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 شغنان سیماینوشته: ادره 

 منبع: بی بی سی فارسی

 ۲۰۱۹اکتوبر  ۲۲

 

 المللی 'پژوهش در فرهنگ باستان' در تاجیکستان برگزار شد همایش بین

 

اکتبر( میزبان همایش علمی "پژوهش در فرهنگ باستان:  ۲۲،  شنبه دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز )سه

  .از دیروز تا امروز" با حضور بیش از صد پژوهشگر و دانشمند از کشورهای مختلف جهان بود

 .المللی را فرهنگستان علوم تاجیکستان با همکاری انجمن "رودکی" )فرانسه( برگزار کرد این همایش بین

نگسههتان علههوم تاجیکسههتان، ایههن همههایش در بزرگداشههت هههزار و صههد و بههه گهتههه فرهههاد رحیمههی، ر ههی  فره

گذاری دولت سامانیان، بزرگداشت کهور  کبیهر و ههزار و رههار صهدومین سهالگرد تولهد  بیستمین سال پایه

 .باربد مروزی، خنیاگر بزرگ شرق برگزار شده است
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سهخنرانی کهرد و از کتهاو او  امامعلی رحمان، ر ی  جمهور تاجیکستان در مراسم افتتاح همایش شرکت و

"نگاهی به تاریخ و تمدن آریایی" که اخیراً به خّط فارسی در لندن راپ شهده رونمهایی شهدی ایهن کتهاو سهال 

  .به خط سیریلیک در تاجیکستان به نشر رسیده بود ۲۰۰۶

اث و میههر  نظیههر تههاریخی"، "عنعنههه پدیههده بی -کنندگان همههایش در رهههار بخههش: "دولههت سههامانیان شههرکت

رههره مانهدگار  -ها" و"کهور  کبیهر های باستانی: عوامه  مههم زنهدگی سهاز انسهان فرهنگی"، "جشن و آیین

  .تاریخ" به بحث و بررسی پرداختند

در این همایش پیشنهاد شد برای تحقیق، آموز  و ترغیب میراث فرهنگی خاندان سهامانیان، درتاجیکسهتان 

   شودیشناسی تأسی المللی سامانیان یک مرکز بین

 

 انیآبرام ریهوم

المللهی بهه  از این رو، از یونسکو، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی مل  متحد خواسته شد یک جهایزه بین

 .های تازه در زمینه فرهنگ و تمدن دوره سامانیان اختصاص بدهد پژوهش

گهذاران دانشهگاه جههانی کهور  کبیهر پیشهنهاد کهرد کهه در  در همایش امروز هومیر آبرامیان، یکهی از بنیان

در اسههترالیا  ۲۰۱۲تاجیکسههتان پژوهشههگاه کههور  کبیههر تأسههی  شههودی دانشههگاه جهههانی کههور  کبیههر سههال 

 .های آن در نیویورک و سیدنی فعالند تأسی  شده و شعبه

اکتبهر در تاجیکسهتان بهه عنهوان روز کهور   ۲۹ن از ایهن بهه بعهد ههر سهال کنندگا بر اساس پیشنهاد شهرکت

  .کبیر جشن گرفته خواهد شد
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امسههال در تاجیکسههتان دانشههکده نظههامی کههور  کبیههر تأسههی  شههده و اخیههراً پههارک جدیههدی در مرکههز شهههر 

 گذاری شده استی دوشنبه کور  کبیر نام

اف، دو تههن از پژوهشههگران شههناخته  ی رجههبدر پایههان همههایش امههروز بههه یوسههف نورعلییههف و عسههکرعل

  .تاجیکستان جایزه بنیاد منورهر فرهنگی تقدیم شد

منورهر فرهنگی یکی از آزادگان راه اندیشه، هنر، ادو و فرهنگ ایرانی بود که برای پیشبرد و شهکوفایی 

 ی را به نامش فرهنگ ایرانی تال  بسیار کردی پ  از درگذشت او در یازده سال پیش، خانواده او بنیاد

 شودی تاسی  کردندی این جایزه دو سال یک بار به دو دانشمند تاجیک اعطا می

 

 یمنورهر فرهنگ زهیجا یاهدا

  .جایزه منورهر فرهنگی را پسر  رامین فرهنگی به برندگان اهدا کرد

ابولقاسههم کنندگان در همههایش، نمایش"فردوسههی" کههار سههلطان ع مههانف را در ت ههاتر معههروف  امههروز شههرکت

اکتبهر( از محه  سهاخت نیروگهاه راغهون، آنارخانهه ملهی  ۲۳الهوتی شههر دوشهنبه تماشها کردنهدی آنهها فهردا )

 تاجیکستان و پارک کور  کبیر بازدید خواهند کردی

 بی بی سی فارسیبرگرفته شده از سایت  

 

 

https://www.bbc.com/persian/world-50145185
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دکتور خو  نظر پهامیرزاد زبهان شهناس  ،المللی 'پژوهش در فرهنگ باستان' در تاجیکستان  بین همایشدر 

ایووم  یوا نشون  خدیر» نیز اشتراک کرد و فرصت یافت تا در مورد عنعنه تاریخیافغانستان  و تاریخ نوی 

نے یېن  .سخنرانی نمود «بزرگ خږنوم

 

 نیېیا جشن بزرگ خږنۈنے  "Khedīr Ayům" خدیرایۈم

 

 نوشتۀ: دکتور خوش نظر پامیرزاد 

، خ نهه ن "قبهه  از آن کههه خههدیر ایهه م را بههه بررسههی بگیههرم، الزم اسههت تهها بههه نههام تههاریخی خ نهه ن یهها 

Xuγ̌nůniyen"  مختصههر معلومههاتی را پیشههکش بههدارمی ایههن نههام در دوره هههای مختلههف بههه صههور  هههای

از آن هها  مختلف در اسناد تاریخی آمده استی خ ن ن  یین یکی از آن اقوام تورانی آریا ی اند که در اوستا

 Xeunyon " ،یاد شهده و در ایاتکهار زریهران بهه صهور  "خیونیهان Xyoaone " ،به صور  "خیااآن 

ها و   "Xeunits،  آمده که در ساحۀ وسیعی از آسیا حاکمیت داشتند، در منابع یونانی به صور  "خیونیت

نام این اقوام قید استی این نام تا عصرهای پهنجم و ششهم  " "Xunū، نیز در سانسکریت به صور  "خونو
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میالدی در آنار تاریخی به رشم می خوردی ولی با سقوط سلطنت یهتلی ها که بخشی از ایهن اقهوام بودنهد نهام 

آن ههها از نظههر مههورخین پنهههان مههی مانههدی سههش  در عصههرهای هشههت و نههه مههیالدی در آنههار جغرافیانویسههان 

، شهقنیه و م ه  آن دوبهاره رهاهر مهی گهردد و آن ههم از یهک محهدود  تنهگ کهه عرو به صور  های شقنان

موقعیت امروزی را معین می کند که نام شان در جملۀ مالیه دهندگان خالفهت بغهداد رکهر شهده اسهتی بعهد از 

عصرهای نهم این نام عوض می گردد و به صور  شغنان در می آید که تا امروز در میهان خهود شهان نهام 

ن ن  بوده ولی در زبان های دیگر به صور  شغنان که یک نام تعویض شده مهی باشهد، یهاد مهی آن ها خ 

شوندی خ ن ن  یین از جمله اقوام تورانی اند کهه در مقابه  ساسهانی هها در جنهگ و مقابلهه بهوده انهدی آن رهه 

ی هزارهها سهال بها قاب  یادآوری می باشد این است که این اقوام پاسدار رسوم وفرهنگ نیاکان بوده و در طه

قبول قربانی های بیحد و حصهر از رسهوم نیاکهان دفهاد کهرده و تها بهه ایهن عصهر رسهانیده انهد کهه هنهوز ههم 

رسومی در این سرزمین اجرا می شود که یادی از هزارها سال پیش استی ایهن رسهوم کهه در اوسهتا بهه نهام 

که در شغنان برگذار می شود مطابقت مهی گهنبار یاد شده شش گهنبار یا جشن ها برابر با جشن و عیدهایی 

یابند؛ شش جشن یا گهنبار در اوستا رنین نام گرفته شده اسهت: "نویهد مهی دههم و سهتایش بهه جهای مهی آورم 

رد اشههونی رای میدیوشههم اشههون، رد اشههونی  -"گهنبارههها"ی ردان اشههونی را: میههدیوزرم )شههیردهند ( اشههون 

شههون، رد اشههونی )هنگههام خههرمن بههرداری( رای ایاسههرم اشههون، رد )هنگههام درویههدن گیاهههان( رای پتیههه شهههیم ا

اشههونی )هنگههام گشههن گیههری رمههه( رای میههدیارم اشههون، رد اشههونی )هنگههام سههرما( رای همسههشتمدم اشههون، رد 

تنها تهاوتی که میان گهنبارهای اوستا و جشن های خ نه ن  یهین ( ۱اشونی )هنگام ستایش و نیایش( را"ی )

ه در شغنان امروزی میدیوزرم که شیردهنده معنا شده اجرا نمی شود و به عهوض آن می بینم در آن است ک

جشن یا عید خیرپچار شام  این لست ششگانۀ می آیهد کهه تها کنهون ههم مردمهان شهغنان و سهایر نقهاط منطقهۀ 

لهب پامیر انجام می یابدی تطابق گهته های اوستا با جشن های حاضره شغنان در زمهان اجهرا آن نیهز نکتهۀ جا

می باشدی اجرای این جشن ها در فص  خزان و زمستان مهی باشهدی اوستاشهناس و پژوهشهگر بهزرگ ایهران 

ابراهیم پور داود در مورد زمان اجرای این جشن ها می نگارد که نظر به فص  و کارها این جشن ها برپها 

وسم مخصوص و وضهع می گردندی این صها  با معانی لغوی گهنبار ها مناسبت تام دارد و درست حاکی م

 (۲اصلی این جشن ها ستی )

اوستا روزهای برگزاری شش گهنبار را تعیین کرده که در یادداشت های جلی  دوستخواه رنین آمهده اسهت: 

"در اوستا روزهای برگزاری شش گهنبار معین است که بعهد از رنهد روز ههر گهنبهار را برگهزار کننهدی بهه 

زرم در مهاه نهور )نیمهۀ آن( رهه  و پهن  روز اسهتی کسهی کهه نخسهتین این طور که : از آغاز سهال تها میهدیو

میزد را بدههدی از میهدیوزرم تها میدیوشهم تها سهرطان شصهت روز اسهتی کسهی کهه دومهین میهزد را بدههدی از 

روز استی کسهی کهه سهومین میهزد را بدههدی از پتیهه شههیم تها ایاسهرم  ۷۵میدیوشم تا پتیه شهیم در ماه سنبله 

نی "بازگشت به خانه" است و این جشن را هنگام بازگشهت شهبانان و گلهه هها از رراگهاه ههای )ایاسرم به مع

تابستانی می گرفتند" در ماه میزان سی روز استی کسی که رهارمین میهزد را بدههدی از ایاسهرم تها میهدیارم 

د و پهن  روز در ماه جدی هشتاد روز اسهتی کسهی کهه پنجمهین میهزد را بدههدی از میهدیارم تها همسهشتمدم ههتها

میزد" در آ ین زرتشتی نذر و تقدیمی غیر مایع و فدیه و ریزی ( "۳استی کسی که ششمین میزد را بدهدی )

خوردنیی در مقاب  نذر مایع و آشامیدنی که زور ]زو[ نامیده می شودی قربانی را میزد می نامیدند و راهراً 

 (۴عبار  بود از گوشت و رربی با مسکهی )
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این جشن ها در اوستا زمان معین شده ولی آن ره در شهغنان زمهین امهروزی خ نه ن  یهین  در تطبیق اجرا

اجرا میدارند، از نظر فص  تهاوتی نیست مگر از نظر تعیین روز فرق داردی همچنان فرقیت دیگری که به 

شوند به نه نظر می آید، رقم یا شمار  این جشن ها می باشدی زیرا، تعداد جشن هایی که در شغنان اجرا می 

میرسد در صورتی که در اوستا این شش گهنبار میباشدی جشن هایی که در شغنان اجهرا مهی شهوند؛ عبهار  

  :اند از

یکی از جشن هایی که در اوایه  سهال برگهزار مهی گهردد ښهی  زو سهت مهی  : x̌īj Ziwêstښی  زو ست -۱

یاد می گهردد کهه در نهوروز برگهزار مهی  باشد که در مناطق دیگر در افغانستان این جشن به نام میلۀ دهقان

شودی مگر در شغنان نظر به وضعیت آو و هوا وقتی زمینۀ قلبه کردن زمین برابهر بهود ایهن جشهن را برپها 

می دارندی تهاوتی که این جشن با سایر مناطق دارد در آن است که جشن را بهه نهام بابهای دهقهان بهه راه مهی 

 x̌īj Zivakی را از تخم گندم پر کرده و با دو نانی که " ښی  زڤکاندازند که سناچ )خریطۀ ررمی( کورک

مسما اند و به شک  دراز پخته می شوند و نیز پوست خمچۀ نازک بید را با راقو گلکاری مهی کنهد کهه بهه  "

یاد می شودی "مښک" همان است که در اوستا بهه نهام برسهم یهاد مهی گهرددی ایهن جشهن  "Max̌akنام "مښک

 .ی م نخستین جشنی می باشد که در اوای  سال اجرا می گرددبعد از خدیر ا

باغ زدید به معنای "پاک کاری باغ" می باشهدی ایهن تنهها جشهن زنانهه اسهت کهه در  : Baγzidīdباغزدید -۲

اواسط ماه سرطان زمانی که میو  تو  پخته شده و از درخت بهه زمهین بیافتهد، ایهن جشهن بهراه انداختهه مهی 

از سایر محال  در زیارتی به نام شاه کاشان تجمع می کننهد و خوشهی را بهر پها میدارنهدی شود که همۀ زنان 

در این جمعآمد زنان غذایی می پزند و بعد از صرف غذا به خوشی و ساعتیری می پردازندی یکی از بازی 

  .های زنانه در این روز همانا "ولچهک ب ښت یا گازخوردن" است

به پاک کهاری منطقهه مهی پردازنهدی مهردم نهاگزیر انهد کهه رارپایهان شهان را بهه از آن روز به بعد تمام مردم 

مناطق کوهستانی که به نام ایالق یاد می شوند انتقال بدهنهدی په  از باغزدیهد ههیی کسهی حهق نهدارد تها مهرغ 

ق های خانگی شان را رها سازند و نیز کسانی در خانه سگ دارند، مجبور اند که سگان شان را نیز به ایال

بهرستندی این جشن خاطره ای از دوران باستان است که مردمان آن زمان در خشک کهردن و رخیهره کهردن 

میوه شرود کرده بودندی زیرا؛ رنده دهه قب  زنده گی این مردمان را رخیره ههای تهو  خشهک شهده تشهکی  

  .تلخان شهر  داردمی داد که آن را در آسیاو آرد می کردند که تا امروز این نود غذای شان به نام 

یکی دیگر از جشن هایی که خ ن ن  یین برپا می دارند ر رڤ و ښت    : Δêrv Wêx̌tiر رڤ و ښت  -۳

است که "برانداختن داس" معنا می دهدی این جشن زمهانی اجهرا مهی شهود کهه مهردم کشهت و علوفهه شهان را 

هر زمانی کهه یهک خهانواده علوفهه ا   درو کندی این جشن را خانواده ها به صور  انهرادی تجلی  میدارندی

را درو کرد، شام آن روز خوشی را برپا می دارنهدی کهدبانوی خانهه بهه افتخهار ایهن روز ضهیافتی را ترتیهب 

می دهدی این جشن نیز رهر  تاریخی دارد که از آن در اوستا نیز تذکر به عم  آمده و در خود اوستا هم این 

ا صهاتی که هر یک اشاره به فص  و موسم مخصوصی است متصف گهنبارها یا جشن های ششگانۀ سال ب

 ۲فقههر   ۱شههده انههد؛ ابههراهیم پههورداود از ایههن جشههن بههه نههام میههدیوزرم رنههین یههاد میههدارد: "در ویسههشرد کههرد  
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میدیوزرم با صهت شیره دهنده آمده از این صهت بر می آید که میدیوزرم هنگامی است که گیاه ها شیره می 

  (۵بار  دیگر بهار؛ میدیوشم به هنگامی که علوفه درو می شود، متصف گردیده است"ی )گیرندی یا به ع

جشن خرمن کوبان را زمانی برپا میدارند که همهۀ کشهت و زراعهت   : Xirman Kūbůnخرمن کوبان -۴

را جمع کنند و نوبت به خرمن کردن زراعهت برسهدی بعهد از آن کهه زراعهت درو شهده و جمعهآوری شهده را 

گدمال کردن گاو و رشر انداخته شد و دانه از کاه جدا گردیهد، خهرمن مهنظم شهده و سهش  سهته رخهم را زیر ل

که نوعی خوشبو ی می باشد بر باالی قوغ های آتش می اندازند که بوی مطبهوعی از آن بلنهد مهی شهودی بهه 

د تها در خهرمن شهان باور مردم با این خوشبو ی از فرشته ای که در آن جا حضور می یابد اسهتهبال مهی کننه

  .برکت بیشتر گرددی به پیشواز این جشن ضیافتی برای اعضای خانواده ترتیب داده می شود

خرمن کوبان را در اوستا به نام "پتیش ههیه" یهاد مهی دارنهدی جلیه  دوسهتخواه پژوهشهگر و اوستاشهناس از 

هلوی "پتیه شههیم" یها "پدیشههه" نهام این جشن رنین یاد می دارد: "پتیه شهیم در اوستا "پیتیش ههیه" و در پ

سومین گهنبار از گهنبارهای ششگانه یها جشهن ههای ششهگانه سهالیانۀ آفهرینش اسهت کهه از یکصهدو ههتهاد و 

ششمین روز تا یکصدو هشتادو مین روز سال یعنی از اشتاد روز )بیست و ششمین( تا انیران روز )سهی و 

برگزار می شودی روزهای این جشهن بهه تقهویم امهروزی از مین( در ماه شهریور )سنبله( به مد  پن  روز 

شهریور اسهتی معنهی پتیهه شههیم "دانهه آور" یها "گهرد آوری" غلهه اسهت کهه ایهن جشهن را هنگهام  ۲۵تا  ۲۱

 (۶خرمن برداری و گردآوری دانه های خوراکی می گرفتند"ی )

ر رارپایهان از ایهالق مهی باشهدی ای  خمبینت به معنهای آوردن رمهه و سهای  : Iel Xambīntایی  خمبېنت -۵

در طی قریب رارماه همه مواشی از قشالق ها به ایالق یا رراگاه های تابستانی برده می شوند و زمانی که 

کشت و کار جمع شد و مردم جشن ر رڤ و ښت  را بجا آوردند مواشی شان را نیز بازگشهت مهی کننهدی در 

ایلچزهن یا خانمی که طی رارمهاه در ایهالق وریههۀ جمهع این خوشی اعضای خانواده و دیگر همسایگان از 

کههردن روغههن و قههرو  و پشههم گوسهههندان را داشههت، پیشههواز مههی گیرنههدیدر ایههن روز در خانههه ایلههدار غههذای 

خاص از کدو آماده می گرددی و نیز خانمی که از ایالق بهر مهی گهردد پنیهر فراوانهی بهرای خهانواده و دیگهر 

اوستا این رسم به نام ایاسرم خوانده شده استی در خرده اوستا از آن رنین یاد  همسایگان تحهه می آوردی در

گردیده است: "ایاسرم یعنی برگشت و وقتی است که گله و رمه از رراگاه تابستانی به آغ  بهر مهی گهردد و 

خانه بر می از آن هنگامی اراده شده که روپان با گلۀ خود از برای پیش آمد زمستان از رراگاه تابستانی به 

 (۷گردد"ی )

این جشن زمانی برپا می شود که خانواده هها جمعهآوری حاصهال  کشهت   : Anbor Tapůn انبار تشان -۶

و زراعت و باغداری شان را خالص کرده باشندی جمعآوری حاصال  در اواسط فص  خزان صور  مهی 

حاصهال  برابهر مهی شهود کهه گیرد کهه ههوا رو بهه سهردی مهی گهذاردی بها سهرد شهدن ههوا زمینهۀ آرد کهردن 

خانواده ها در گام اول حبوبا  را رون گندم، ارزن، جودر و باقلی و ام ال آن را آرد می کنند و در رخیهره 

گاه خاص به نام گنجور جابرجا می نمایندی روزی که آرد کردن و جابرجا کردن محصهوال  آرد شهده تمهام 

ه افتخار تمام کردن و انبار نمهودن آن در گنجهور ضهیافتی می شود، خانواده ها خوشی را برپا می دارند و ب

  .ترتیب می گردد که این خوشی به نام "انبارتشان" یاد می گردد
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خیرپچار جشنی است که در اوای  زمستان اجرا می شودی زمانی کهه رلهۀ کهالن   : Xīr Pičorخیرپچار -۷

عموم رله از اول جدی شرود می گردد که دو پایان می یابد جشنی به نام خیرپچار اجرا می گرددی به طور 

ماه را در بر می گیردی ره  روز اول آن را رلۀ کالن گویند و بیست روز دوم آن را رلۀ کورک می نامند 

که رلۀ کالن از اول ماه جدی آغاز و تا دهم ماه دلو ادامه می یابدی با ختم رلۀ کالن خیر پچار یا جشنی برپا 

م می رساند که این عید بهه ارتبهاط خورشهید مهی باشهدی خیرپچهار کلمهه زبهان شهغنانی می گرددی مههوم این نا

مهی باشهدی در زبهان « آفتهاو»در زبهان شهغنانی بهه معنهی « خیهر»است که ترکیبیست از "خیهر" و "پچهار"ی 

« پچهار » فارسی این کلمه به شک  "خور یا ُخر" در آمده که بعداً پسوند "شید" بهه آن افهزون شهده اسهتی و 

مههراد از « رهار » مهی باشهد و « بهه » کهه در زبهان فارسهی ایهن پیشهوند بهه معنهی « په  » از ترکیهب پیشهوند 

رارخانه است که خیرپچار مههوم آفتاو به رارخانهه را افهاده مهی نمایهدی رارخانهه بخشهی از سهاختمان ههای 

سههاختمان ایههن خانههه ههها  خههاص یهها خانههه هههایی کههه بههه نههام "خانههه هههای پههامیری" شههناخته شههده انههد، مههی باشههدی

نشاندهند  باستانی بودن آن ها است که به بهاور اسهطوره هها ایهن خانهه ههایی اسهت کهه در عصهر جمشهید بنها 

یافته که رسوم جمشیدی در آن ها انجام مهی یابهدی مراسهمی کهه در ایهن خانهه هها انجهام مهی یابهد نمایهانگر آن 

ده اندی تشابه این خانه ها با عبادتگاه ههای مهرپرسهتان است که در حقیقت این خانه ها نوعی عبادتگاه هم بو

می رساند که بی تردید این خانهه هها عبادتگهاه میتهرا پرسهتان یها می هرا پرسهتان اولیهه هسهتندی همهۀ رسهوم بهه 

ارتبهاط "خیهر" یها خورشهید اجراشهدنی انهدی لههذا، ایهن رسهوم یهادی از دور  مهرپرسهتی میهان اقهوام خ نهه ن  

  .هستند

ر آرد گندم قب  از قب  آماده شده و نیز کدبانوی خانه تیاری می گیرد تا یک غهذای بهتهر را بشهزد در خیرپچا

و در پهلههوی آن آرد گنههدم را بهها آو مخلههوط کههرده و آن را بههر روی آتههش مههی گههذاردی از آرد گنههدم بهها آو 

" می مالد و دعای "بهتک" پخته می شودی کدبانوی خانه بهتک را گرفته اندکی از آن را بر رخ "شاه ستون

کوتاهی می کند که سال پر برکت بیایدی بهتک را وقتی کدبانو خانه بر روی شهاه سهتون مهی مالهد کهه غهذای 

  .ضیافتی برای اعضای خانواده آماده شده باشد

در رابطه به رله در فرهنگ های زبان فارسی کلمۀ راررار آمده استی در فرهنگ دهخدارنین نوشته شهده 

)مرکههب( رهههار روز آخههر رلههه ه بههزرگ )ههههتم تهها دهههم بهمههن مههاه (یو رهههار روز اول رلههه ه اسههت: راررههار 

کورک زمستانی )یازدهم تا رهاردهم بهمن ماه ( )از نهارم االطبها.(ی نهام هشهت روز از زمسهتان کهه رههار 

 روز آن در آخر رله ه بزرگ و رهار روز در اول رله ه کورک است ی نام هشت روز از فص  زمسهتان کهه

ایههن کههه در ایههن راررههار یادشههده در ( ۸از سههی و ششههمین روز تهها رههه  و رهههارمین روز را شههام  اسههتی)

فرهنگ ها مراسمی اجرا شده یا خیر؟ پاسخی نمی یابیمی مگهر اجهرا خیرپچارگویهای واقعیتهی اسهت کهه ایهن 

  .سترسم از دور  باستان از آوانی که مهرپرستی در زادگاه آن آریاناو جه تطبیق می شده ا

خیررزۈن را خ ن ن  یین عیدی گویند که با خالص شهدن رلهۀ خهورد اجهرا   : Xīr čizůnخیر رزۈن -۸

می گرددی مههوم این نام نیز تصدیق می دارد که آن نیز از رسوم و رواج هایی است که بیشتر از سه هزار 

را بهه نهام آبریزکهان یهاد مهی سال قدامت داردی ادعا را گهته ای از جلی  دوستخواه شهاهد اسهت کهه او جشهنی 

 (۹دارد و می نویسد: "آبریزکان جشنی بوده است که در روز سی ام بهمن )دلو( برپا می داشته اند"ی )
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بهوده و « زۈن»و « خیهر»معنی این نام در زبان شغنانی طوری می آید کهه خیررهزۈن ترکیبهی از دو کلمهه 

پیشهوند زبهان « ر  » و « زانو » به معنی « زۈن » به معنی خورشید و « خیر»دارد که « ر »یک پیشوند 

« خورشید بهه زانهو»را افاده می کندی معنی ترکیبی آن « به»شغنانی است که در زبان دری به مههوم پسینۀ 

می آیدی این مههوم مسلماً به ارتباط قرار گرفتن شعاعا  خورشید در موقعیت های نشانی شده مهی باشهد کهه 

  .برابر می آید« زانو»این موقعیت حساو تقویمی مح  در تعدادی هم می گویند در 

آماده گی هایی که به ارتباط عید "خیررزۈن" گرفته می شود، تهیه غذای خاص آن استی آن شهب اعضهای 

خانواده خوشی برپا می کنند و کدبانو هم غذایی را آماده می سازدی آتشی کهه بهرای پخهتن غهذا افروختهه مهی 

دی متهاو  هستی یعنی این کهه مهواد سهوخت ایهن شهام مهوادی اسهت کهه از پهاروی شود با آتش روزهای عا

آغی  گوسهندان گرفته شده و آتش آن قوی تهر و پایهدارتر اسهتی رنهین آتهش قهوی بهرای پخهتن غهذایی بهه نهام 

"باج" ضرور  می افتهدی تهیهه هیهزم بهرای بهاج جهز. وریههه اسهت کهه در خهرده اوسهتا نیهز از آن یهادآوری 

سههتی در بنههدی از آتههش بهههرام نیههایش نوشههته شههده اسههت: "آن هیزمههی کههه شههاید تههرا بههاد، آن بههو ی گردیههده ا

)بخوری( که شاید ترا باد، آن تغذیه ای که شاید ترا باد، آن رخیره ای که شهاید تهرا بهاد، برنها ی بهه نگهبهانی 

ابهراهیم پهور داود در ( ۱۰) تو گماشته باد )دین( آگاهی به نگهبانی تو گماشته باد، ای آرر پسر اهورامزدا"ی

توضیح کلمۀ "شاید" می آورد: "کلمه ای که به "شاید" ترجمه شده در مهتن دا یتیهه آمهده کهه صههت اسهت بهه 

معنی قانونی از کلمه دا  )داد = دستور = قانون( یعنی هیزمهی کهه از روی قهانون مقهرره تهیهه شهده باشهدی 

در خدیر ایهام ( ۱۱ه آروقه ای از هیزم اراده شده است"ی )مقصود از تغذیه همان هیزم است و از کلمۀ رخیر

برای باج پختن هیزم خاص نگه داری می شود"ی پ  از صرف غذا کدخهدا یها کهالن خانهه دعها مهی کنهد کهه 

بعد از جمع کردن دسترخوان زن ها دست به کار می شوند تا مهواد غهذای خهاص عیهدی یها "بهاج" )بهاج نهام 

عید خیررزۈن و خدیر ای م از گنهدم کوبیهده شهده و گوشهت تهیهه مهی شهودی( را غذایی است که در روزهای 

مرتبهۀ پها ین ) " čalakآماده گی گیرندی مردها مواد سوخت برای آتش را مهی آورنهد و مهواد را در "رهلهک

تی تر از دیگدان و باالتر از پایگه( می گذارندی وقتی آتش در داده می شود ک ښ و پریز آغاز می یابدی تا مد

که باج به جهو  مهی آیهد که ښ و پریهز دوام مهی کنهدی بها رفهع که ښ و پریهز درآمهد و برآمهد بهه خانهه دوبهاره 

شرود می گرددی باج جوشانده می شودی سش  آن را در کوزه ای انداخته در میهان قهوغ ههای آتهش خهامو  

  .شده می گذراند

انوی خانهه کهوز  بهاج را از دیگهدان مهی صبح آن روز همه اعضای خانواده از خواو بیدار می شوند و کدب

گیردی دیگ کالنی که عموماً از ردن ساخته شده بر دیگهدان مهی گذارنهد و بهاج را در آن مهی ریزاننهدی طبهق 

می نشینندی بهاج را در تبهق ههای کهالن رهوبی مهی   " Nixمعمول زن ها بر باالی دیگدان و مردها در "ن خ

را نموده و شهرود مهی کننهد بهه خهوردن بهاجی سهش  بهاج بهه تبهق کشندی کدخدای خانه دعای مختصری را اج

کورک انداخته شده و اعضای خانواده هریک تبقی از باج را گرفتهه و بهه سهالمی بهه خانهه ههای دیگهر مهی 

روندی عموماً زن ها از خانۀ شوهر به سالم پدر و مادر می روند، بچهه هها و دخترهها بهه سهالم پهدر کهالن و 

دی در جریان رفت و آمدهایی که در خانه ها صور  می گیرد، تبقهی از بهاج را بهه آن مادرکالن ها می رون

  .ها پیشکش می کنند
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تا جایی که دیده می شود اجرای این دو جشن در رله یادی از فرهنگ نیاکان می باشدی هررند که در شهرق 

ردمان امهروزی شهغنان از آریانا نشانه های کتبی از رنین روزها در دست نیست، مگر این رسوم شهاهی م

آن شهاد  می دهند که آن ها فرهنگ نیاکان را تا به امروز با امانتداری کام  پاسداری کرده اندی از این دو 

جشن در نوشته های برخی از پژوهشگران یادداشت هایی به رشم می خوردی رنان ره دکتهر ایهرج پارسهی 

جشههن هههاد یادمههان  سههده اسههت رههه رهلمههین روز در مههورد جشههن سههده ایههن طههور مههی نویسههد: "سههده ی هه  از 

زمستان یا رهلمین روز زایش میترا است برابرست با آبان روز از ماه بهمهن یها دههم بهمهنی ایهن رهه  روز 

در فرهنگ مردم به رله د بزرگ نامورست ره میدان تاخت و تاز سرماست ی بها پایهان یهافتن رلهه بهزرگ، 

داردی شهد  سهرما در رههار روز پایهان  رلهه بهزرگ و رههار  رله رورك م  آغازد ره عمرد بیسهت روزه

روز نخستین رله رورك است ره در فرهنگ توده به راررار مشهور استی پ  از آن بهه گهتهه د شهیرازد 

ها تك سرما م  ش ندی گمان دارد ره زبانزد ) ضهرو الم ه  ( سهیاه  بهه زغهال مه  مانهد نیهز از برآمهدهاد 

ن  دررتاو التههیم جشن سده را پنجاه روز و پنجا ه شب تا نوروز مه  دانهدی" روزهاد رار رار باشدی بیرو

نوشتۀ دکتر ایرج تایید می دارد کهه اجهرای دو جشهن خیرپچهار و خیررهزۈن یادگهاری از جشهن ههای ( ۱۲)

  .میترا ی یا مهر پرستی هستند که هنوز به نام عید در میان مردم پذیرفته شده اند

 های این جشنخدیر ای م و آ ین  - ۹

معنی خدیر ای م: قب  از آن که عنعنه های خدیر ای م و عقب نمای تاریخی آن ها را بررسی کنم، به  -الف  

آن می پردازم که خدیر ای م به ره معنا می آید و شام  ره رسومی می شودی آن طور که در باال تهذکر داده 

ه در جریان زمستان دو عید یا خوشی برپا می شد در طول سال خوشی ها و عیدهایی را برگذار می کنند ک

نهام گهرفتیم و بهر مهههوم آن دو تهأملی صهور  گرفهتی حهال « خیررهزۈن»و « خیرپچهار»شود که آن هها را 

  .ببینیم که خدیر ای م ری مههومی را افاده می نماید

ی مهی باشهندی ایهن ترکیهب یافتهه کهه ههر دو کلمهۀ زبهان شهغنان« ایه م»و « خدیر»نام خدیر ای م از کلمه های 

به « ای م»است و « بزرگ یا کالن»زبان که یکی از قدیمی ترین زبان های آریایی است که خدیر به معنی 

استی شاید ههم « عید بزرگ یا جشن کالن » می باشدی پ  معنی ترکیبی خدیر ای م « عید یا خوشی»معنی 

پهیش از آن برگهذار مهی گردنهد؛ بهه عیهد  معنای آن به دلی  آن کهه دو عیهد دیگهری در فصه  رلهه یها زمسهتان

بزرگ یا کالن مسمی شده باشدی در کتاو اوستا که یک کتاو مذهبی است، این عید را به نام همسهشتمدم یهاد 

می داردی در بخش یشت ها از کتاو اوستا در بار  عیدهای که در طهول سهال برگهزار مهی کهرده انهد، رنهین 

ردیم هریک از ایهن اعیهاد شهش گانهه سهال پهن  روز طهول مهی کشهدی نام گرفته شده است: "رنان که اشاره ک

ولی در موقع ششمین گهنبار که خلقت بشر در اوقا  آن صور  یافته فروهرههای نامهداران و درگذشهتگان 

نیکوکار در مد  ده شب در روی زمین توقف می کنندی بنابرین از روز بیست و ششم اسهندماه تا به آخرین 

و نیز بخش دیگری از یشت ها رنین آمده است: "فروهرهای مقدس و نیک و توانای ( ۱۳روز پنجه وه"ی )

پاکان را می ستا یم که در هنگام همسشتمدم از آرامگاهان خویش پرواز نموده در مد  ده شب پی در پی در 

عید  این جا به سر برند"ی ابوریحان بیرونی نیز در خصوص این جشن آخرین گهنبار سال می نویسد که این

نظر به گهتار یشت ها ششمین گهنبار یا عید همسشتمدم فرصتی بهرای ( ۱۴ده روز طول می کشیده است"ی )
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ابراز خوشی است که در این جشن مد  ده روز به پیشواز فروهرها اجرا می شده استی از این نقطهۀ نظهر 

 .باشدمعلوم می شود که اجرا این مراسم در شغنان پاس داشتن از مراسم نیاکان می 

خصوصیتی که جنبۀ اجتماعی آ ین خدیر ای م را نمایان می سازد دسهتیاری در برگهزاری آن میهان مردمهان 

است که برای برپا داشتن خدیر ای م اقارو و نزدیکان و توانمندان گندم برای پختن قماچ، بر ، باج کمک 

ی همین خصوصهیت امهروزی ایهن می نمایند و نیز گوشت را برای "باج خی  کن" به همدیگر یاری می کنند

مردم دور  زرتشتی را به یاد می آورد که پور داود در خرده اوستا در ایهن بهاره وضهاحت مهی دههد: "شهش 

گهنبار سال نزد زرتشتیان ایران و هند اوقا  عباد  و انهاق و خیرا  است از وجه اوقاف گهنبار ها جشن 

ن شرکت می کنندی آنانی که خود از مخارج این جشهن هها های بزرگ می آرایندی توانگر و بینوا هر دو در آ

بر نمی آیند الزم اسهت کهه در مراسهم دینهی کهه دیگهران بهانی هسهتند حضهور بههم رسهانند و از خهوان نعمهت 

 (۱۵توانگران که در همه جا گسترده بهره مند شوند"ی )

گهر در ایهن جشهن بکهار مهی آ ین های خدیر ای م: عبهار  "شهاگون بههار مبهارک" بیشهتر از ههر ریهز دی -و 

رودی این عباره یکی از نخستین سخنانی است که با درآمدن به خانه ها گهته می شهود و سهش  بهر زبهان ههر 

کسی جاری است وقتی به خانه ای می روند یا بها کسهی رو بهه رو مهی شهوند همهین عبهاره را بهر زبهان مهی 

کارگرفتن از آرد گندم است که در سه عنعنه یها رانندی همین طور آن ره در این مراسم جلب توجه می کند، 

آ ین از آن به شک  نمادین استهاده می شودی به باورم بکار برد آرد گندم به شهک  نمهادین آن بهه ههزاره ههای 

رار و پن  قب  از میالد میرسدی زیرا، در آن زمان که تازه اقهوام آریهایی اسهتهاده از گنهدم را شهرود کردنهد، 

رهای عقیده تی شان آن را به شک  سمبولیک کهار مهی گرفتنهدی در ایهن مراسهم نیهز رنهین در بسیاری از باو

 " x̌asitanرا می پزند و بعهد آن را بهر "شهاه سهتون " Batak ریزی مشهود است که در خیرپچار "بهتک

م می مالندی کدبانویی که این کار را مهی کنهد بهرای برکهت بیشهتر دعها مهی نمایهدی در خیررهزۈن و خهدیر ایه 

گویندی البته در بحث باج بر آن تأم  صور  می گیردی  " Bojنوعی غذایی از گندم می پزند که آن را "باج

برای روشهن شهدن ایهن رسهوم ههر یهک آن هها زیهر عنهوان علیحهده آورده مهی شهوندی ایهن رسهوم بهه یقهین از 

ان تعهدادی از ایهن آ هین هها عیدهای میتراپرستی می باشند که تها کنهون در میهان مهردم باقیمانهده انهدی در شهغن

برگزار می گردند که رهر  تاریخی آن ها در آ ینه تاریخ نمایان می باشد کهه بهه برخهی از آن هها بهه دوران 

اولیه زنده گی اقوام آریا ی می رسد و یا از رسوم قرون اولیۀ عیسوی است کهه اقهوام خ نه ن  آن را اجهرا 

به امروز رسانیده اندی البته قاب  رکهر اسهت کهه آ هین ههای زیهادی از می داشتند و این اقوام این آ ین ها را تا 

دوران باستان در میان این اقوام اجرا می گردد که ما از میان آن همه آ ین ها فقط آ ین ههایی کهه بهه ارتبهاط 

  :خدیر ای م اجرا می شوند در این جا به تحلی  می گیریم که قرار ری  اند

یکی از آ ین های قهدیمی کهه تها حهال در خهدیر ایه م اجهرا مهی شهود   :( Keix̌ at Pariz) پریز ا ک ښ  -۱

پریز می باشدی این رسم زمانی اجرا می گهردد کهه بها آمهاده گهی گهرفتن بهه خهدیر ایه م ده روز قبه   ا ک ښ 

نخستین قدمه ها شرود می شودی در زمستان که همه جا زیر برف بوده و جای بازی و ساعت تیهری بهرای 

یرون از خانه وجود ندارد؛ اطهال باالی بام هها در جریهان روزهها مشهغول سهاعت تیهری مهی شهوندی اطهال ب

اک راً ارتباطا  اطهال از روزن به درون خانه صور  می گیرد که ده روز قب  از خدیر ایه م دیهدن اطههال 

ههای نزدیهک بهه مهی گوینهدی در روز« پریهز  ا  که ښ » از روزن به داخ  خانه منع می شودی این قیود را 
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نوروز این قیود زیاد می باشدی مردم به این باور انهد کهه فرشهته هها در قریهب ههای خهدیر ایه م از روزن بهه 

خانه ها برکت بخش می کنندی اگر کسی از روزن به داخ  خانه ببیند مزاحم آن فرشته می شهودی که ښ یهک 

  .ل می گرددکلمۀ اوستا ی می باشد که تا کنون در زبان شغنانی نیز استعما

در اوستا نیز از ک ښ و پریز یاد شده که در گهنبار ششم یها همسهشتمدم از آن یهادآوری شهده اسهت؛ در خهرده 

اوستا رنین آمده است: "فروهرهای نیک توانای مقدسین را مهی سهتا یم کهه در هنگهام همسهشتمدم از آرامگهاه 

ا از برای آگاهی یهافتن بهه سهر برنهد: کهه مها های خود به بیرون شتابند، در مد  ده شب پی در پی در این ج

دیهده ( ۱۶را خواهد ستود که ستایش خواهد نمود که خواههد سهرود کهه )مها را( خوشهنود خواههد سهاخت "ی )

می شود که باورهای مردم با عقبگاه تاریخی این آ ین وفق دارد که این خود گویای این حقیقت است که این 

ا این دم به سالمت آورده اندی در گذشته ها نیز باور رنین بهوده کهه ده روز مردمان رسوم و آ ین نیاکان را ت

پیش از آغاز هر سال فروهر در گذشتگان که با روان و وجدان از تن جدا گشته، برای سرکشی خان و مان 

برنهدی بهه مناسهبت فهرود آمهدن فروهرههای  آینهد و ده شهبانه روز روی زمهین بهه سهر می دیرین خود فرود می

اندی فروهران در ده روز آخر سهال بهر زمهین هسهتند و بامهداد  ان هنگام نوروز را جشن فروردین خواندهنیک

 (۱۷روندی ) نوروز پیش از بر آمدن آفتاو به دنیای دیگر می

ک ښ در زبان شغنانی برخهی اصهول و قاعهده هها را گوینهد کهه اجهرای آن را ضهروری مهی شهمارند و عمه  

کلمۀ "پریز" اسهتی و مهههوم که ښ یهک  keix̌ یرا، در این زبان مترادف با ک ښشدن آن را پرهیز گویندی ز

سلسله اصول و باورهایی هستند که در شرایط خاص تطبیق می گردندی پریز کلمۀ متهرادف آن اسهت کهه بهه 

معنی خودداری کردن از کاری استی ک ښ و پریز در موارد مختلهه گرفته می شود که یکهی از ایهن مهوارد 

ر ای م می باشدی همچنان در پختن "باج" غذای خاص که در خیررهزۈن و خهدیر ایه م پختهه میشهودی در خدی

زمانی که گندم کوبیده همراه با آو به دیگ انداخته می شود تا وقت به جو  آمدن دیگ ک ښ و پریز استی 

که ښ و همین طور در صابون پختن وقتی کهه صهابون را مهی پزنهد؛ بها شهرود کهار در محه  صهابون پهزی 

پریز گرفته می شود که کسی به خانه داخ  نیاید و یا از خانه اگر بیهرون رود و دوبهاره بهه خانهه بهر نگهردد 

  .تا زمان جو  آمدن باج و پختن صابون

را در ترکیب خود داردی در زبهان اوسهتایی بهرای  "x̌ ک ښ یکی از کلمه هایی اوستایی است که صدای "ښ

آمده استی فرهنگ فارسی معین این کلمهه  "keix̌ " در ترکیب کلمۀ "ک ښ x̌ښ، این صدا حرفی به شک  "

آورده و از آنندراج نقه  قهول مهی کنهد کهه آن را بهه معنهی دیهن؛ مهذهب و رو  و  " Keišرا به شک  "کیش

آیههین نوشههته اسههتی هههم رنههان او از "حاشههیۀ برهههان" آورده اسههت کههه در اوسههتا، تک شههه )اعتههراف، عهههد( را 

کههش گهتههه اسههتی او مههی نویسههد کههه در اوسههتا، تک شههه  -کههش و در زبههان ارمنههی  -بههان پهلههوی گوینههدی در ز

درمورد آیین اهریمنی استعمال شده، در مقاب  د نا )دین( ولی در فارسی کهیش بهه معنهی مطلهق آیهین و دیهن 

 (۱۸آمدهی )

ارد کهه بها حهرف د "x̌ در کتاو اوستا ایهن کلمهه در یشهت هها اسهتعمال شهده کهه در ترکیهب خهود صهدای "ښ

اوستایی " " معین شده استی اوستاشناسان آن را "کیش" نوشته انهد کهه در حقیقهت تلهه  آن کهیش نهه بلکهه " 

در سههایر زبههان هههای آریههایی سههبب شههده کههه تلههه  آن بههه " "  "x̌ مههی شههودی نبههود صههدای "ښ "keix̌ کهه ښ



 

شغنان سیمایادره نشرات                                              13                                         دکتور خوش نظر پامیر زاد
 

او آمهده، همانها دشهمنی ایرانیهان بها صور  گیردی مگر بار معنای اوستایی آن که گویا آ ین اهریمنی به حسه

تورانی ها است که رنین تهمتی را بسته اندی رنانچه فردوسی در داستانی نق  کرده و این کلمهه را ایهن سهان 

 . استهاده می کند: کسی کو خرد جوید و ایمنی نیازد سوی کیش اهریمنی

وقتهی گهرزم از اسههندیار نهزد پهدر  همچنان ره در داستان "بدگویی کردن گرزم از اسهندیار" در شاهنامه 

 :گشتاسب بدگویی می کرد و آتش کینه را میان هر دو باد می داد، بر گهتار موبد استناد ورزیده و گهته است

  فراز  نباید کشیدن به پیش رنین گهت مان موبد راست کیش

دیهن و ملهت و مهذهب  از کلمۀ کیش فرهنگ های زبان فارسی معناهای مختلهی آورده انهدی آن را بهه معنهای 

  :گهته اند که به این گهته های بزرگان سخن تکیه می کنند

 فردوسی   ز دین پدر کیش مادر گرفت زمانه بدو مانده اندر شگهت

 و   تو ب  کن ز دین نیاکان خویش خردمند مردم نگردد ز کیش 

 سنا ی   فارغ از نقش دین و کیش همه گورخانۀ هوای خویش همه 

یش معنای خوی و عاد ، راه و رسم، طریقت و سنت در فرهنگ ها افاده گردیهده و بهر گهتهه همچنان از ک 

 :های مولف شاهنامه استناد شده است

 نهادم بر این نامه بر مه   ر خویش رنان رون بود رسم و آ ین و کیش

 سشه   بد ب   ه سوی شبستان خویش بیامد برآن سان که بد رسم و کیش 

دشتی سر می برآرد همهۀ رسهوم و عنعنهه هها را نادیهده انگاشهته و بهر ضهد آن قهایم مهی آن گاهی که دین زر 

 :نمایدی فردوسی حین دوام حکایۀ جنگ ارجاسب با گشتاسب از قول ارجاسب می آورد که می گوید

 تو ب  کن ز دین نیاکان خویش خردمند مردم نگردد ز کیش

آید که یکی از معناهای آن رو  و آ ین بوده مگر در از معانی کیش در آنار گذشتگان زبان فارسی بر می  

مرور زمان این رو  و آ ین معنهای دیهن و مهذهب را بهه خهود اختیهار کهرده اسهتی که ښ و پریهز عنعنهه ای 

بوده قبه  از دیهن زردشهتی کهه بعهدها ایهن عنعنهه را زردشهت در میهان ایرانیهان مهردود دانسهته امها تورانیهان 

غنانی ها( یکی از این اقوام بوده این عنعنه را تا این عصر با خهود آورده انهدی آریایی که "خ ن ن  یېن" )ش

با وجود مردود ساختن این عنعنه بنا به اعتقاد عمیق آریایی هها بهاز ههم میهان ایرانیهان نیهز بهه کلهی از میهان 

  .نرفته ولی صرف بار معنایی آن باقی است

و پریز قب  از دین زردشتی موجود بوده که دقیقاً این رسم  با توجه به نوشته های باال دیده می شود که ک ښ

  .از رسوم مهرپرستی یا میترا ی می باشد که بعدها در اوستا راه یافته است
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در رابطه به ک ښ و پریز یک آ ین قدیمی دیگری نیز در جشن خدیر ای م موجود است کهه آن ر ا پچهرۈمی 

می گویندی این آ ین در شب سوم خدیر ای م انجام می یابد و آن وقتی است که باج به دیگ انداختهه مهی شهود 

کهرده سهیزدهم فهروردین  ۴۹و تا زمان به جو  آمدن قیودی وضع می شود کهه آن را پچهرۈمی گوینهدی بنهد 

یشت از آن گواهی می دهدی در این بند آمده است: "فره وشی های نیک توانای پاک اشونان را می ستایم که 

هنگام "همسشتمدم" که از آرامگاه های خویش به بیرون شتابند و ده شب پیاپی آگاهی یافتن را در این جا بهه 

 (۱۹سر برندی )


