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  يالنی لبيبــــــــــــــج
  ٢٠١١ مارچ ٢٠برلين ــ  

                   

  
  نوروز  و بهار

  
مردم از زندگی به . ظلمت و تاريكی بيداد می نمايد.  فرا گرفته استزمين را سرگشتگی و ٱشفته حالیرانسراسر اي

ی به نظر اآسی به فكر آسی نمی باشد و آينده . اهريمن، ديوان و ددان  بر قلمرو آريانا حكم ميرانند. ستوه آمده اند
ی ، عشق ، برآت  و ئ زيباۀ والهیئهای روشنا رب النوعاناهيتا  به داد مردم نميرسند  و دعای ميترا و.  نمی رسد

 .فراوانی آارگر بنظر نمی آيد
مشهور به ويونگهان، پسری  چنين حالتی آه حكمفرما می شود ،  در خانۀ انو جهان، مردی  پاآدامن و نيايشگر 

 .های آريا ويج و تازی می گرددد زبانزد قلمرووی بعدًا به يما يا جمشي. به دنيا می آيد  مانند خورشيد درخشان
جمشيد رمۀ خوبی . يمای ديگر نو جوان را همه دوست می دارند. روزش سپری شده است از زادچند سالیاآنون  

  .د آندارد و با فرترين مردم آميزش می
ی آه آشتگران مصروف آشاورزی ديده می شوند و گله های گوسپند و ديگر ئی در بلخ، جااروزی باالی تپه 

  :ی بر يما غلبه می نمايدئهوراچهارپايان در چراگاهش می چمند، سروشی ا
 

  “!زدا را فراگير و به ديگران بنمایين اهورا مئآ “
 

  : سترگی نيست، پاسخ می دهدۀفيما آه  ٱمادۀ پذيرش چنين وظي
 “ من شايستۀ چنين آاری نيستم"

يماری و مرگ و ی بر مردم را و آنهم فقط در صورتی و  صرف تا زمانی  قبول می نمايد آه بئيما بعدًا تنها فرمانروا
چون دعايش مستجاب می گردد، يمای جوان بر تخت سلطنت خطۀ . سرمای سخت در گيتی از ميان برداشته شود

 .، رونق می بخشد و به روايتی اساس می گذاردان را پس از تهمورثآريانا می نشيند  و دودمان شاهی پيشدادي
های ابريشمی و مردم لباس.  آنندهايش پيروی میاز فرمانهمه . دی می نمايئمرز و بوم آريانا حكمروا حاال يما بر

، وابخدی، وايكرته  و اوروه تا هري لشكريان، دانايان و دبيران، آشتگران و پيشه وران در. آتانی بر تن دارند
ياقوت،عقيق، سيم و طال  از . يها می افزايندئوفايی، بزرگی و شوآت سرزمين آرياگش  بر) ١(هرهواتی و ايتومنت 

ند و جاِم گرمابه ها، پلشتيهای بيرونی را می زداي. پزشكان شفابخِش بيماريهای جانفرسايند اشته های آنهاست ود
 های ساخته شده از گل و سنگ و گچ، نمايانگر شكوه و جالل ءبنا. شو می دهد و های درونی را شستجم آدورت

 .ی باشدگستردۀ يمای دادگر، پادشاه سراسری آريانا، فرزند زيبای بلخ م
بزرگان بلخ . ديوان را از شهر ها و آباديها بر می اندازد يما با ديوان می جنگد، مردم را از بالی آنها می رهاند و

شماری زندگی ميدانند و چنين  نو در گاهبا پادشاه خويش  يكجا اين پيروزی بزرگ را جشن می گيرند و آنرا روزی
 .د گردسال پيش برگزار میاست آه جشن نوروز برای بار نخست، هزاران 

 ۀ داد بر ظلم و ستم وغلبجشن نوروز يعنی پيروزِی تندرستی بر بيماری، آاميابِی اهورا مزدا بر اهريمن، چيرگِی
  .زندگی بر مرگ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 وشاه گيتی فروزــــبه نوروز، ن
 بر آن تخت بنشست پيروز روز

 
 ان به شادی بياراستندـــــــــــبزرگ

 استندمی و رود و رامشگران خو
 

 چنين جشن فرخ از آن روزگار
  ده از آن خسروان يادگارـــبمان

 

########### 
ی مستولی ئآريانا، نيروی غرور و خويشتن ستاها سلطنت گسترده بر سرزمين بر يما پس از پيروزيها و سال

شيطان، مردم را  او ناسپاس می شود و يزدان ناشناس، فريفتۀ گفته های باطل فرشته صورتی پليد از تبار .گرددمي
  :يما به زور حشمتش با خويشتن می خواند

  
 ت مهی بنگريدــــــــيكايك به تخ

  به گيتی جز از خويشتن را نديد
  
وی دروغ . جمشيد جز خود آس ديگری را نمی بيند. اآنون فريب اهريمنی، يما را فرمانبردارش ساخته است

   :هان را  به سخن نادرست آلوده می سازدميگويد ، منی می آند، از راستی سر می  پيچيد  و د

 نر در جهان از من آمد پديدـــه
 چو من نامور تخت شاهی نديد

 
 وبی من آراستمــــجهان را به خ

 چنان گشت گيتی آه من خواستم
 

 زرگی و ديهيم و شاهی مراستــــب
  آه گويد آه جز من آسی پادشاست

  
  .مردم را ازو بر می گردانند های  يما،  فر آيانی ويئوال  آه چنين می گردد،  خودآامگيها و خود راحال و اح

  
  ايزدیرِهـبر او تيره شد ف

  يد و نابخردیئبه آژی گرا
  

ها ياری و برای نجات ميهن خويش از آشفتگيدهاك ، ضحاك، می نهند و ازان لشكر و آشور رو به سرزمين اژيسر
 از. ی را پيشه اش می سازدئعدالتی و زور گو  آمك به مردم، بیهاك پس از شكست دادن يما، بجایداژي.  طلبندمی

دريای هيرمند با چنان فر آيانی آه می تواند سرزمين دشمن ايران را برآند و در آب فرو برد تا هريرود پهناوِر 
در بلخ پايتخت .  ربوده اندپادشاه آرياناخور آشتيرانی را ، ديگر  اهريمنان از سلطۀ يما،  اولين  خروشان  و در

. ی می نمايندئناِن فر آيانی و دادخواهی حكمروازمين، زادگاه زردشت پيامبِر گفتار، آردار و پندار نيك،  دشمايران
 .ی نيست و سياهی هی تيره  تر می شود  و بيشتر بر ظلمت روزگار می افزايدئاميدی به فردا

آرده  و نهان گشته  ادشاه ايران باستان ديگر از پايتختش افسرده و سرگشته  فراراآنون جمشيد پسر ويونگهان، پ
دهاك اسير و به فرمانش ی چند، يما در بند اژيئبعد از گذشت  سالها. اهورا مزدا  نيز به ياريش نميرسد .  است

 .نابود می گردد
ختر و به روايت اوستا هر دو خواهر اژی دهاك ، اين سه پوزۀ سه سِر شش چشم،  ارنواز و شهر ناز، هر دو د

همه روزه مغز سر جوانان ايران باستان را فدای شفا يابی . جمشيد را ربوده و به قصر خويش آشانيده است
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ی ئان بيش از همه شور و شوق و تواناخويش از رنج دو مار سر شانه هايش می نمايد، زيرا می داند آه جوان
ها را بيش از همه می داشته باشند و  نيروی شوريدن در برابر بيدادگريرا دارند وها ا و بدآاريهی با بديئستيزه  جو

 .ران را می آوبندگند آه قد بر می افرازند و سر ستمجوانان ميهن ا
از آنجا آه در نوميدی، بسی اميد و  پايان شِب سيه سپيد است، آاوۀ آهنگر آه غير از يكی، همۀ پسرانش را .... اما

هاك معروف به ضحاك از ميان برده اند، به فريدون جوان و دلير روی می آورد و فريدون آه فر به خاطر اژی د
،  امن و د،  ارنواز و شهرناز را می رهاندآيانی پس از يما اآنون بدو پيوسته است، اژی دهاك را در بند می آن

زد تا سرزمين آريانا  از می پرداآرامش را در سراسر آشور گسترش می دهد،  به دستگيری بينوايان و مستمندان 
 ....ها  آزادی می يابدقيد بديها و مني

ها به وسيلۀ اولين ته پيروزِی شادی بر اندوه و نيكيها بر بديجشن نوروز ، يادگاريست ديرينه از نخستين خجس 
پس . يسته استی بر او نگرئوش اهوراآسی آه پيش از زرتشِت پيامبر پسری از بلخ، فر آيانی به او پيوسته و سر

ه اش، اما  بر اساس معيارهای گاهشماری مت چند هزار سالزاری اين فرخ جشن باستانی  با قداز آن، زمان برگ
 هجری خورشيدی، ۴۵٧در عهد جالل الدين ملكشاه سلجوقی به سال . های مختلف واقع می گرديدعصر، در ماه

ه نام اين سلطان مسمی است، ترتيب يافت و به  ميالدی، تقويم جاللی آه ب١٠٧٩   هجری قمری و۴٧١مطابق 
  .رسميت شناخته شد

 معروف به عهده رباعياتمشهور  دان و شاعرتقويم را عمر خيام فيلسوف، رياضيسرپرستی گروه ترتيب اين 
 .داشته است

ل جديد را آه در اين تقويم، جشن نوروز هم در ابتدای سال نو در روز اول فصل بهار انتقال يافت، آری نياآان ما سا
 را از سر می گرفت ه ای، وقتی آه سبزه و چمن، زندگی تازشروع موسم گرما بود، در آغاز بهار جشن می گرفتند

  .ها ببرند و به آشتكاری و زمينداری مبادرت ورزنداره چهارپايان خويش را به چراگاهو مردم می توانستند دوب
 . در اول بهار با هم يكجا برپا می گردندسال نو، و بدينگونه است آه امروز جشن نوروز و

  
 
های مشهور سرزمين هرهواتی و ايتومنت  به ترتيب نامهای اوستايی شهر بخدی،  وايكرته، اوروه ، هريوا ،  ــ١ 

 . هرات،  حوزۀ رودخانۀ ارغنداب در قندهار و وادی هيرمند می باشد ،ٱريانا، بلخ، آابل، غزنی
 .وس، فردوسی استت اشعار همه از فرزند بزرگ . رويكردهای اين نوشته هستند اوستا و شهنامه از جملهــ ٢

  


