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 سيزده بدر

ايرانيان . فروردين ماه روز بسيار مبارك و فرخنده است جشن سيزده 
كمتري دارند آن روز را نحس مي دانند و  چون در مورد اين روز آگاهي

ا و سبزه ها كنار جويباره براي بيرون كردن نحسي از خانه و كاشانه خود
نكرده كه  تا كنون هيچ دانشمندي ذكر. مي روند و به شادي مي پردازند

بلكه قريب به اتفاق روز سيزده نوروز را بسيار . سيزده نوروز نحس است
 آثار الباقيه جدولي براي 266مثال در صفحه . و فرخنده دانسته اند مسعود

ر روز نام دارد شده كه در آن سيزده نوروز كه تي سعد و نحس آورده
 به هيچ وجه نحوست و كراهت  به معني فرخنده آمده و) سعد ( كلمه
دانند به اشتباه   بعد از اسالم چون سيزده تمام ماه ها را نحس مي .ندارد

فرخنده  وقتي درباره نيكويي و. سيزده عيد نوروز را نيز نحس شمرده اند
 مي شود  م مشاهدهبودن روز سيزدهم نوروز بيشتر دقت و بررسي كني

سيزدهم هر ماه . معقول و مستند به سوابق تاريخي است موضوع بسيار
مربوط به فرشته بزرگ و ارجمندي  شمسي كه تير روز ناميده مي شود

فرشته . گويند  نام دارد و در پهلوي آن را تيشتر مي" تير "است كه 
 ايرانيان. دمقدس تير در كيش مزديستي مقام بلند و داستان شيريني دار

قديم پس از دوازده روز جشن گرفتن و شادي كردن كه به ياد دوازده ماه 
سيزدهم نوروز را كه روز فرخنده ايست به باغ و صحرا  سال است، روز

حقيقت با اين ترتيب رسمي بودن دوره  مي رفتند و شادي مي كردند و در
 ر  .نوروز را به پايان ميرسانيدند

 گره زدن سبزه 
آفرينش در ايران باستان و مسئله نخستين بشر و نخستين شاه و دانستن  هافسان

در اوستا چندين بار از . كيومرث حائز اهميت زيادي است رواياتي درباره
را اولين پادشاه و نيز نخستين بشر ناميده  كيومرث سخن به ميان آمده و او

انبياء و گفته ملوك االرض و  گفته هاي حمزه اصفهاني در كتاب سني. است
كتاب آثار الباقيه  هاي مسعودي در كتاب مروج الذهب جلد دوم و بيروني در
مشيانه كه  مشيه و. بر پايه همان آگاهي است كه در منابع پهلوي وجود دارد

 پسر و دختر دوقلوي كيومرث بودند روز سيزده فروردين براي اولين بار در
چون عقد و نكاحي شناخته شده نبود در آن زمان . جهان با هم ازدواج نمودند

اين مراسم . وسيله گره زدن دو شاخه پايه ازدواج خود را بنا نهادند آن دو به
و پسران دم بخت انجام ميدادند و امروز هم دختران و پسران  را بويژه دختران

اين رسم از . نيت مي كنند و علف گره مي زنند براي بستن پيمان زناشويي
زمان هخامنشيان دوباره شروع شده و  قريباً متروك شد ولي درزمان كيانيان ت

 اول مردي "چنين آمده  در كتاب مجمل التواريخ. تا امروز باقي مانده است
از او ماند  پسر و دختري. كه به زمين ظاهر شد پارسيان او را كل شاه گويند

در  دند وكه مشيه و مشيانه نام گرفتند و روز سيزده نوروز با هم ازدواج كر
مدت پنجاه سال هيجده فرزند بوجود آوردند و چون مردند جهان نود و چهار 

چنانكه در بحث جشن نوروز اشاره شد كردهاي ايران  . "پادشاه بماند  سال بي
را از خود مي دانند روز سيزدهم فروردين را جزو جشن  و عراق كه زرتشت

  نوروز به حساب مي آورند
.   

و ادبي سده هاي گذشته، كه رسم ها، آيين جشن هاي تاريخي  در كتابهاي
كرده اند، چون تجارب االمم، آثار الباقيه،  نوروزي كهن را ياد و يادداشت

االخبار و نيز در شعر شاعران به ويژه  التفهيم، تاريخ بيهقي، مروج الذهب، زين
 "ه را در بر دارد اشاره اي ب شاعران دوره غزنوي كه بيشترين توصيف جشن ها

هاي تاريخي و ادبي  پرسش اينجاست كه اگر در كتاب.  نمي يابيم"سيزده بدر 
ها را بايد  گذ شته اشاره اي به سيزده بدر و هفت سين نمي يابيم آيا اين رسم

 پديده اي جديد دانست و يا اين كه، رسمي كهن است، و به علت عام و عاميانه
ان زمان ارزش و اعتبار ثبت و ضبط بودن در خور توجه نبوده و با معيارهاي مورخ

زيرا رسم و آييني كه بدين گونه .  نگارنده حالت دوم را باور دارد است؟ نداشته
و روستاهاي ايران همگاني است و در بين همه قشرهاي اجتماعي  در همه شهرها

ديگر اين . عمري در حد دو نسل و سه نسل داشته باشد عموميت دارد، نمي تواند
شعرهاي شاعران، رويدادها و جشن هاي رسمي را  يم كتابهاي تاريخي وكه مي دان

. بود، بيان و توصيف مي كرد كه در حضور شاهان و خاصان دستگاه حكومتي
پا افتاده و همه  ولي سيزده بدر، رسمي خانوادگي و عام و به بياني ديگر پيش

رفتارها  وزي كهاز طرف ديگر، نوشتن رويدادهاي ر. بود) و نه شاه پسند ( پسند 
  نحسي سيزده"و گفتارهاي خنده دار و غير جدي، براي خود جايي باز كرده، تا 

 "و شايد .  برود، توجه مورخ و شاعر را به خود جلب نمي كرد" در "آسانتر  "
 و 13نحس و ناخوشايند بودن عدد . هم عاملي براي بيان نكردن بود  بودن"نحس 

ز كشورها و نزد بسياري از ملت ها، باوري كهن بسياري ا دوري جستن از آن، در
در باور . نفر بر سر يك سفره غذا نمي خورند مسيحيان هيچ گاه سيزده. است

 "ابوريحان بيروني در جدول . است تازيان سيزدهمين روز هر ماه ناخوشايند
( سيزدهم ماه تير را كه   در ايران كهن، روز"روزهاي مختار و مسعود و مكروه 

ماه اول تابستان  سالهاي زيادي فروردين. منحوس ذكر كرده است) ام دارد تير ن
شهر خود،  يكي از نويسندگان در خاطره هاي هفتاد ساله اش از باور مردم. بود

 روز سيزده بدر جايز نبود براي ديد و: قزوين، درباره سيزده بدر مي نويسد 
ميگرفت و مي گفت نحوست بازديد، به يك خانه رفت، هم صاحب خانه به فال بد 

. من آوردند و هم رونده، نمي خواست مبتال به نحوست آن خانه شود را به خانه
زيرا آنچه بال در اين سال بيايد، امروز مقدر و . صحرا رفت روز سيزده بايد به

ما در شهر و خانه خود نباشيم، شايد در تقسيم بال،  پس خوب است. تقسيم مي شود
شباهتي كه بين سيزده بدر و برخي از رسم هاي    .بيفتيم لمفراموش شده و از ق

در اروپا، كه تركيبي از انديشه هاي زردشتي، فلسفه  بازماندگاه مانويان( كاتارها
پرسش را به ذهن مي رساند كه آيا هر دو ريشه  اين) باستان و مسيحيت دارند 
 برخي از سال ها به كه ( " پاك "عيد   كاتارها در روز  مشترك باستاني ندارند؟

آمده و روز را در دامن صحرا  از خانه بيرون) روز سيزده فروردين نزديك است 
در اين روز . ميبرند و كنار كشتزار مي گذرانند، و براي ناهار با خود تخم مرغ

. كودكان است پنهان كردن تخم مرغ در گوشه و كنار و پيدا كردن آنها سرگرمي
دو از   آغاز محاسبه هر-1  :مشترك اين دو عبارتند از سه شباهت ، يا سه ويژگي 

  در روز سيزده و عيد پاك كاتارها به صحرا و- 2. آغاز بهار و اعتدال ربيعي است
سرگرمي كودكان با تخم مرغ فقط در  بازي و -3ر .دامان طبيعت مي روند

 شباهت ديگر دروغ هاي  .روزهاي عيد بهاري رسم است، نه فصلهاي ديگر سال
چهار سال  روز اول آوريل، هر. روز اول آوريل، با شوخي هاي سيزده بدر است

 پيشينه).  فروردين 12و سه سال با ( يكبار مصادف با روز سيزده فروردين است 
و انگيزه برگزاري سيزده بدر، هر چه باشد، در همه شهرها و روستاها و عشيره 

 كه بايد از خانه بيرون آمد و به ايران، سيزدهمين روز فروردين، رسمي است هاي
خانواده ها . كشتزارها رو آورد و به اصطالح نحسي روز سيزده را بدر كرد باغ و

صورت گروهي و گاه چند خانواده با هم غذاي ظهر را آماده كرده  در اين روز به
هاي سفره هفت سين را با خود برداشته، به دامان صحرا  و نيز آجيل ها و خوردني

به . سين را با خود برده و به آب روان مي اندازند عت مي روند و سبزه هفتو طبي
دويدن، تاب خوردن و در هر حال جدي  دامن صحرا رفتن، شوخي و بازي كردن،

گره زدن سبزه، به نيت باز  .نبودن، از سرگرمي ها و ويژگي هاي روز سيزده است
. كردن نحسي است شدن گره دشواري ها و برآورده شدن آرزوها، از جمله بيرون

 ، شگوني" دم بخت " دختران " سبزه گره زدن "اين باور، معروف است كه 
در فرهنگ اساطير براي رسم هاي سيزده . براي ازدواج و همسر يابي، مي باشد

 شادي و خنده در اين روز به معني فروريختن  :هاي تمثيلي آورده  بدر، معني
پليدي، روبوسي نماد آشتي و به منزله تزكيه، خوردن غذا در  انديشه هاي تيره و
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 نشانه دادن -بريان، به آب افكندن سبزه هاي تازه رسته  دشت نشانه فديه گوسفند
يلي و گره زدن سبزه براي باز شدن بخت و تمث "  ناهيد"هديه به ايزد آب يا 

 - رسم مسابقه ها به ويژه اسب دواني  براي پيوند زن و مرد براي تسلسل نسلها،
 ر  .است يادآور كشمكش ايزد باران و ديو خشكسالي

همگاني چنان است كه اگر خانواده اي نتواند به علتي تمام روز را به باغ  اين باور
د از ظهر، هر قدر به ويژه با دگرگوني هاي جامعه شهر امروز در بع و صحرا برود،
 به باغ يا "گره زدن سبزه و بيرون كردن نحسي سيزده   براي"هم مختصر، 

دگرگوني هاي صنعتي، شغلي، بزرگ شدن شهرها،   با  .گردشگاه عمومي مي رود
به ... وسيله هاي ارتباط جمعي و  فراواني وسيله هاي آمد و رفت سريع السير،
رفت را پيش بيني مي  اريهاي آمد وناگزير شهرداري هاي شهرهاي بزرگ، دشو

وسعت خانه  فراواني اتومبيل و ديگر وسيله هاي آمد و رفت موتوري و نيز. كنند
 سازي ها و شهرسازي ها، باعث شده كه خانواده ها، سال به سال راه دورتري را

      پشت سر بگذارند، تا سبزه و كشتزاري بيابند" سيزده بدر "براي 
 

 مي بردباد آورده را باد 
رنج و زحمت به دست آيد خود به خود از دست مي  مال و ثروتي كه بدون

رود، زيرا سعي و تالشي در تحصيل آن بكار نرفته تا قدر و قيمت آن بر 
تعلق  مال و ثروت باد آورده چون به ديگري. صاحب مال و مكنت معلوم افتد

 طرفي دارد، هميشه دستخوش باد حوادث است و صاحبش هر آينه از آن
  .نخواهد بست

بيهود نيست كه در ممالك راقيه و پيشرفته، ثروتمندان واقع بين، فرزندانشان را 
مجبور مي كنند كه به هنگام تحصيل علم و دانش، ساعات فراغت را شخصاً كار 

چه فرزندي كه در عنفوان . كنند و به مال و منال پدر خوشدل و دلگرم نباشند
رنج و زحمت مي كند و پس از مرگ پدر ثروت  جواني كار كند قطعاً احساس

  . موروثي را به دست تطاول و اسراف نمي سپارد
  

  :مي پردازيم اكنون به ريشه تاريخي ضرب المثل باال
خسرو پرويز از پادشاهان مشهور سلسله ساساني بود كه لشكركشيهاي عظيم و 

اوج حشمت و كشور ايران را از  خوشگذرانيهاي بي حد و حصر او و درباريانش
 اگر چه به ظاهر يزدگرد سوم از  .شوكت به حضيض انقراض و نيستي كشانيد

قشون عرب شكست خورد، ولي عامل شكست و انحطاط از ندانم كاريها و 
خسرو پرويز عاشق بي قرار زن و . نابسامانيهاي عصر خسرو پرويز فراهم آمد

د به قول صاحب در طول مدت سلطنت خو. زر و دستدار خواسته و تجمل بود
عقيده ساير مورخان هفت گنج تدارك  به كتاب حبيب السير تعداد صد گنج و

گنج عروس، گنج بادآورد، گنج خسروي، : نامهاي آنها به شرح زير است. ديد
، گنج خضرا، و گنج شادورد كه در )يا ساخته(گنج افراسياب، گنج سوخته

  .معروف است اصطالح عامه به هفت خم خسروي
  

ابوالقاسم فردوسي، هفت گنج خسرو پرويز را در كتاب شاهنامه اين طور حكيم 
  : تعريف مي كند

  
   ز چين و ز برطاس و از هند و روس            نخستين كه بنهاد گنج عروس

  شـمـارش بـكـردنـد و درمــانـدنـــد    دگـر گـنـج بـاد آورش خوانـدنـد
  نـي ورا ديــبــه خــســروي تـو خـوا       دگر آنكه نامش همي بشنوي

  كه كس را نبود آن بخشگي و آب       دگـر نــامــور گــنــج افراسياب
  افروخـتـه  بـد كـشـور گـنـج كز آن      گنج كش خواندي سوخته دگر

  كـه باالش يـك تـيـر پـرتـاب بـود      خـوشـاب بـود دگر گنج كز در
   هـمـان نـامـور كـاردان بـخـردان           كه خضرا نهـادند نامش ردان

  كـه گــويــنــد رامشگران سترگ         بـــزرگ دگر آنكه بد شادورد
  

تاريخچه گنج بادآورده كه موضوع اين مقاله مي باشد در كتب تاريخي  راجع به
  : چنين آمده است

را محاصره كردند، روميان  هنگامي كه ايرانيان شهر اسكندريه در كشور مصر«
اما باد . چند كشتي نهادند ر صدد نجات دادن ثروت شهر برآمدند و آن را درد

اين مال كثير را به تيسفون . مخالف وزيد و سفاين را به جانب ايرانيان راند
  ».به نام گنج باد آورد موسوم شد فرستادند و

  
نوبتي  مي باشد، اما به روايت ديگر كه مورد تصديق غالب مورخان اسالمي

يصر روم، اموال بي قياس خويش را از بيم دستبرد مخالفان در هزار فوكاس ق
، به سوي يكي از مواضع حصين )البته كشتي هاي شراعي آن زمان(كشتي 

اين اموال سبك وزن و گرانبها عبارت بود از زر و گوهر و . كارتاژ فرستاد
مرواريد و ياقوت و ديباهاي گوناگون كه باد مخالف كشتي ها را به سوي 

:  ناميد و گفت"گنج بادآورد"اردوي ايرانيان برد و خسرو پرويز اين گنج را 
موسيقيدان  و باربد. »من بدين گنج سزاوارترم كه باد اين را سوي من آورده«

آهنگ معروف گنج بادآورد را به افتخار دست يافتن به اين گنج  نامدار ايران،
  .ساخته است

  
 خزانه خسرو پرويز به سرقت رفت؛ و مي گويند دو بار اموال بي قياسي از

 ميالدي بود كه هرقل تيسفون را غارت كرد، كه اتفاقاً 628در سال  يكبار هم
همه از اين گنج باد آورد بوده است و به همين مناسبت ظرفا از باب طنز و 

از آن تاريخ ضرب   و اين عبارت ».باد آورده را باد مي برد«: عبرت گفتند
  .المثل گرديده است

  
  هفت خم خسروي

  
يا (گنج عروس، گنج بادآورد، گنج خسروي، گنج افراسياب، گنج سوخته 

هفت خم خسروي  ، گنج خضرا و گنج شادورد كه در اصطالح عامه به)ساخته
  .معروف است

بعد از سيزده سال سلطنت، در گنجهاي خسرو پرويز، مقدار هشتصد ميليون 
 بالغ بر يك ميليارد فرانك طال مي نقود جمع شده بود كه به پول امروز مثقال

از اين . گرديد شود، و البته اين عالوه بر غنايم جنگي بود كه بعدها نصيبش
گذشته مقدار كثيري جواهر و جامه هاي گرانبها داشت كه غالب آنها از 

غير  حرم خويش، سه هزار زن داشت؛ از طرف ديگر در. عجايب روزگار بود
سه هزار . كار و خواننده و نوازنده و رقاصه بوده انداز زنان و دختراني كه خدمت

معروف به شبديز و  خادم و هشت هزار و پانصد مركب سواري، من جمله اسب
هزار  و بيست حمل بار و بنه شصت فيل و دوازده هزار قاطر براي هفتصد و
همچنين سركش و باربد يا پهلبد، سر حلقه رامشگران و ترانه سازان  .شتر داشت

پاسداري پرويز  ري بودند و هر شب شش هزار مرد جنگي به حراست ودربا
پرويز بوي پوستهاي تحرير را دوست نداشت،  چون خسرو. قيام مي نمودند

فرمان داد كه نامه ها را بر كاغذي كه به گالب و زعفران آغشته باشند 
ه بهترين عطرهايي كه خسرو پرويز استعمال مي كرد، تركيبي از عصار. بنويسند

گل فارسي و شاهسپرم سمرقندي و ترنج طبري و نرگس مسكي و بنفشه 
اصفهاني و زعفران قمي و نيلوفر سيرواني و عود هندي و مشگ تبتي بود كه به 

 غالم خسرو پرويز، بوي بهشت از آن استشمام "ريدك خوش آرزوك" قول
 نرم و خسرو پرويز دويست مثقال زرمشت افشار داشت، كه چون موم. مي شد

بود كه شاه دست را با آن پاك مي كرد و هر وقت  دستاري. نقش پذير بود
ظاهراً اين دستار . (آتش مي انداختند صاف و تميز كنند در مي خواستند آن را

آنرا نمي  از پنبه كوهي بوده است كه آتش چرك را پاك مي كرد ولي
  )سوزانيد

  


