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 یدر هنر و فرهنگ عامه «سده»و « مهرگان»های های اجتماعی و فرهنگی جشنجلوه

 کرمان
 1پوریمثنو یمجتب

 *2یطبرس دیحم

 چکیده
ی سرزمینی ها در پهنهآورد، تاریخ و خاطرات مشترک آنمتفاوت یک قوم یا فولک را به وجود می یعنصری که روحیه

ترین بیانگر بنیادین ساده، بلکهآن قوم، نه فقط مناسک و ادبیاتی معمول و  یعامه فرهنگ یا مشترک است. از این رو فولکلور

 اجتماعی زندگی یاست. در حقیقت فولکور گویای  نحوه هستی از جهان درک آنان  چگونگی تفکر و یاصول بینش، شیوه

 ی سرزمینی ایران، میراثی غنی از فولکور و فرهنگ عامه وجود دارد که از اعصار باستانی تاکنون،در پهنه است. ملّت آن

های عامه های فرهنگاند. برای ما بسیار اهمیت دارد تا ریشهرسوبی بر یکدیگر انباشت شده و تکامل یافته هایچون سنگ

ای از این سرزمین پهناور با عناصر بنیادین تمدن ایرانی شناسایی کنیم. ی فولکور را در هر گوشهو عناصر پیونده دهنده

ای را ی فردوسی، بهترین ابزار شناختی و مقایسهفردوسی است. شاهنامهی ترین سند تمدن باستانی ایرانیان، شاهنامهمهم

های اجتماعی و فرهنگی دهد. هدف ما در این پژوهش این است که در فرآیندی تطبیقی، ابعاد جلوهدر اختیار ما قرار می

ران، مشاهده کنیم و تأثیر ی فردوسی، به عنوان گزارشی از تمدن باستانی ایرا در شاهنامه« سده»و « مهرگان»های جشن

ده و با استفاده مردم استان کرمان بسنجیم. روش مورد استفاده در این پژوهش، تطبیقی بو یاین ابعاد را بر فرهنگ عامه

های مشترک شاهنامه و فولکلور مردم کرمان ای انجام شده است. نتایج این پژوهش با توجه به جلوهاز مطالعات کتابخانه

ی فردوسی، و آداب و رسوم مردم کرمان، حاکی از این است که شاهنامه« سده»و « مهرگان»های جشن یضمن مطالعه

چنین از راه تأثیرگذاری شان آشنا کرده، و همهای ارزشمند نیاکاندر طول زمان، مردم کرمان را با تاریخ، فرهنگ و آیین

 ه است.های مجاور، فراهم آوردمیهنان و حتی ملتمها و سایر هبر فرهنگ عامه، زبان و درک مشترکی را میان آن

 اهداف پژوهش:

 مردم استان کرمان. یفردوسی بر فرهنگ و ادب عامه یبررسی تأثیرات شاهنامه .1

 ی مردم استان کرمان.شناسایی تشابهات عناصر فرهنگی و اجتماعی شاهنامه با فرهنگ و رسوم عامه .2

 سؤاالت پژوهش:

 مردم استان کرمان بازتاب داشته است؟ یشاهنامه در فرهنگ و ادب عامهآیا نمودهای مختلف  .1

 مردم کرمان و فرهنگ و رسوم در شاهنامه وجود دارد؟ یآیا تشابهی میان فرهنگ و رسوم عامه .2

 «.سده»، جشن «مهرگان»کرمان، جشن  یی فردوسی، فرهنگ عامهشاهنامه واژگان کلیدی:

                                                           
 gmail.com1mojtabamasnavip@ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت، ایران .1
 علمی دانشگاه آزاد اسالمی، جیرفت، ایراندکترای تخصصی، عضو هیئت  )نویسنده مسئول( .*2
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 مقدمه

های متعدد و ها و شاخه، خود درختی پهناور و کهن است که میوهگرفته است« عامه فرهنگِ»امروزه در ایران نام  چهآن 

های آن را ساله دارد. اما نقطه ضعف این درخت، فقدان باغبان مهربان و دلسوزی بوده که در طول سالیان، میوهچند هزار 

انداخت، چیزی به آن میای زیر آن، بار دار کند. بنابراین هر قافلهناسنامهها است، شها و ترانهها، قصهکه همان افسانه

ماند و گاه باقی میهای این درخت ها بر شاخههای جادویی این قافله. گاه طلسمبردافزود یا چیزی از آن به یغما میمی

ن تا به قر ریشه دوانید از آغاز حیات خودفولک ایرانی  درخت با این حال .آلودندهایش را به سم خرافه میشیاطینی میوه

های اجتماعی و هویتی است و غلفت از فرهنگ غنی های فلسفی. قرن حاضر، قرن بحران؛ قرن کشمکشرسید ویکمبیست

های بیگانه، خشکاند و ما را در تندباد تهاجم فرهنگهای فرهنگی  و ادبی را میها و سنتی ایرانی، ریشهو چند هزارساله

رسد. های فرهنگ ایران، اکنون و در این زمان بیش از پیش حیاتی به نظر میگذارد. بازگشت به ریشهخالی می دست

های فرهنگی ایرانیان و به خصوص فرهنگ بسیاری از آداب و رسوم و بن مایه یی فردوسی، منبع و سرچشمهشاهنامه

در ایران دیر  هویت فرهنگی ایرانیان، راهنما و راهگشا خواهد بود.های فولک ایرانی است که در مسیر احیای عامه و داستان

نخستین  ،مردم آغاز شده است. از ایرانیان یعامه گردآوری فرهنگ یاساسی در زمینه هایذرد که کوششگزمانی نمی

دوران انقالب  میرزا حبیب اصفهانی، متخلص به دستان است. در ،کسی که با روش غربی به کار تدوین فولکلور پرداخت

الدین حسینی معروف به د اشرفسی ،توانستند با مردم رابطه و پیوند برقرار کنندخود  که در آثار کسانیاز  ،تمشروطی

گو داشت و از اصطالحات و تعبیرات رایج عامه در اشعار وتوجه زیادی به زبان گفت ،خود ینسیم شمال است که در روزنامه

چند و »به نوشتن  ،ایاکبر دهخدا با توجه به زبان عامه و محاورهعالمه علی چنینهمکرد. ده میاستفا اشپیرایهساده و بی

همت گمارد کتب ادبی  یدر کلیهآمیز و تمثیل و کلمات حکمت جوی مثلوجستو صوراسرافیل  یدر روزنامه« پرند

 «قاجار یتاریخ اجتماعی و اداری دوره»یا « شرح زندگانی من»عبداهلل مستوفی در کتاب (. عالوه بر آن 69: 1389)بیهقی، 

پوشاک و مسکن مردم  ،خوراک ،مشاغل، افکار و عقاید ،بسیاری از آداب و رسوم ،خوب یک تاریخ اجتماعی است ینمونه که

چاپ کتاب  فولکلوریک در ایران، پس ازجنبش تحقیقات  (.70: 1389)بیهقی،  درآوردعصر قاجار را به رشته تحریر 

و آداب و رسوم و  اعتقاداتنه تنها هدایت، (. 227: 1342)هدایت، ( آغاز شد 1312) توسط صادق هدایت نیرنگستان

هایش به آداب و رسوم ایرانی و طرز اندیشه و ، بلکه در تمام داستانآورده «اوسانه»و  «نیرنگستان»در  های عامیانه راترانه

 گذشته از آن، .(228: 1342)هدایت،  ه خاص مبذول داشته استتوج ایران گفتن و زندگی مردم عادی سرزمینسخن 

رغم . علیریزی کردرا در ایران پیدانش  و این ور سخن گفتلکلوروش علمی تحقیقات فی دربارهبرای نخستین بار  هدایت

ی فولکور ایران انجام داد، معتقد بود که شیوه ی تدوین آن هنوز دچار مشکالتی است؛ هایی که هدایت در زمینهفعالیت

کی به باشد؛ چون به هیچ وجه، متر ایران، انجام گرفته، بسیار محدود و ناقص میلولکوف یکنون، تحقیقاتی که دربارهتا»

: 1342)هدایت، « جدی و علمی استفاده کردماتی کار توان از آن به عنوان طرح مقدفقط می. روش دقیق علمی نبوده است

239.) 
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ی، هفتصد ترانه کوهی کرمانشود؛ ها اشاره میهای دیگری نیز در این راه تالش نمودند که در ادامه به آنافراد و شخصیت

و کرده فعالیت های عامیانه هگردآوری قص یزمینه هم در کرد و به چاپ رساند. صبحی مهتدی  و چهارده افسانه را جمع

ها انجوی شیرازی راه او را ادامه . بعدنموده آشنا و به گردآوری آن تشویق مردم را با فرهنگ عام ،های رادیواز طریق برنامه

های عامیانه و ها و ترانهمردم را به گردآوری داستان ،رادیو یطی سالیان دراز به وسیله ایشان (.73: 1389)بیهقی،  داد

تشر شده من« فرهنگ مردم یگنجینه»صورت چهار کتاب از ه ، بهااین تالشحاصل  خواند کهمیی فرا آداب و رسوم محل

ال عامیانه سعی گردآوری لغات و امث یدر زمینه از دیگر اشخاصی است که قلی امینیامیر(. 651: 1384االمینی، )روحاست 

یران و اری فولکلور و تحقیق در روستاها و شهرهای گردآو یجالل آل احمد در زمینهچنین همگیری داشته است. چشم

نژاد و یحسین ساعدی، سیروس طاهباز، جواد صفغالم او، زمان با. همه استنشر چند تک نگاری زحماتی را متحمل شد

مردم گوشه و کنار ایران ارائه دادند.  یخت زندگی و اندیشهای را در مورد شناها و تحقیقات ارزندهمونوگرافی، دیگر چند تن

 نیز املوشویژه ادب عوام از ارزش واالیی برخوردار است. احمد ه جعفر محجوب پیرامون فرهنگ عامه بمحمد یهاکوشش

ها و امثال و جز آن گردآوری و توضیح لغات و اصطالحات و داستان ی، کار گذشتگان را در زمینه«کوچه»با نشر کتاب 

اب و رسوم و داز زندگی و آ به تشریح و توضیح مواردی بلوکباشی و اده، همایونی، فقیریز. کتیرایی، شکوردنبال کرد

 پرداختند. ایرانمردم  یاندیشه

 یسسهؤآنها، م ی. از جملهاندمردم متمرکز شده یی فرهنگ عامهدر حوزه نیز متعددیمراکز  های ادبی،عالوه بر شخصیت 

مطالعات  یجتماعی دانشگاه تهران است که طی بیست سال اخیر به تحقیقات منظم علمی در زمینهمطالعات و تحقیقات ا

 است. از ایلی و روستایی ایران پرداخته و حاصل این تحقیقات به صورت یک سلسله نشریات سودمند علمی منتشر شده

ها و مجلهمیان از چنین هم .اشاره کردمان رادیو و تلویزیون شناسی ایران و سازمرکز مردم بهتوان سسات میؤدیگر م

 یمجله خستنتوان دو نشریه را نام برد؛ اند، میناسی و فرهنگ عامه نشر یافتهشدر رابطه با مردم تنها اتی کهنشری

 ی. دیگر مجلهاست شدهشر رهای زیبایی کشور منتتوسط اداره کل هن و که به همت و مدیریت علی هانیبال «شناسیمردم»

ت نخستین مجموعه مقاال به عالوه. منتشر کرده استشناسی ایران که مرکز مردم «ایران یمردم شناسی و فرهنگ عامه»

شناسی از سوی بنیاد ایران ،شناسی و فرهنگ عامهمردم مقاالت حاوی ،(1381خرداد  30-27شناسی )یرانهمایش ملی ا

 (.74: 1389)بیهقی،  منتشر شده استدر دو جلد 
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آثار فارسی  دهای مختلفنمو بازتابِ با در رابطه ویژهه ب با این حال، تحقیقاتی با تأکید بر شهرها و مناطق گوناگون ایران،

اهنامه ش هایدر این شهرها کمتر صورت گرفته است. بنابراین در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی رابطه و بازنمود

 رسوم و آداب و ادبیات و از فرهنگ ایگوشه ایمطالعات کتابخانه از استفاده با، استان کرمان یدر فرهنگ و ادب عامه

انجام گرفته  ببرداری از منابع مکتوآوری اطالعات به صورت فیشجمع معرفی گردد. خوانندگان به، این منطقه یناشناخته

 منابع از ممستقی غیر و  مستقیم قول نقل صورت به  در این قسمت مطالب. شوندارائه میه صورت توصیفی و تحلیلی بو 

کار در این  روشاست.  گرفته قرار تفسیر و بررسی مورد و شده داده شرح خالصه صورت به موارد بعضی در و شده گرفته

 هایتابک مبنای بر که است هاشباهت و هاتفاوت بیان و  بر اساس استدالل، تجزیه و تحلیل و خالصه کردن پژوهش

انجام گرفته  دیکاربر و نظری مباحث ترمهم همه از و شناسیزبان و فارسی زبان دستور بدیع، و بیان و معانی شناسی،سبک

 است.

 هنر و فرهنگ عامه کرمان )فولکلور(

نباشته است. بسیاری اادب عامه  و سخن وها قلمرو فرهنگ عامه گسترده است. ذهنیات هر فرد از باورها، پندارها، اندیشه

و مسکن به کار  خود از قبیل تهیه پوشاک و خوراک و ابزار کار یهی را که انسان برای برآوردن نیازهای اولیراز تدابی

 ل آداب رفت وای از آنچه را که برای گذران اوقات فراغت در نظر دارد و بخشی از رفتار اجتماعی، مثگیرد و سهم عمدهمی

 یمهمردن، ه و آداب زندگی از زادن تا، نشست و برخاست، خیز و خفت، دید و بازدید، تعارفات، مراسم آمد، آداب سفر

ه بتواند بدون تکیه بر فرهنگ عامه که فردی در جامعر اینتصو» دهد. اصوالهنگ عامه را تشکیل میای از فراینها گوشه

 (.20: 1389)بیهقی،  «نمایدزندگی کند، محال می

از  یکن مهمبرای دوام و بقا و ر یتهر مل یهمعنوی و پشتوان ییهو سرما راثیم نیترعامه بزرگ و هنر چنین فرهنگهم

های تمدن انیدر م یفرهنگ هاینهیگنج نیتریاز جمله غن زین رانیمردم ا یهعام اتیت است. زبان و ادبفرهنگ آن مل

 ییایجغراف یها و پراکندگتعدد پاره فرهنگ ،یو ادب یهنگغنای فر ،یرانیاقوام ا یو کهنسال ینگیری. درودیبشری به شمار م

 یهها و سرعت توسعکه با تحول نسلچنانطور که گفته شد همان .است یغنای فرهنگ نیا یهکنند تیعامل تقو ،هاتیقوم

هجوم  یهدر هنگام م،یاستوار ببند یمادی و معنوی گذشته و امروز پل یفرهنگ غن انیم مینتوان ،نینو هاییاورفن

 ، کاری بستاس یو عامه، که آبشخور فرهنگ مل یمردم ،یزبان و ادب بوم میاز حر پاسداریهای مهاجر و مهاجم، فرهنگ

ها و مطالعات پژوهشکده سیتأس قیکالن از طر هایگذاریهیبا سرما افتهیدشوار خواهد بود. امروزه در کشورهای توسعه 

 (. 162: 1382)محجوب،  انددهیحوزه رونق بخش نیبد ،دانشگاهی هایرشته جادیو ا ادییبن
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آوری و مکتوب کردن فرهنگ عامه گیری برای جمعتالش چشم ،شمسی به بعد1310از سال  نیز در کشور پهناور ایران

سینه در  به سینه ایران، یعامه فرهنگ یادگارهای از ایگوشه ،آغاز شده است و در این راستا پس از گذشت چندین سال

ریشه در  ،)فرهنگ عامه( هر منطقه ی(. ادبیات شاه26: 1398 ،یارها و نشریات مختلف به ثبت رسیده است )ذوالفقکتاب

 یبهاگران یتاریخ و روزگار ماقبل آن دارد که سالیان متمادی از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده است و اگر این گنجینه

خاکستری از کاروان عظیم فرهنگی و  اتنه و رفت خواهد بین از روزی تردیدبه صورت مکتوب در نیاید بی، ادبیات عامیانه

  (.164: 1382 محجوب،) ماند خواهد جای بر ما یادبیات گذشته

باشد. های متنوع گاهی برای اقوام متعدد با فرهنگاستان کرمان به عنوان پهناورترین استان ایران توانسته است سکونت

ها و رسومی است که ریشه در تاریخ و باورهای مردمان این خطه دارد. آداب عروسی، آیین فرهنگ عامه کرمان شامل آیین

سوران و... از جمله آداب و رسوم مردم کرمان است که در یلدا، جشن سده و مهرگان در میان زرتشتیان، مراس ختنه

نشینی و کلیدزنی در شب گوشهای دیگر شهر کرمان مانند فالچنین آیینسرتاسر زندگی کرمانی ها نفوذ کرده است. هم

هایی است که در سوری، طبخ آش نذری ابودردار، آداب آخرین شب اسفند، طبخ کماج سهن و... از جمله مراسمچهارشنبه

در فرهنگ، تاریخ،  (. یکی از افراد سرشناسی که1394ها، کمتر شناخته شده است )ایزدی، میان مردمان سایر فرهنگ

شناس بزرگ انگلیسی است م(، فولکلورشناس و زبان1876فولکلور و گویش کرمان کار کرد، دیوید الکهارت لوریمر )متولد 

فرهنگ »که در جوانی به عنوان کارمند کنسولگری بریتانیا در کرمان مشغول به کار بود. لوریمر در کتاب خود با عنوان 

مردم را به نگارش  ها و آداب و عادات عامیانهلغزها و چیستانها، ها، بازیها، الالیی، ترانه«کرمانلریمر؛ فرهنگ عامه مردم 

آید ترین آثار به حساب میتوجهلبه عنوان منبعی برای مطالعه فرهنگ فولک کرمان یکی از بهترین و قاب در آورده است که

 (.1395)لریمر، 

زمینه را آید این است که فرهنگ فولکلور کرمان، به دست می فرهنگ عامه اهالی این منطقه  آنچه در نگاهی اجمالی به 

دهی صحیح و مناسب چگونگی سامانبه منظور  از الگوهای گذشتهمردم  کند واهالی ایجاد می یشدهت زیستبرای تجربیا

 کنند.های آینده منتقل میلو این فرهنگ را به نسآموزند یابی زندگی خود میذیری و فرهنگیپجامعه

شاهنامه و فرهنگ عامه

و  یرانیا یجامعه با ییوندهایاساس پ نی. بر ارانیا یاجتماع دانیو برآمده از م یاست فرهنگ یاثر ،فردوسی یشاهنامه

در حقیقت فرهنگ، مجموعه از تاریخ، ادبیات و نگرش های عموم جامعه است که با اتحاد این  فرهنگ عامه مردم دارد. 

اقوام مختلف  برخورداری ازبا  ،رانیا نیسرزم(.  2: 1398عناصر منبعی غنی از آثار هنری پدید می آید )شمیسا و دیگران، 

ها آشوری ها،یمانند کلدان ؛پای سرگذشت آنان استاست که قدمت آن هم انهیاز باورهای عام یدارای فرهنگ غن ،یخیتار و

قابل توجه است، بلکه  یشناسو روان یاعتقادات عوام آن، نه تنها از لحاظ علم یهرو کاوش و پژوهش دربار نیاز ا ... .و

ملل،  ریخرافات با خرافات سا نیا یهسیو مقا قیروشن خواهد کرد و پس از تحق مانیرا برا یو فلسف یخیاز نکات تار یبرخ
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که در  یاز مباحث یکی نیبنابرا .میببر پی مختلف اعتقادات و هاافسانه ان،یو مبدأ آداب و رسوم، اد شهیبه ر متوانییم

مردم  یمه با فرهنگ و ادب عامهشاهنا یو فرهنگ یزبان یوندهایپ یو بررس لیدارد، تحل قیپژوهش و تحق تیشاهنامه قابل

 یدر حوزه ایژهیو گاهیجاو به همین دلیل  افراد بشر است نیتعامل و ارتباط ب یلهیوس نیترزبان مهمچرا که  .است

 ،یسازواژه ،ییکاوش در سطح آوا یزبان یهایژگیکه و هاییخود اختصاص داده است، پژوهش بهوهشگران پژ قاتیتحق

مردم  یوسیلهه ها سینه به سینه ب، بلکه هزارههاهای ملی قرنروایت .ردگییدر بر م زیعبارات را ن یو نحوه یسطح دستور

توان از این گنجینه کهن مستثنی ز سلف به خلف انتقال یافته است. تنها بخشی از شاهنامه را که میایران نقل شده و ا

در عصر  توانسته استشود. روشن است که این بخش فقط میاست که از دوران ساسانی آغاز می کرد، بخش تاریخی آن

اخبار این دودمان تدوین شده و با  ،در روزگار آخرین پادشاهان این سلسله ،اندچه گفتهساسانی تدوین شود و چنان

نامند، ن قسمت را بخش تاریخی شاهنامه میدرآمده است. اگرچه ایصورت خدای نامک ه و ب های کهن پیوند خوردهروایت

های فراوان درهم آمیخته است. در سرگذشت بیشتر پادشاهان صاحب نام شاهان و حوادث تاریخی با افسانه اما سرگذشت

های متعدد و تاناین سلسله مانند اردشیر، شاپور، بهرام پنجم معروف به بهرام گور، خسرو انوشیروان و خسرو پرویز داس

(. در همین حال شاهنامه و بعضی دیگر از 216: 1381ای بسیار کهن دارد )صفا، ها ریشهل آمده است که بعضی از آنمفص

عثمان مختاری( روی دیگری در  ینظامی و شهریارنامه ینامهراسکند اسدی، ینامهقدر حماسی )مانند گرشاسبآثار گران

این زبان در  زبان پارسی و یکی از عوامل مهم پایداری یکنندهخود شاهکار جاودان ادب و زندهمه ادب فارسی دارند. شاهنا

 ها عمرشناسان و کارشناسان بزرگ حماسه و اساطیر که قرنشناسان، واژهبرابر نفوذ عربی بوده است. تمام دانشمندان، زبان

ارزش شاهنامه نه تنها از هیچ  ،اند. در این زمینهظر داشتهآن ن یاند، به این جنبهود را صرف تحقیق در شاهنامه کردهخ

. در تاریخ ادب چربدن بر بسیاری از این گونه آثار مییک از شاهکارهای بزرگ ادب فارسی کمتر نیست، بلکه وزن و اعتبار آ

هر اندازه استادتر و ن فردوسی مورد ستایش همکاران خویش قرار نگرفته است و شاعرا یای به اندازهفارسی هیچ گوینده

تقریبا تمام شاهنامه به استثنای بخش  اند.تر سخن گفتهدر جاللت قدر و عظمت مقام فردوسی بیشتر و بر ،اندتواناتر بوده

، گوش فرهنگ عامه است. علت آن که مردم با چنین شور و شوقی یهای عوامانه و از مقولهداستان آن )یک ثلث(، تاریخی

این آن است که  گویندها را برای ایشان باز میاین داستان ،ذوق و هنر سپرند و گویندگان باها میاین سخن به شنیدن

)صفا،  کسوت جاویدانی و ماندگاری پوشانیده است مندی مردم به آنها در میان مردم پدید آمده و شور و عالقهداستان

 یی استهامایهبسیاری از آداب و رسوم و بن ییر و سرچشمهناپذناپیدا کرانه، منبعی پایان شاهنامه دریایی (.221: 1381

های فرهنگ عامه شامل آثار و سنتست. های فراوان یافته اهای عوام بکار رفته و شاخ و برگکه در فرهنگ عامه و داستان

. در ادامه به مردم کرمان و شاهنامه فردوسی حائز اهمیت است یمعنوی و مادی است که این ویژگی ها در فرهنگ عامه

دو جشن مهرگان و سده در شاهنامه فردوسی و برگزاری آن در شهر کرمان پرداخته می شود که حاکی از تأثیر عمیق 

  داستان های فولک بر زندگی فرهنگی و اجتماعی کرمانیان است.

 در شاهنامه« سده»و « مهرگان»جشن 

در اوستا روایت است که مهر همان ایزدمهر است که در روز آغازین زمستان زاده شده است و میترا نام دارد. در ایران باستان 

که بعدها به مهرگان تبدیل شد. از طرفى آیین مهرپرستى که روزى جهان را در بر گرفته  نامیدنداین جشن را میتراکانا مى
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روایت دیگر این است که مهر همان مهر  .بعد به جشن مهرگان تبدیل شد هاىدر سدهبر دین زرتشت اثر گذاشته و  ،بود

گى شاه فریدون پیشدادى بر ضحاک و نیز چیر ز و مینویى و عهد و پیمانخورشید و نور و گرمى و مهربانى و محبت و فرو

داخت و بند نهاد و به زندان کرد، همین که فریدون از کار ضحاک بپر»مجتبی مینوی در این باره می نویسد:  .تازى است

در تقویم اوستا جشن  (.161: 1306)مینوی، « با روز مهرماه موافق شد و مردم آن را عید گرفتند و مهر جان نامیدند

روز است، بنابراین جشن شش روز جلوتر و  31 ،مهر است اما چون در تقویم کشورى شش ماه از سال 16 با مهرگان برابر

اهلل صفا اند. چنان چه ذبیح. در اهمیت جشن مهرگان نویسندگان و تاریخ نویسان بسیاری نوشتهروز دهم مهر خواهد بود

اش این است که این دو عید دانند و جهتباری اهمیت مهرگان به حدی است که آن را تالی جشن نوروز می»کند: بیان می

باشند. نوروز دلیل برآمدن فصل گرما یعنی بهار و تابستان )َهمَ( و مهرگان دلیل بر دخول فصل دو حد فاصل ارسال می

 (. 632: 1326)صفا، « باشدسرما یعنی پاییز و زمستان )زین( می

« میتر»که در پهلوی ی مهر به کلمه»کند؛ اشاره می« گان»و « مهر»( به دو جزء 1347ی لفظ مهرگان دبیرسیاقی )درباره

اند که از آن جمله ها معانی مختلف نسبت دادهاست، فرهنگ« میتر»و در اوستا و فارسی باستان « میتر»و در سانسکریت 

نام ماه -آفتاب-ماه مهر و روز مهر-تدبیرکننده امور و مصالح-ی موکل بر مهر و محبتنام فرشته-است: محبت و دوستی

ای در قصبه-قبه ی زرین چتر و علم-تشکدهنام آ-سنگ سرخ-گیا )مهرگیا(مردم -مردن-ماه نام روز شانزدهم-هفتم سال

پسوند نسبت و »کند که نیز اشاره می« گان»مورد  (. در29: 1347)دبیرسیاقی، « هند و نام مردی عاشق و زنی ماه نام

: 1347)دبیرسیاقی، « رفتهآمده است، بکار میها، آنجا که نام روز و ماه برابر میی جشناتصاف است که در مورد تسمیه

30.) 

کاران و سایر مراسم که نشان از اهمیت اند. مراسم بار عام، بخشش گنهداشته در این روز پادشاهان نیز مراسم خاص خود را

فردوسی به صراحت به این جشن کهن و پیدایش  یشاهنامه(. 586: 1371 رضی،)ایرانیان باستان دارد این جشن در میان 

 :آن در عصر فریدون اشاره کرده است

 ندانست جز خویشتن شهریار  فریدون چو شد بر جهان کامگار

 بیاراست با کاخ شاهنشهی  به رسم کیان تاج و تخت مهی

 به سر بر نهاد آن کیانی کاله  به روز خجسته سر مهرماه

 گرفتند هر کس ره ایزدی  بدیاندوه گشت از زمانه بی

 به آیین یکی جشن نو ساختند  ها بپرداختنددل از داوری

 گرفتند هر یک ز یاقوت جام  نشستند فرزانگان شادکام

 جهان نو ز داد و سر ماه نو  ی شاه نومی روشن و چهره

 همه عنبر و زعفران سوختند  بفرمود تا آتش افروختند

   پرستیدن مهرگان دین اوست
فردوسی، ) تن آسانی و خوردن آیین اوست

 (89: 1، ج1393

 گوید: میاسدی طوسی در انتساب جشن مهرگان به فریدون  چنینهم 

 فریدون فرخ به گرز نبرد                                        زضحاک تازی برآورد گرد

 نشست او به شاهی سِر ماه مهر چو در برج شاهین شد از خوشه مهر                            
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 برآرایش مهرگان جشن ساخت                به شاهی سِر از چرخ مه برفراخت

 (366 :1394 ،اسدی طوسی)

ترین جشن سده، بزرگ»نیز از مناسب های مهم نزد ایرانیان باستان بوده است؛ « سده»، جشن «مهرگان»عالوه بر جشن 

هلل صفا جشن ا(. ذبیح74: 1310)تربیت، « عبارت است از شب دهم بهمن ماه پارسی...عید اجتماعی ایرانیان است و آن 

از عناصری است  های آتش نام می برد که از روزگان قدیم میان ملت ایران وجود داشت. عنصر آتشسده را یکی از جشن

ی ی آن چون خاطرهکه کشف یا پیدایی آن برای پیش رفت بشر در مراحل تمدن حائز اهمیت بود و به همین سبب، خاطره

باقی مانده است. ایرانیان نیز، آتش را از جمله عناصر ترین و عزیزترین چیزی است که از حیات در ذهن اوالد آدم مقدس

ترین ایران قدیم چند جشن آتش وجود داشت که مهم (. در7: 1326شماردند )صفا، می زدابرتر و مظهری از مظاهر اهورام

 ها، جشن سده بود. آن

شده است، مأخوذ از کلمه سد است و اگر چه در متون موجود پهلوی ذکری از « سذق»یا « سدق»سده که در زبان تازی 

ه چرا جشن سده به این اسم نامیده شده، محققان قدیم آن نشده، اما باید قاعدتا سذگ یا ستک بوده باشد. در اینک

اند چون شمار فرزندان کیومرث به صد رسید، جشنی شبانه ترتیب یافت و آتشی برافروخته اند. بعضی گفتههایی گفتهداستان

جاه روز به اضافه اند که چون از این شب تا نوروز پن(. برخی دیگر گفته10: 1326شد و از این روی آن را سده گفتند )صفا، 

اند )حتی بیرونی هم آن را نقل کرده است( بسیار ها آوردهگویند. تعبیری که در کتابی پنجاه شب است به آن سده می

توان در این باب بیان کرد، آن است ترین علتی که اکنون میاما صحیح  (.358: 1347)حریری،  اساس استسست و بی

 (.10: 1326گرفت، بدین نام خوانده شده است )صفا، ب از زمستان قرار میکه چون این شب درست در صدمین ش

رساند تا به دامان و آفریدگان او گزند رساند به عقیده ایرانیان قدیم در این روز اهریمن بدکیش، سرما را به شدت خود می

آفریند تا نیروی اهریمن را شکست دهد و دامان آفریدگان و آنها را بمیراند. نیروی اورمزدی در برابر این گزند آتش را می

روایت دیگر درباره جشن سده آن است که در این روز تا روز گردآوری غله، صد روز باقی است  (.8: 1384)معتفک، را بپاید 

ز این رو برخی بر توان گندم و به ویژه جو را به دست آورد، او چون معموال در نواحی معتدل، پنجاه روز نزدیک نوروز می

 (. 8: 1384شود )معتکف، آن بودند که این جشن سده برای صدمین روز باقی مانده برای به دست آوردن غله گرفته می

فردوسی مبدأ ظهور این جشن بزرگ را به هوشنگ پیشداد منسوب داشته و در پیدا شدن وی چنین گفته است: روزی 

بزرگ و قوی جثه به نظر وی در آمد. چون مار ندیده بود بسیار متعجب شد رفت، ناگاه ماری هوشنگ به طرف کوهی می

کنند. همانا این جانور دشمن ما است که سر از اطاعت ما پیچیده است. سنگی و گفت جمیع جانوران اطاعت از ما می

بر خس و خاشاک برداشت و به جانب مار انداخت. آن سنگ خطا کرده بر سنگ دیگری بخورد و آتش از آن سنگ بجست و 

افتاده و مار را بسوزاند. چون آن زمان هنوز آتش ظاهر نشده بود، هوشنگ با همراهان خود از پیدا شدن آتس بسیار شاد و 

الفور به سجده رفته، شکر خدا را بجا آورده و آن روز را خرم گردیده و گفت این نور خدا است که دشمن ما را کشت. فی

 (:746: 1310جشن گرفت )تربیت، 

 یکی جشن کرد آن شب و باده خورد       سده نام آن جشن فرخنده کرد

 ز هوشنگ ماند این سده یادگار            بسی یاد او چون دگر شهریار

 کز آباد کردن جهان شاد کرد              جهانی به نیکی ازو یاد کرد
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 (.134: 1، ج1384)فردوسی، 

ت پیدایش جشن سده، در برخی نسخه های کهن ذکر نشده است. نخستین بار این بخش از پادشاهی هوشنگ، در مناسب

( 384مهدی قریب با بررسی نسخه های متعدد شاهنامه، این نظر را مطرح کرد این قطعه در تحریر اولیه شاهنامه )سال 

برخی از نسخه ها این  ( آن را به پادشاهی هوشنگ افزوده است و از این رو400نبوده و خود فردوسی در تحریر دوم )سال 

خطیبی، قطعه را نداشته اند. سپس جالل خالفی مطلق، با ذکر دالیلی، تشخیص داد که این روایت در شاهنامه الحاقی است )

1397 :132.) 

چنین در شاهنامه، سوای روایت یادشده، شانزده بار دیگر از جشن سده سخن رفته است که در بیشتر آنها با آتشکده و هم

مهم دیگر یعنی نوروز و مهرگان مربوط و همراه است و این نشان از آن دارد که این سه جشن به روزگار باستان،  دو جشن

(. برای مثال زمانی که اردشیر بابکان 132: 1397های دینی گره خورده بوده است )خطیبی، اهمیت فراوان داشته و با سنت

 رسد، گفته شده است:به اردشیر خرّه می

 ر آن کشور آتشکده       بدر تازه شد مهرگان و سده بکرد اند

 (188: 6، ج1386)فردوسی، 

 قباد، پدر خسرو انوشیروان، پس از چیرگی بر شهرهای مرزی روم:

 نهاد اندر آن مرز آتشکده          بزرگی نوروز و جشن سده

 (69: 7، ج1386)فردوسی، 

 ی کرماندر هنر و فرهنگ عامه« سده»و  «مهرگان»های اجتماعی جشن-های فرهنگیویژگی

در  یمرد مهرگان، دیروز ع دمدهینوروز بوده است. در سپ دیع هیشبدر ایران باستان،  مهرگان، دیآداب و احکام ع ترشیب

دور  یتیرا سرکوب و از گ نیاطیو ش دییفرشتگان فرود آ یا» که: زدیبلند جار م یو با صدا ستادیایم پادشاه یصحن سرا

و خود  دندیمالیبه بدن م یروز روغن مخصوص نیدر ا شاهانو پاد بستندیم نیآذ ییبایاطراف را به ز طیآنگاه مح «.دیساز

. قبل از همه موبدان و دانشمندان به حضورشان پرداختندیم یگساریو به م دندیپوشیمنّقش م یهاو لباس آراستندیرا م

 یایگاه خواص و عوام هداآن .آورندیارمغان م مخصوص و کتاب اوستا با خودشان به یهاوهیاز م یخوانو هفت آمدندیم

 یبه هنگام دادخواه دادیها را ثبت کنند و فرمان متا نام و نشان آن دادیو شاه دستور م کردندیم میرا تقد شیخو

 با دند،یپوشیلباس نو م .کردندیم ینوروز اظهار شادمان مثل د،یع نیدر ا زیمردم ن ی. عامهندیجبران نما دهندههیهد

و در آن کتاب  کردندیپهن م یاها سفرهدر خانه .رفتندیم دیدوبازدید به دادند،یم هیو هد نمودندیم یروبوس گریهمد

و  انار د،یانگور سف عناب، به، ب،یس ترنج، که عبارت بود از: گذاشتندیم وهیشراب، گالب و هفت م دان،و سرمه نهیآ اوستا،

 .کردندیدعا م گریهمد یو برا خواندندیاوستا را م باز کتا یقطعات در ابتدا، .دندیچیها مآن یانار را بر رو ژهیوهکنار و ب

 دیرونق و رواج ع مهر باشد. یکه در آن واژه گذاشتندیم یااو را کلمه اسم شد،یمتولد م یروز نوزاد نیاگر در ا نیچنهم

 کینمونه  یبرا .فرستادندیم رانیپادشاه ا یبرا ییایهدا ز،ین گریدر دربار شاهان بود و حتا شاهان بالد د ترشیب مهرگان،

که انجام  ستیگفتن فرستاد. یبه دربار هخامنش هزار کره اسب به رسم تحفه، ستیمهرگان ب دیدر ع بار پادشاه ارمنستان،
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مناطق  ییمساعد آب و هوا طیاضافه بر شرا دیشا نیبود و ا جیرا رانیزد مردم جنوب ادر ن ترشیمهرگان، ب دیمراسم ع

 پارس ساکن بودند یدر جنوب و منطقه عمدتا م،یقد انیرانیو ا انیآن بوده که پارس خاطرهنگام سال، به  نیدر ا جنوب،

 .(23: 1384 ،ی)افشار

نه در دستگاه دولتی و  ،های چهارم، پنجم و ششم آمدهتاریخی سدههای که در کتاب ایامروزه، جشن مهرگان، به شیوه

اخیر نیز از برگزاری آن  یکم، در دو سدههای غیررسمی، نزد عامه مردم. دستشود و نه در گردهماییبرگزار می حکومتی

 شمسی، تغیر کرد. هجری 1304با تغییر تقویم، در سال آئین مهرگان، از نظر زمانی نیز  آگاهی در دست نیست. جشن و

ل ماه اول سا 6آمد( حذف و می 365اه سی روزه برای رسیدن به م 12)که پس از « خمسهپنجه/»روز  5بدین شکل که 

یعنی در صد و نود و ششمین روز  مهر آمده است؛ 10مهر در  1، مهرگان، بجای هاتقویم روز گردید. از آن پس، در 31

رگان حضور دارد. دکتر اخیر، مه یهای ادبی و اجتماعی سدهها و هفتهجود در ماهنامهبر اساس تقویم پیشین. با این وسال 

قربانی کردن از آیین در بین زردتشتیان یزد و کرمان و وشی از برگزاری مهرگان، به عنوان جشنی خانوادگی، بهراهم فره

(. جشن مهرگان به 95: 1364وشی، هد )فرهدگوسفند، در برخی از روستاهای زردتشتی نشین یزد، برای ایزد مهر خبر می

شود؛ ناپذیر نامیده میی فردوسی، روز مهر و زایش خورشید شکستشاهنامه چنینآیین و سنت گذشته و هم تأسی از

دهد. به همین سبب است ( و آغاز دوران دوستی و عشق را نوید می1 )تصویرگردد روزی که فریدون بر ضحاک پیروز می

  (.4خوانی، آیینی قابل احترام نزد کرمانیان هنگام برگزاری جشن مهرگان است )تصویرنی و شاهنامهخواکه نقاله

آورند. نماز و ها )درب مهرها( در کرمان و سایر روستاها رو مىدر این جشن، زرتشتیان پس از مراسم به سوى آتشکده

 را جشن یسپس موبدان آغاز به سخن نموده و فلسفهگیرد و ستایش به خداوند توسط گروه موبدان سفیدپوش انجام مى

قوچ یا پازن را در و  مهر است قوچ، نماد ،در آیین مهر .اندازون استایزدمهر، مراسم قوچاز مراسم دیگر کنند. مى بیان

ین نرى که وارد گیرند و به اولاندازون را با پختن حلوایى در سیاه چادر جشن مى. اولین شب قوچاندازندمى نر و میشگله

     (.63: 1389)همت،  دهندمىنبات گله شود آب

طور که گفته شد سده، جشنی ملی و باستانی است که ایرانیان از دیرباز تا زمان سلجوقیان، در دهم بهمن ماه، با همان

کنند )خطیبی، برگزار میافروختن آتش و پایکوبی بر گِردِ آن برگزار می کردند و زرتشتیان کرمان هنوز هم این جشن را 

. بعد از اسالم و 2. پیش از اسالم، 1کند؛ (. محمود روح االمینی برگزاری جشن سده را به سه دوره تقسیم می131: 1397

کند که از دوران صفویه و پس از آن سند عصر حاضر، بیان می(. در مورد 306-304: 1374االمینی، . در عصر حاضر )روح3

های رسمی و حکومتی، حکایت کند، در دست نیست. ولی برگزاری برگزاری جشن سده در دستگاه ای که ازو نوشته

ها ی کرمانیها دیده می شود. تنها در کرمان و برخی شهرهای آن، جشن سده یا به گفتهدر برخی آبادی« سوزیسده»

در کرمان بر جای مانده و تا آنجا که پیران این رسم از دیرباز (. »306: 1374االمینی، شود )روحبرگزار می« سوزیسده»

 (.253: 1358)آذرگشسب، « شودسالخورده از نیاکان و پدران خود به یاد دارند، همه ساله در روز دهم بهمن ماه برگزار می

لی شود. هم چنین در آبادی بلوک از دهستان اسماعیبرگزار می« سوزی چوپانیسده»در بین چادرنشینان بافت و سیرجان »

ها است، شب دهم بهمن آتش بزرگی به نام آتش سده، با چهل های ایل راه سلیمانیشهرستان جیرفت که یکی از منزل

پرند و افروزند و از روی آن میدر میدان ده بر می« چله بزرگ»ها به نشان چهل روز شاخه از درختان هرس شده باغ

 (.96و  94: 1369)گروسی، « زمستانیهنوز گویی خوانند: سده، سده دهقانی/ چهل کُنده سوزانی/ می
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های عامه را پاس های مبتنی بر داستانرسوم و سنت کماکان چون اسالف خویش،توان نتیجه گرفت مردم کرمان، هممی 

مهرگان دیده  ودر رابطه با جشن سده  نیز دارند. احترام به آتش از جمله رسومی است که از گذشته در اشعار فردوسیمی

هایی است که در اکنون نیز برافروختن آتش و گردهمایی بر دور آن، از جمله آیینطور که گفته شد همشود. همانمی

شاه  ینامهجشن سده در شاه ینگارهدر   گردهم آمدن دور آتش(. 3شود )تصویر جشن سده در کرمان هر ساله برگزار می

نی و های دورابندی اثر، مرکزیت شاه و آتش، وجود حرکتترکیب(. 2تصویر کشیده شده است )تصویر  ب، بهطهماس

های اط ، همراه با رنگهای پرگل، زندگی پرنشند، شکوفهاها و طبیعت که دور آتش را فرا گرفتههای متعدد، انسانمنحنی

این جشن   (.181: 1385ت )کریمی، فرد ساخته اسای منحصربهزنده وگرم به کار رفته در سراسر اثر، از این نگاره نمونه

آمدند و م میخود، گرد ه یچنان ادامه پیدا کرد و مردم با برپایی آتشی بزرگ بیرون خانهها همبدین شکل در طول قرن

سرمای  پلیدی وکرد و این نشان از جنگ با شیطان و رقصیدند و هر کس با آوردن چوب برای آتش در آن شرکت میمی

 (.123: 1385زمستان داشت )هینلز به نقل از کریمی، 

ی ی همهاجتماعی و دینی و شغلی کرمان و دلبستگی و توجه صمیمانه ی قشرهایهمگانی بودن جشن سده در بین همه

تا جایی که –ی کهنسالی و دیرپایی آن است. جشن و آیین سده سوزی، معرف پیشینهها به مشارکت در آیین سدهآن

تنها در کرمان رسمی و عمومی است و همه مردم شهر اعم از زرتشتی، یهودی، مسیحی و مسلمان،  -اطالع در دست است

: 1374االمینی، نامید )روح« جشن کرمان»توان کنند. جشن سده را میثروتمند و فقیر، کارمند و کاسب در آن شرکت می

309 .) 

 4ای از شاهنامه )جشن سده(گارهن (:2تصویر )                      3از فریدون( ضحاکخوردن )شکست هشاهنام ای از: نگاره(1تصویر )

 

 

                                                           
 http://shahnama.caret.cam.ac.uk/. برگرفته از  3
 https://persianepochtimes.com/برگرفته از  وزه متروپولیتن(مترو پولیتن نیویورک )، موزه م۱۶اهدا شده به سلطان محمد در قرن   . 4

http://shahnama.caret.cam.ac.uk/
https://persianepochtimes.com/
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 6(: برگزاری جشن مهرگان در تاالر آتشکده کرمان4تصویر )                           5 (: برگزاری جشن سده در کرمان3تصویر )                 

 

 گیری تیجهن

ضمیرِ آگاه و ناآگاه و « آالم»و « الآم»ها اثر جاویدان شاهنامه را پاسخگوی ژرف و حکمت واالی فردوسی، قرنبینی جهان

نظم و ابداع »نموده است.  تاریخی خود-ی بزرگ فرهنگیفردی و جمعی ایرانیان در حوزه منادی عزت و اصل و نسبِ

اقبال عموم و خواص، در مدت یک هزاره، خورداری از موهبت و بر بیان و یترین شیوهترین موضوع و مطلب، شایستهبایسته

ی ی نمونه،شاهنامه در سراسر جهان اسالم (.کتاب16: 1391)مرتضوی، « سه امتیاز منحصر به فرد این شاهکار جهانی است

رج و مقام اصلی و سرمشق کامل منظومه های حماسی بوده است. در ایران نیرومندترین عاملی که همواره به شاهنامه ا

ها آید. کرمانیی مجد و عظمت قومی آنان به حساب میایندهکه نم است نسبت به این کتاب بخشیده، غرور ملی ایرانیان

رهنگی، اخالقی و قدر را به عنوان راهنمای زندگی فدارانِ اقوامِ ایرانی، این اثر گرانترینِ میراثبه عنوان یکی از کهن

آالیش، حماسی زندگی ساده، بینوایی زندگی این قوم با نوع اند. همی صمیمانه پاس داشتههای متماداجتماعی، طی قرن

فراغت و کار، در  ها در بزم و رزم، دری زندگی واقعی آننامهمه، از یک سو، دستورالعمل و آیینو دودمانی قهرمانان شاهنا

های ایرانی بوده است. به بیان دیگر این قوم با سایر قوم... بوده و از طرف دیگر، کانال و بستر ارتباطی فرهنگ و رسوم و

ر، زبان و از سویی دیگهای ارزشمند نیاکان آشنا کرده نی فردوسی، مردم کرمان را از سویی با تاریخ، فرهنگ و آییشاهنامه

کمتر اثری در  کهدر حالی های مجاور، فراهم آورده است،و حتی ملت میهنانها و سایر همو درک مشترکی را میان آن

اقتصادی و تنوع ابزار و -یساز اجتماعبر اثر رخدادهای دگرگون . گرچه امروزهواحد چنین عملکردی است تاریخ ادبیات

بخشی به  هویتی شاهنامه قدرتِبه اندازه کمرنگ شده، اما هیچ اثریهای نوین، کارکردهای شاهنامه به تقریب فناوری

ان، این است که شاهنامه . علت موفقیت و گیرایی شاهنامه در بین ایرانیان به ویژه مردم کرمنداردهای کنونی و آینده را نسل

پرستی، مقاومت و اندیشی، وطنکآزادی، نی پیامِو  است اسطوره و تاریخ ایران گوید. شاهنامههای ما سخن میاز داشته

های اجتماعی و فرهنگی در شاهنامه و جلوه« سده»و « مهرگان»های به همراه دارد. بررسی جشنشجاعت را برای مردم 

آن در فرهنگ فولکلور مردم کرمان، حاکی از آن است که ارتباط و پیوستگی عمیقی بین فرهنِگ عامه کرمانیان و 

های متمادی حفظ شده است؛ چرا که شهر کرمان جزء معدود های شاهنامه وجود دارد و این پیوستگی در طول قرنداستان

                                                           
 http://kerman.travel/. برگرفته از  5
 https://amordadnews.com/برگرفته از  . ۶

http://kerman.travel/
https://amordadnews.com/
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های سنتی فولک ایرانی، داشت آیینورزد و در بزرگها ممارست میچنان به برپایی این جشنایی است که در همشهره

 درخشان و متمایز است. 
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 و مآخذ: منابع

 :هاکتاب

 تهران: انتشارات فروهر. مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان. .(1358) .آذرگشسب، اردشیر

 به اهتمام محمود امیدساالر، تهران: انتشارات سخن. (. گرشاسب نامه.1394. )بن احمد اسدی طوسی، علی

 تهران: انتشارات خدمات فرهنگی کرمان. .کرمان یفرهنگ عامه .(1394) .ایزدی، زهرا

 ی.های آستان قدس رضواداره موزه :شهدم .پژوهش و بررسی فرهنگ عامه در ایران (.1389. )بیهقی، حسینعلی

 تهران: انتشارات سمت. زبان و ادبیات عامه ایران. (.1398. )ذوالفقاری، حسن

 بهجت. تهران: .باستان ایران هایجشن و شماریگاه (.1371. )هاشم رضی،

 چاپ هشتم؛ تهران: عّطار. .شناسیی فرهنگزمینه (.1384. )االمینی، محمودروح

 .انتشارات امیر کبیر تهران: ،چاپ نهم .سرای در ایرانحماسه (.1381بیح اهلل. )ذ ،صفا

ویراستار: یوگنی ادواردوویچ برتلس، چاپ سوم،  نه جلدی چاپ مسکو(. یشاهنامه )بر اساس نسخه (.1384. )فردوسی، ابوالقاسم

 تهران: ققنوس.

 زرگ اسالمی.المعارف ب، تهران: دایرهمطلق. هشت جلدبه کوشش جالل خالقی شاهنامه. (.1386. )فردوسی، ابوالقاسم

 سخن. مطلق، تهران: به تصحیح جالل خالق شاهنامه. (.1393) .فردوسی، ابوالقاسم

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران. فرهنگ پهلوی. (.1364. )وشی، بهرامفره

 شناسی.فریدون وهمن، کرمان: مرکز کرمان مردم کرمان، ترجمه: یفرهنگ عامه فرهنگ لریمر. (.1395. )لریمر، د.ل

 چشمه. تهران: ذوالفقاری. حسن کوشش به ایران عامیانه ادبیات (.1382. )محمدجعفر محجوب،

 ، به کوشش حسن ذوالفقاری، تهران: چشمه.1ج  .ی ایرانادبیات عامیانه ،فرهنگ عوام (.1382. )جعفرمحجوب، محمد

 .توسانتشارات  تهران: چاپ چهارم، .شاهنامه فردوسی و (.1391. )نوچهریم مرتضوی،

 .تهران: آریان کوده ،چاپ سوم ،نیرنگستان (.1342. )هدایت، صادق

 تاریخ کرمان، تهران: گلی. (.1389. )همت، محمود

 مقاالت:
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 .23، ص19حافظ، شماره ،."جشن مهرگان" (.1384. )افشاری، علی

 .745-751صص ، 11رمغان، شماره ا ."جشن سده" (.1310. )تربیت، محمدعلی

 .355-373صص ، 52ه مجله وحید، شمار. "قی درباره نام و هنگام جشن سدهتحقی" (.1347). حریری، علی اصغر

نامه فرهنگستان )تحقیقات ایران شناسی(،  ."جشن سده در شاهنامه الحاقی است؟آیا روایت " (.1397. )خطیبی، ابوالفضل

 .131-152صص ، 3شماره 

 .5-29صص، 1ماره انجمن فرهنگ ایران باستان، ش ."جشن مهرگان"(. 1347. )دبیرسیاقی، محمد

 .302-312صص  ،125و  124شماره در کرمان، چیستا، « سده سوزی»جشن سده و " (.1374. )االمینی، محمودروح

 .7-16صص  ،11ارتش بهمن، شماره  ."جشن سده" (.1326. )اهللصفا، ذبیح

صص  ی اول، فصلنامه روایت تاریخ، شماره ."اهنامه شاه طهماسبیجشن سده در شنقد علمی نگاره " (.1395. )کریمی، شهرزاد

132-118. 

 ،1ی، شماره ، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسان"های زایش و رویش در جنوب کرمانآیین"(. 1369. )گروسی، عبداهلل

 .69-103صص

 .8، ص 16پادنگ، شماره  ."مراسم جشن سده در ایران باستان فرهنگ:" (.1384. )معتکف، فریده

 .157-200، صص 1306، آبان 3شماره تقدم،  ".های ایرانی )مهرگان(جشن"(. 1306. )مینوی، مجتبی


