
 

_____________________________________________________________________________________ 
khush_nazar@yahoo.com                                                                                           http://www.shughnan.com 

 

 

 خدیر ایام یا جشن نوروز در پامیر

 
 

 تحقیق و پژوهش : دکتور خوش نظر پامیرزاد

 

 ۰۹۳۱حوت  ۵۲

 

 

 

 

 

 

نوروز یکی از آن مراسم باستانی است که در بیشتر قسمت های جهان امروز برپا می گردد. این مراسمم بمه واموان جشمن و 

خوشی برگذار می شود که هر ماطقه و محل مطابق رسوم خویش آن را پیشواز ممی گیرنمد. در اکیریمت جاهما و مامابآ از آن 

وده است که آن را به دوره اوستایی یا دوره زردشت قمرار دهامد . و می به واوان قدیمی ترین رسوم یاد شده و سعی بر آن ب

در پامیر چهره رسوم نوروزی شکل دیگری دارد که بی شبهه این رسوم به دوره قبل از اوسمتا ممی رسمد. ایمن دوره را ممی 

ی آریایی ها خواند . وااصری که در این مراسم وجود دارند به این سخن مهمر تدمدیق گتوان مربوط به نخستین دوره زنده 

 خواهاد گذاشت. برای ارزیابی دقیقتر این رسوم آن را در سه بخش در پامیر به مطا عه میگیریم. 

 

نوروز و قسمت  قسمت دوم ـ رسوم خدیر ایام یا جشن، قسمت اول ـ تعیین خدیر ایام )جشن نوروز( بر اساس تقویم شغاانی

 .سوم ـ چهره تاریخی رسوم نوروز

 

  

 بر اساس تقویم شغاانی قسمت اول ـ تعیین خدیر ایام ) جشن نوروز (
 

شغاان نام مرز و بومی است در بلادی های سرزمین پامیر که بخشی از آن در حوزه شمال شمرقی اغغانسمتان و بخمش دیگمر 

است . موقعیت امروزی مردم شغاان در حقیقت پااهگماه طبیعمی بمرای  آن در ساحات جاوب شرقی تاجیکستان موقعیت یاغته

این مردمان بوده است که پس از غرو ریختن حاکمیت آن ها در سمرزمین همای وسمیآ و همموار آسمیای میانمه بمه آن جما پاماه 

هما دارای سملطات گزین شده اند . بمه گمواهی برخمی از اسمااد تماریخی ایمن اقموام در سمرزمین وسمیآ آریمایی قبمل از کوشمانی 

مقتدری بوده که بعمدها بما سمقوط حاکمیمت شمان تماریا آن هما نیمز در ابهمام آممده و ناگاتمه بماقی مانمده اسمت. در کتماب اوسمتا 

نخستین ساد تاریخی آریایی ها اقتدار و وظمت این اقوام کامالً مشهود بوده و نیز ایاتکار زریران یکی دیگمر از اسمااد قمدیم 

اقوام بحث دارد. حاکمیت این اقوام به احتمال در اواخر سده ششم یا اوایل سده هات ممیالدی رو بمه زوال  تاریخی کالً بر این

رغته و آن زمانی است که سلطاتت یاتلی ها به سقوط مواجه می شود. پس از آن تاها جمایی کمه از گزنمد مهماجمین ساسمانی 

امیر و بستر آممو دریما ماطقمه شمغاان اممروزی اسمت . ایمن و ترک های همدست شان در امان می ماند همین قلب کوه های پ

مردمان پاسدار رسوم و واعاات آبایی و اجمدادی خمویش بموده و در حراسمت از آن متحممل جمان نیماری و قربمانی همای زیماد 

 شده اند. 

 

بمر بایماد اصمل حاا مت اسااد و شواهد تاریخی از آن گواهی دارند که ماازوات و جاگهای اقوام آریایی ) تورانی و ایرانمی ( 

و حمایه از رسومات نیاکان صورت گرغته که تورانی ها در دغاع از رسموم نیاکمان بموده و ایرانمی هما در تمالش تغییمر آوردن 

در اوتقادات و رسومات نیاکان متکی بر باورهای زردشت بوده اند . این مقابلمه همای ایرانمی و تمورانی سمبب گردیمد کمه همر 

رانی ها قرار می گرغت نیز تورانی خطاب شدند. تا این که بعدها اقوام تمر  تبمار تمورانی همای آریمایی گروهی که در برابر ای

را سقوط داده و به جای آن ها تورانی به حساب آمدند که در مسیر بعمدی تماریا از نظمر اتایکمی ایمن مغا طمه صمورت گرغمت 

اندند . قدیمترین ساد در این مورد کتاب اوسمتا اسمت و بعمد که اقوام اصلی آریایی تورانی ها از انظار پژوهشگران به دور م

 ایاتکار زریران ، شاهاامه و دیگر ماابآ که داستان هایی را رقم زده اند . 
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این مسئله در جاگ های خانمانسوز دوره یاتلی ها و ساسانی ها کامالً مشهود اسمت. زیمرا در متالشمی شمدن آخمرین سمال ه 

ا بممه دسممت یبغوخاقممان در تبممانی انوشممیروان ساسممانی جممایی کممه غرهاممگ قممدیمی آریممایی دسممت تممورانی هممای آریممایی یاتلممی همم

ناخورده باقی ماند، همین آرشیف زنده طبیعی پامیر است. پامیر طوری در موقعیت جغراغیای طبیعی قرار دارد که صمرغاً دو 

شمغاان از دره همای تامگ واخمان بمه چمین و معبر در بیشترین اوقات سال به آن جا باز بوده می توانست . معبری در جاموب 

پاکستان و معبر دیگری در شمال به طرف درواز بود کمه صمعب ا عبمورترین راه را تشمکیل ممی داد. ایمن چمانس زنمده مانمدن 

غرهاگ قدیم آریایی گردید. چاانچه بعدها در برابر هجوم قوای ورب سا یانه باژ و خراج و غالم و کایز ممی پرداختامد و ایمن 

مات را از گزند زمانه به سالمت بیرون آوردند. چانس دیگری که آوردند ؛ پذیرش اسمالم بمه صمورت مسما مت و نمه از رسو

 جاگ و زورگویی بود. 

 

غرهاگ و ارزش های بزر  انسانی میراث مانده برای شغاانی ها داماه وسیعی داشمته و ورصمه همای مختلمف زنمده گمی را 

وسیآ تقویم تعیین ایام یا جشمن هما اسمت کمه در میمان آن هما خمدیر ایمام یما جشمن نموروز  احتوا میدارد . از جمله این غرهاگ

 جایگاه دیگری دارد. برگذاری این جشن نظر به سایر مااطق دارای ویژه گی های خاصی می باشد. 

 

؛ معین ممی کاامد. تقویم سال را نظر به موقعیت کوه ها واقآ شده در شرق و غرب شغاان که در تاا ر دریای آمو واقآ شده 

« ترازوهما»نظر به موقعیت آغتاب زمان را در روز تقسیم بادی نموده و نظر به موقعیت مهتاب و چاد ستاره دیگر از جملمه 

) سه ستاره که میل شاهین و پله های ترازو هستاد و آن ها را ترازو ها می گویاد ( ، هات دادرها ) هات ستاره پهلوی هم 

و امیممال آن هما زمممان را در شمب معممین ممی سممازند. اواخمر شممب را بما آیان خممروس نیمز تعیممین مممی  ( ، رخام  یمما کماروانکش

 نمایاد.

 

آغتماب » پس از دمیدن شاق دقایقی بعد بر بلامدترین قلمه همای غربمی شمعاوات خورشمید نممودار ممی شموند کمه ایمن وقمت را  

و « آغتماب در بمین کموه » رسماد کمه ایمن زممان را  گاته و سپس شعاوات به ارتااوات پایین وسط کوه می« باالی نوک کوه 

وقتی به ساحات مسکونی می رسد ؛ طلوع خورشید گویاد. این زمان نظر به موقعیت ساحات مسکونی متاماوت اسمت. زیمرا 

 قشالق ها به ارتااوات مختلای از ساحل دریا قرار دارند . ساواتی که آغتاب به اندازه ی  گز از کوه های شرقی غاصمله ممی

گویامد. وداب در موقعیمت وداب خمورد و وداب کمالن نیمز « وداب»گیرد ؛ می گویاد که ی  گز باالتر از کوه و بمیش از آن را 

تقسیم گردیده است. از موقعیت وداب آغتاب به  هر نزدی  می گردد که همان چاشت روز است و پس از آن پیشمین کمه بماز 

ه پیشمین خمورد بمه قلمه همای کموه همای غربمی نزدیکتمر ممی باشمد  . هاگمام هم به پیشین کالن و پیشمین خمورد تقسمیم شمده کم

رسیدن آغتاب به نوک کوه آن را آغتاب نشست یا غروب ممی نامامد. از هاگمام غمروب تما شمام نیمز زممان باقیمانمده بمر اسماس 

بمی کمه قسممت موقعیت سایه معین ممی شمود . وقتمی آغتماب غمروب ممی نمایمد؛ سمایه از سماحل چمش دریما یما شمغاان بخمش غر

اغغانستان می باشد ، به طرف شغاان بخش شرقی که از مربوطات تاجیکستان است می گذرد؛ می گویامد سمایه  مب آب دریما 

بوده و سپس د ر ارتااوات کوه های شرقی سایه به باالی قشالق نامگذاری شده و سرانجام به نوک کموه ممی رسمد کمه بعمد 

 به شام واقآ می شود.  می ناماد که متدل« سایه نشست » آن را 

 

گرغته شده است. یم  آشمپختن وقمت معمادل یم  سماوت زممان اممروزی ممی باشمد کمه « آشپختن » واحد زمان در این تقویم 

چشم »هاوز هم تعدادی از ریش سایدان آن جا وقت مووود خود را به آشپختن ووده می گذارند. واحد زمان کوچکتر از آن 

 ی  ثانیه امروز را در بر می گیرد. می باشد که قریب « به هم زدن 

 

تقویم سال را در موقعیت های سایه معین می کااد. طوری که بر ارتااع قله مون تیژ وقتی آغتاب غروب می نمایمد، موقعیمت 

سایه این قله در نقاط مختلف در میان قشالق طی سال نشانی شده و غروب هر روز سایه آن تعقیمب میگمردد. ممون تیمژ قلمه 

که در جاوب غربی مرکز شغاان واقآ شده و مشخده اش آن است که این قله شق گردیده و بخش همای شمق شمده یی است 

به دو نوک کوچ  دیگر موازی هم قد براغراخته که خورشید در آن دیرتر غروب می نماید و سایه آن نسبت به دیگمر نقماط 

در غاصله معیای در طول شش ماه تقریبماً مموازی بمه  به صورت تخمیای سی چهل متر وقب تر می باشد. سایه این چاک قله

طول دریا تغییر می نماید. آخرین موقعیت تغییر سایه به طرف شمال در مرکز کوه بچه یی است که در وسمط و سموا ی قمرار 

آخمرین داشته و زیارتگاهی نیز در آن وجود دارد. این زیارت به نام شاه خاموش یاد می گردد که روز سی ام بمرج قموس یما 

روز تیرماه سایه چماک ممون تیمژ بمر ایمن زیمارت واقمآ ممی شمود و غمردای آن روز یعامی اول جمدی نخسمتین روز آغماز غدمل 

زمستان یا آغاز چله کالن سایه واپس به طرف جاوب تغییر موقعیت می دهمد. در طمی شمش مماه بمه آخمرین نقطمه در ماطقمه 

ل دریا قرار دارد. به این صورت سمایه بما تغییمر موقعیمت در ایمن مسمیر کرنج پایین می رسد که به پایین کوه بچه کرنج متد

 طی شش ماه دیگر واپس به همان نقطه زیارت شاه خاموش می رسد.
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به حساب آنانی که مکلایت این تقویم را دارند و آن را هر روز مشاهده ممی کاامد ؛ طمی چهمل روز سمایه از بماالی نموک کموه 

بچه تا موری قول ) سوراخ حوض ( که حدود ی  کیلومتر را در بر خواهد گرغمت ، تغییمر موقعیمت داده ؛ ممی گویامد کمه در 

در ایمن مسمیر وجمود دارد . و می نظمر بمه رسممی کمه باقیمانمده ؛ آن را از آن بوده است. اگر چمه اممروز قشمالق آبمادی  بیابان

سبب بیابان محسوب میدارند که در این غاصله حساب از تطبیق بر اوضای بدن بیرون است و پس از آن است که می گویامد 

 حساب در مرد درآمد.

 

گویامد. سمپس تغییمر « خیرپچمار»گمردد کمه آن را  در غاصله یکر شده چله کالن به پایان می رسد و خوشی یما ایمامی برپما ممی

که غاصله کمتر از ی  کیلومتر را در بر می گیمرد؛ ممی « شاهی»موقعیت سایه تداوم یاغته و در غاصله بیست روز تا آسیاب 

 رسد . در این موقعیت چله خورد به پایان می رسد که آخر ماه د و می باشد. اول حوت خوشمی یما جشمای برپما ممی گمردد کمه

ناماد. از این که زمستان غدل برغباری بوده و شغاان نیمز ماطقمه برغگیمر اسمت ؛ در سما ی کمه برغبماری « خیرچزان»آن را 

زیاد باشد به ووض بیست روز در هژده روز سایه خود را به محل تعیین شده می رساند. زیرا برف در چاک کموه ممون تیمژ 

ی گذارد. تا این موقعیت حرکت سایه در هر روز آهسته تمر بموده و می از آن نیز جاگیر می شود و بر موقعیت سایه نیز اثر م

 موقعیت به بعد روزانه با سروت بیشتر تغییر موقعیت می دهد.

 

با ساگریزه ها می زناد و آن موقعیت سایه در قمدمگاه حضمرت « خیرپچار»واعاه یی وجود دارد که سایه را پس از اجرای 

شیبی آغاز می شود . می گویاد که سایه در غاصله زیادتری تغییر موقعیت ممی دهمد . ایمن شمس می باشد که پس از آن سرن

 تغییر موقعیت را اندازه نموده اند که در هر روز به غاصله قریب سه سیر تخمریز زمین پیش می رود. 

 

ن که مرد قریب هاتاد سمال از گذشته های دورتر و یاه تعقیب سایه و گرغتن حساب را شادمان بی  انجام می داد . وا م خا

دارد؛ به خاطر می آورد. وقتی که شادمان بی  در غروب خورشید برای مشاهده سایه می رغته ، بچمه هما نیمز او را تعقیمب 

می نمودند و او اجازه نمی داد و امر می کرد تا بچه ها به چشممه رغتمه ، غسمل نمموده و پمس از غسمل بمرای مشماهده سمایه 

که پسربچه های شش هات سا ه با شادمان بی  ممی رغتامد و در سماگریزه زدن سمایه سمهم ممی گرغتامد  بیایاد.  او می گوید

 شاه خاموش

 اول جدی

 موری قول

خیرپچار  -ده دلو   

 

 مون تیژ

 آسیاب شاهی

خیزچزان -اول حوت   

 خانه خیرهللا بیک

خدیر ایام –اول حمل   

 کوه بچه کرنج

 اول میزان 
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که نووی ساوت تیری برای شان بود. پس از شادمان بی  این و یاه به پدر وا م خمان ، موجمود بیم  سمپرده شمده اسمت . 

القمه دار آن وقمت کبیرخمان پغممانی پممدرش را وی یماد ممی نمایمد کمه در آن زممان تقممویم حکمومتی بمه دغماتر اممر شمده بممود . و

احضار کرده و در مورد چگونگی حساب نمودن روزها معلومات خواسته است. وقتی والقه دار ممی بیامد کمه حسماب گمرغتن 

سایه با رسمیات حکومتی برابر است ؛ به آن ها اجازه داده تا خدیر ایام یما جشمن نموروز را مطمابق بمه تقمویم خمویش انجمام 

پس از موجود بی  مسلم شاه مکلف به این و یامه ممی گمردد و پمس از درگذشمت او پسمرش امیرخمان همم اکامون ایمن دهاد. 

 کار را اجرا می نماید.

 

سایه پس از سراشیبی در مسیر قشالق ورویج قرار می گیرد و در طول این قشمالق تغییمر موقعیمت ممی دهمد. بما رسمیدن بمه 

خیرا ه بی  بوده و ممردم او را خمیال ممی گاتامد( شمب آخمر سمال را ابمالی ممی نمایامد. دروازه خانه اغسقال خیال )نام اصلیش 

 غردای آن روز خدیر ایام یا جشن نوروز برپا می شود.

 

رسیدن سایه چاک مون تیژ به دروازه اغسمقال خمیال کمه پمس از او پسمرش محممد صمادق بمود و اکامون خانمه متمذکره مربموط 

وجممود دارد. ایمن نقطممه را از آن سممبب تمرازی خانممه )خانممه « تمرازی خانممه»ویم بممه نممام نیشمکربای مممی شمود، نقطممه یممی در تقم

ترازو( نام گذاشته اند که در این زمان آغتماب ، مهتماب ، و دیگمر سمتاره همای بمزر  چمون سمه تمرازو ، هامت دادران )هامت 

تیمژ غمروب ممی نمایامد. شمب آخمر ستاره که آن ها را هات دادران نیز خواناد(، رخا  )زهره( همه در وقمب آن چماک ممون 

سال یا شب میان دو سال را شب چهار غدل یاد می نمایاد که غروب همه ستاره های کالن در آن نقطه صورت می گیرد کمه 

 آن را نقطه اوتدال گویاد و نقطه اوتدال شب و روز را معین می کاد.

 

پس از برگذاری خدیر ایام یا جشن نوروز تغییر موقعیت سایه تعقیمب ممی شمود. در غاصمله سمه مماه دیگمر موقعیمت سمایه بمه 

ماطاه کرنج می رسد که نقطه آخری این قشالق محل پیوست کوه بچه با دریا است که در پایمان مماه سمابله واقمآ ممی گمردد. 

 که بود ؛ بر می گردد. طی شش ماه مابعد موقعیت سایه دوباره به مسیری 

 

به باور بیشترین مردم محل حساب سایه را پیر شاه ناصر خسرو تعیین کرده است که برگذاری خدیر ایام بمر ایمن حسماب در 

همه قریه های شغاان صورت می گیرد . و ی برغبماری زیماد در ایمن ماطقمه سمبب ممی شمود کمه راه وبمور و ممرور برخمی از 

ل مسدود بماند و این قریه جات نمی تواناد از حساب برگزاری خمدیر ایمام بماخبر شموند.  مذا در قریه جات تا پاج شش ماه سا

 این قریه جات نیز نشانی هایی برای برگزاری خدیر ایام وجود دارد که مطابق آن خود حساب خویش را می یاباد. 

 

از سایه چاک کوه می یاباد. در قریه خماج و جا ب است که قریه جات دور اغتاده نیز حساب خویش را برای تعیین خدیر ایام 

دو ت شاهی که غاصله زیادتر با مرکز شغاان دارد و راه رغت و آمد آن به سایر مااطق طی شش ماه یا بیشتر از آن مسمدود 

باقی می ماند نیز از تعیین سایه چاک کوه دو ت شاهی این رسوم برگذار میگردد. سایه چاک کوه دو ت شاهی که در سمرگه 

قممرار دارد ؛ اسممتااده مممی شممود. و آن نیممز بممر اسمماس غممروب  خورشممید ، مهتمماب و سممتاره هممای « ارویممین»یمما سرچشمممه دره 

 بزر  در آن چاک کوه که در آن شب صورت می گیرد؛ خدیر ایام را برپا میدارند. 

  

را در نظمر گرغتمه ، از سمرتاپا این حساب تقویم را در شکل دیگری نیز ارائه می دارند که برای هر وضو بمدن تعمداد روزهما 

حساب می کااد که روزهای هاته بر هر وضمو بمدن در شممار آورده کمه بیشمترین ممردم ماطقمه بمه آن در گذشمته هما آشماایی 

 داشتاد. 

 

این شکل تقویم سال را از ناخن پا آغاز می کااد که با شروع چله خورد شروع ممی شمود. سمه روز را بمرای نماخن پما و سمه 

ا پشت پا احتوا می دارد. سه روز حساب در قاق  یاگ باقیمانده و بعد از سه روز دیگر وضله گوشت زیر زانو روز دیگر ر

برپما ممی شمود کمه مدمادف بما « خیمر چمزان » را در بر می گیرد. سه روز در خمی زانو بوده که همزمان با آن روز خوشی 

 آخر حوت می باشد که می گویاد؛ چله خالص شد. 

 

به ران باقیمانده و بعد از نه روز به خرامیز می رسمد. نمه روز در خرامیمز حسماب شمده و پمس از آن بمه پمف  حساب نه روز

مف وارد می شود . نمه روز در آن جما مانمده و از پمف ممف بمه روده رسمیده نمه روز در روده توقمف داشمته و پمس از آن بمه 

و بعمد از آن نمه روز بمه دل ممی آیمد. نمه روز در دل مانمده و از حجوز ) تلخه ( و از آن به پره کی ها ) قبرغه ها ( می درآید 

آن جا نه روز به سیاه رسیده و سپس نه روز بعد به گمردن ممی آیمد. نمه روز در  مب دنمدان گمل خامدان ممی مانمد، نمه روز در 

ب می کااد که شمش بیای ، نه روز در گوش ، نه روز در چشم ، نه روز را در پیشانی و باالخره نه روز را در مغز سر حسا
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ماه سال را در بر می گیرد و آن مدادف به اول سرطان می شود  که از مغمز سمر حسماب دوبماره بمر ممی گمردد و طمی شمش 

 ماه واپس به ناخن پای می رسد. 

 

ا والوه بر اشکال یاد شده اکیر مردم شغاان نشانه هایی را برای تعیین جشن نوروزی در خانه ها نیز دارند کمه ایمن خانمه هم

ساختمان خاص دارند. طوری که بام خانه در وسمط دارای روزن اسمت کمه روزن آن بماالی سماختاری چموبی کمه بمر روی دو 

گویاد؛ گذاشته می شود. چارخانه دارای سه مرتبه می باشد . مرتبه اول طموری ترتیمب « چارخانه»تیر قرار داشته و آن را 

ر گرغته بر روی آن ها به وجمود آممده دسمت  همای کموچکتر را قمرار ممی شده که بر روی مربعی که دو تیر با دست  ها قرا

دهاد . چار میلث به وجود آمده را با چوب می پوشاناد و مابین آن ها مربآ دیگری به وجود می آید که راس های این مربآ 

ا در وسط دست  های در وسط تیرها و دست  ها جای دارد. مرتبه دوم این چاین تاظیم می شود که دست  های کوچکتر ر

مرتبه اول طوری قرار می دهاد که مربآ یی ایجاد شده که راس های آن در وسط دست  هما بموده و بماز چمار میلمث در چمار 

کاج مربآ دومی به وجود می آید که آنها را نیز می پوشاناد و مرتبه سوم طوری ترتیب می گردد کمه دسمت  همای کموچکتر 

قرار می دهاد که وسط آن ها قرار یاغته و مربآ کوچ  به وجود ممی آیمد کمه راس همای را بر روی دست  های دوم طوری 

آن در وسط مربآ دومی قرار یاغته و نیز چار میلث دیگر که میلث هما را پوشمانده و مربمآ یمی کمه ایجماد شمده ؛ هممان روزن 

 خانه می باشد. 

 

مربعی که در مرتبمه سموم بمه وجمود آممده و روزن خانمه را تشمکیل داده ؛ دارای وسمعت متاماوت بموده و بمه طمور اوسمط در 

حدود ی  مترمربآ وسعت خواهمد بمود. ایمن مرتبمه دار بمودن چارخانمه راه ناموی شمعاع آغتماب را بمه داخمل خانمه مسماود ممی 

انه داخل نمی شود و سپس به چارخانه داخل شده و بعمد از چامد از سازد که در چله زمستان برای مدت چاد روز آغتاب به خ

چارخانه به داخل خانه می شود. او ین روز دخول آغتاب را به دیوار خانه نشانی کرده که در اکیریمت خانمه هما آن نشمانی بمه 

 برابر می آید. « خیرپچار » خوشی یا جشن 

 

دد. ماهوم این نمام ممی رسماند کمه ایمن خوشمی بمه ارتبماط خورشمید ممی طوری که یکر گردید خیرپچار با ختم چله اجرا می گر

در زبمان شمغاانی « خیمر » باشد . زیرا خیرپچار کلمه ترکیبی است که از ترکیب دو کلمه و ی  پیشوند به وجود آمده است. 

چمار » ممی باشمد و « ه ب» که در زبان دری این پیشوند به معای « په » از ترکیب پیشوند « پچار » و « ځورشید»به معای 

 مراد از چارخانه است که خیرپچار یعای آغتاب به چارخانه را اغاده می نماید. « 

 

ممی « خیرچمزان » همچاین بعد از بیست روز که چله خورد را در بر می گیرد؛ خوشی دیگری نیمز برپما ممی شمود کمه آن را 

ر داخل خانه ها وجود دارد. وقتی آخمر روز شمعاع خورشمید گویاد. برای برپا داشتن این خوشی نیز نشانی از حرکت آغتاب د

از خانه می برآید ؛ با برابر آمدن آن به آن نشانی این خوشی را برپا می دارند . ماهوم این نمام نیمز تدمدیق ممی دارد کمه آن 

» و « خیمر » کلممه نیز از رسوم و رواج هایی است که بیشتر از سمه همزار سمال قمدامت دارد . ایمن کلممه نیمز ترکیبمی از دو 

در زبان دری « چه » و « زانو » به معای « زان » به معای خورشید و « خیر » دارد که « چه»بوده و ی  پیشوند « زان 

ممی آیمد. ایمن ماهموم مسملماً در قمرار گممرغتن « خورشمید بمه زانمو » را ماهموم ممی دهمد کمه معامی ترکیبمی آن « بمه » بماز همم 

زانمو » شده را اغاده می کاد و تعدادی هم می گویاد که در این موقعیت حسماب خورشمید در  خورشید در موقعیت های نشانی

 برابر می آید. « 

 

یا جشن نوروز نیز نشانه یی در وسط خانه که دو تیر بزر  بر روی سمتون هما قمرار دارنمد « خدیر ایام » برای برپا داشتن 

امد ؛ نشمانه یمی گذاشمته ممی شمود . خورشمید کمه تما ایمن زممان ښمه سمتن ( گوی« ) شماهی سمتون » و ستون وسطی که آن را 

غاصله بیشتر را در داخل خانه گردش می نماید ؛ در روزهای آخر ماه حموت از بماالی شماهی سمتون بیمرون ممی شمود . ممرز 

وروز شعاع و سایه که به نقطه آخر شاهی ستون برسد ؛ نقطه نشانی شده زمان برگذاری خدیر ایام است که مراسم جشن نم

 را آغاز می نمایاد. هرچاد این نشانه ها نظر به ساختمان خانه ها تااوت می کاد.

 


