آذرگان یا جشن آذر
* هیچ سرزمینی ،در جهان به اندازه ی ایران جلِوگاه جشن ها و آیین های فرهمند و شادی بخش نبوده است.
ی ایران و پرتوی از زیبایی های امید آفرین آن است.
جشن آذرگان دنباله ی شکوهمند ِ
ی انسانها از آفرینش و نموداِر سازگاری با سرنوشت است.
آذرگان نماِد پویایی و خشنود ِ
ی انسان
ی شادمان ِ
آذرگان بوی مهربانی و زندگی است و گویای همزاد ِ
نوشته از :بنیاِد فردوس ،شاخه ی توس.

در آذریشت می خوانیم
ﺶ
درود و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ،اى آﺗ ِ
ﻣﻰ ﺳﺘﺎﯾﻢ اﯾﻦ روﺷﻨﺎﯾﻰ ﭘﺎک و درﺧﺸﺎن را
اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ آﺷﮑﺎرى
ﺗﻮان و ﻧﯿﺮوﯾﻤﺎن ﺑﺨﺸﺎى ﺗﺎ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﯾﺎرﯾﻤﺎن دِه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪى و زﺷﺘﻰ و دروغ ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ
ن ﻣﺎ را ﭘﺎﻟﻮده ﮔﺮدان ،از ﺑﺪى و راِه ﺑﻰ ﻓﺮﺟﺎﻣﻰ
روا ِ
ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی ﭘﺮﺳﺘﺶ اھﻮراى ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻣﻨﻢ ﺧﻮاھﺎن آﻧﭽﻪ دﻟﺒﺮی ﺑﻪ دﻟﺪاده ای ارزاﻧﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﯿﺎﻣﻮز ﻣﺮا از ﻧﯿﺮوی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﯿﮏ و از راﺳﺘﯽ

ن ﺳﺎﻟﺸﻤﺎر ﺟﻼﻟﯽ ،ﺳﺎﻟﺸﻤﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎن دوازده ﻣﺎه ،ھﺮ ﻣﺎه ﺳﯽ روز و ھﺮ روز ھﻢ ﻧﺎﻣﯽ
* ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از درﺳﺖ ﺷﺪ ِ
م روز ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،آن روز را ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوردﯾﻨﮕﺎن در ﻣﺎه
م ﻣﺎه و ﻧﺎ ِ
داﺷﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎ ِ
ﻓﺮوردﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﮫﺮﮔﺎن در ﻣﺎه ﻣﮫﺮ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﺸﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﺮدش ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪی ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و دﺷﻮاری ھﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورده اﺳﺖ.
* جالل الدوله ملک شاه سلجوقی که پادشاهی خردمند بود ،هنگامی که بر اورنگ شاهی نشست ،از خیام بزرگ خواست که
به سالشمار ایرانی سر و سامانی بدهد .این درخواستِ پادشاه انجام شد.
سالشمارِ خورشیدی به دستِ خیام و گروهی از اخترشناسان ایرانی درست شد که سالشمارِ کنونی کشور ما ،ایران است.
بر پایه ی پژوهشی که دکتر محمد حیدری مالیری اخترشنا ِ
س پرآوازه ی ایرانی کرده است ،سالشماِر خورشیدی که خیام بزرگ
ی اروپاییان هر  ۳هزار
بیرون داده هر  ۱۷هزار سال یک روز از خورشید پیشی می گیرد ،در جایی که سالشمار گرگور ِ
سال یک روز از خورشید پیش می زند .این خود ریزبینی )دق ِ
ت( این سالشمار را می رساند و ما ایرانیان باید خشنود باشیم که با
چنین سالشماری سر و کار داریم .ما می باید به خود ببالیم که از سرزمینمان بزرگانی این چنینی برخاسته اند که آبشخورِ
دانش و اد ِ
گ پربار ایران بوده است.
ب آنان فرهن ِ
* این سالشماِر نازش آفرین در زمان پادشاهی قاجارها کارُبردی نداشت .سالشماِر کشور ما سالشماِر ماهی) قمری( و نام ِ ماه
ها هم نام ِ ماه های عربی می بود .تا اینکه در سال  ۱۳۰۴خورشیدی ،در زمان پادشاهی رضاشاه بزرگ ،هم سالشمار خورشیدی
و هم نام های ایرانی برای کشور برگزیده شد .که گزیِنستان )مجلس شورای ملی( ایران آنرا دستینه ) امضاء( کرد.

ن اﯾﺮاﻧﺪوﺳﺖ ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.
* در ﻣﺎِه آذر ﺟﺸﻦ آذر را دارﯾﻢ .ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ اﯾﻦ روز و اﯾﻦ ﺟﺸﻦ را ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯿﮫﻨﺎ ِ
م ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ اﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ و آن روز را ﺑﻪ ﺷﺎدي و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و
ن ﻣﺎ در اﯾﻦ روز ﺑﺮ روی ﺑﺎ ِ
 در ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﺎی دور ﻧﯿﺎﮐﺎ ِﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ آﺷﺘﯽ ﺟﻮ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ھﻤﺮاِه اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮھﻨ ِ
ﻧﯿﺎﯾ ِ
ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدی .ﺳﻮﮔﻮاری و ﻏﻢ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ را در آن راھﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻦ ﺑﻪ آﺗﺸﮑﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی اﯾﻦ روز ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و رﻓﺘ ِ -از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺗﺶ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎﮐﺎنِ ﻣﺎ آن را ﻧﻤﺎد ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .

ﺖ آﺗﺶ ،از ﺳﻮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را در ﺳﺮِ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻦ آب و ﺧﺎک ﭘﺪﯾﺪ آورده ،و اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 ﭘﺎﺳﺪاﺷ ِرا آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﯾﺎ از ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ از دﺷﻤﻨﯽ.

 ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ژرﻓﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﮐﯿﺶ ھﺎ و در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ھﻢ،ﮓ
آﺗﺶ و روﺷﻨﺎﯾﯽ را ﭘﺎس ﻣﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎﻟﻪ )ﺷﻤﻊ( در ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ازﻓﺮھﻨ ِ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

*

ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﺎ اھﻮراﻣﺰدا دارای ﺷﺶ ﻓﺮوزه ی)ﺻﻔﺖ( ﭘﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از آﻧﮫﺎ
ک )کتاب( ُبندهش نوشته شده :هر
اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮِد اھﻮراﻣﺰدا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ھﻔﺖ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان .در َنس ِ
گلی ،از آِن ا َمشاسپندی است .از میان گلها » آذریون« یا گل آفتاب گردان را گل ویژه ی آذرگان یا جشن آذر میدانند.
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