فيروز ) پيروز= ھما = سيمرغ (
 -4چھارمين روزپنجه را که چھارشنبه سوری شده است
رامـشت« ميناميدند  ،که به معنای » رامشگر ،خنياگر«
ِ »،
است  ،واھل فارس بنا برابوريحان بيرونی درآثارالباقيه  ،اورا
» َونـا زن « ميناميده اند  ،که » رام « باشد که درباختر ،
ونوس  ،ودرعربی ُ ،زھره ناميده ميشود.
 -5روز پنجم پنجه را » درود « ميناميدند
مردم  ،درعصرروزسّوم )عصر= سرشب = شاھين= سئنا= سيمرغ
( که» روزپيروز « باشد  ،آتش ميافروختند  ،و برآتش ميگذشتند .
پيروز که درکردی نام » ھما « يعنی سيمرغ است  » ،آذرفروز«
ھست  .آذرفروز  ،معنای مبدع ونوآورو آفريننده را داشته است .
بھمن وسيمرغ ) = عنقا ،ھما  ،سمندرو قفنس (  ،آذرفروزند .آتش ،
اصل روشنی )= بينش ( وگرمی )= مھر( است  .گذرکردن از درون
آتش ازروز ِ» فيروز« به » روزھای رام وبھرام « که درپی ميآيند ،
چه معنائی داشت ؟ گذشتن ازآتش ،معنای تحول يافتن  ،آتش  ،به
روشنی ) بينش وراستی ( وگرمی )مھر( را دارد .
دراينجا به بررسی  ،سه روز آخرکه روزسوم  ،پيروز و روزچھارم
رامشت ) رام نی نوازيا رام چنگ زن ( وروزپنج » ،درود«  ،که
ِ ،
درواقع  ،بھرام ) روزبه يا بھروز ( باشد  ،پرداخته ميشود .
ِروزسوم فروردگان  ،که روز پيروز ،روز
عصر ،يا درسرشب
ّ
سيمرغ باشد ،آذرھا افروخته ميشدند  .سيمرغ  ،با زدن بالش  ،باد می
وزد و آتش را ميافروزد  .اين آتش که افروخته شد  ،ازآن » رام
وبھرام « ،پيدايش می يابند که روز چھارم ) رامشت = رامشگر( و
روزپنجم ) درود = بھرام ( باشند  .اين سه  ،درانبازی با ھم  ،پيروز
و بھروزند  .بنا برابوريحان  ،اھل فارس  ،روزچھارم را » َونا زن «
ميناميدند َ » .ون « درمنتھی االرب  ،چنگيست که با انگشت مينوازند
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 .بنا برفيروزآبادی َ » ،ونه « يا معريش » َونج «  ،قسمی تار از ذوی
االوتار يا قسمی سنج يا عود يا مزمر) مزمار= نی ( است  .اين
معنای آخری  ،معنای اصلی » َونا « بوده است که سپس به چنگ
وعود و تارنيز گفته اند ،چون نواختن نی  ،اصل ھمه آالت موسيقی
شمرده ميشده است  .درسانسکريت  » ،وان =  « vaanبه معانی ،
چوب  ،عشق  ،پرستش ھست ،و وانسه )  ( vansaبه معنای نی ،
چوب نی  ،چوب ميباشد .
دراوستا به درخت  » ،ونه =  «vanaگفته ميشود  .اين واژه  ،بايد
ھمان واژه » وين « باشد که نام نی بوده است )مانند ِ بينی ( .
درھرحال  ،نام »رام « نزد ابوريحان درآثارالباقيه  ،رام جيت است ،
که به معنای » رام نی نواز« ميباشد  .رام  ،خدای موسيقی
وشعرورقص وآوازو شناخت بوده است  .افزوده برآن که اصل زمان
وزندگی نيزھست  ،ونام ديگرش که » جی « ميباشد  ،به معنای »
رامشت « ھمان
زندگی « است  .پس روز چھارم فروردگان ِ » ،
خدای رامشگروزمان وزندگيست  ،و » ونا زن «  ،دراصل به معنای
نی نواز است که ميتواند چنگ نواز وعودزن وتارزن  ...نيز باشد .
روز پنجم فروردگان  » ،درود« خوانده ميشود  .درودن  ،معموال به
معنای درويدن آورده ميشود  .درود  ،که دراوستا  druvataatباشد
 ،،از درودنست که بريدن غله با داس است  .خرمن را بايد بريد و
درويد  .ولی اين انديشه با زمان پيوسته  ،که گوھر » رام « زنخدای
زمانست  ،نميخواند .علت نيزآنست که اين واژه » دومعنا « داشته
است  ،و معنای دومش درفارسی  ،فراموش ساخته شده است .ولی
درکردی ھردو معنای آن بجا مانده است  .درکردی  ،دوريان  ،ھم به
معنای درويدن و ھم به معنای دوختن است .دوراندن  ،به معنای
درويدن و دوختن است  .دوراو به معنای دوختهاست  .درونه ،
درويدن با داس است  .درومان و دورين  ،دوخت و دوز است .
درپايان زمان يا سال  ،ھم خرمن وخوشه  ،بريده ميشود وھم بالفاصله
درکاشتن ونطفه انداختن  ،دوخته وپيوسته ميشود  .اين معنا ی » درود
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«  ،در سيستان به خوبی درآئين عروسی ،بجای باقی مانده است .
بـردن  ،به رفتن دسته جمعی خانواده داماد به خانه
درسيستان ،درود ُ
عروس  ،برای آوردن عروس به خانه داماد گفته ميشود  .اين مراسم
در روز قبل ازعروسی وروزی انجام داده ميشود که شبش حنا بندان
خـمک ( .
و شب بعدش  ،عروسی است ) کتاب فرھنگ سجستانُ ،
درقاين نيز  ،به خونچه عروسی  ،درود گفته ميشود  .بخوبی ديده
ميشود که درود  ،تنھا » وداع « وجدائی ھميشگی نيست  ،بلکه »
وداعيست که بالفاصله نيز ،وصال وپيوستن « ھست  .دراين روز ،
عروس به خانواده داماد ميرود ،وبا او ) رام وبھرام = اصل يا جفت
پيدايش جھان ھستی ( می پيوندد  ،ودرميان ھمين شب ِ جشن عروسی
 ،نطفه وتخم روزنو  ،نھاده ميشود  ،و صبح گاھان  ،نوروز يا روز
نو وزمان نو  ،زاده ميشود .
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