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 به نام اهورا مزدا

 

اردیبهشتگانجشن   

 اُتَرهاَهوَرهِهَمزداوخشَنه 

بازهممطلبیزیبادرموردجشنهایملیوباستانیایرانهمیشهسربلندبرایشماعزیزانامادهکردهایماز
فرهکیانیارسالنیدوستواستادبزرگوارمانآقا

بنابررسمنیاکانمانوپیرویازجشنهایدوازدهگانهسال،روزاردیبهشتازماهاردیبهشتزمان-فرهکیانی
(اوستاییگرفتهشدهکهبه1برگزاریجشنیستکهاردیبشتگاننامدارد.اردیبهشتازواژهاشاوهیشتای)

هاستکهمااکنوندرزبان(خواندهمیشد2چم)معنی(بهتریناشوییاست.اینواژهدرپهلویارتاوهشت)
پارسیآنرااردیبهشتمیگوییم.اردیبهشتسومروزازماهاست.

اردیبهشتنامدومینامشاسپندانبودهکهدرفروزههایاهورامزداقراردارد.ارجفراوانداشتهویارانوینیز
اید:ازپاداشنیکوییبرخوردارهستند.دقیقیسرایندهزرتشتیاینچنینمیسر

بهگیتیخلعتاردیبهشتیدرافکندایصنمابربهشتی

درجهانمینویینمایندهپاکیوراستیاست.نگاهبانیآتشبردوشاوقراردارد،آتشیکهدرسرتاسراردیبهشت
ست.جهانسپندینهاست.دراردیبهشتیشت،زیباترینامشاسپندنامنهادهشدها

ادامهمطلبادامهایننگاشتهدر

 

 

 

 (می خوانیم که:درباره بزرگ کرداری ایزدان مینوی)در بندهشن ، بخش یازدهم 

اردیبهشت را خویشکاری این است که دیوان را َنِهلَد تا روان دروندان را در دوزخ، بیش از گناهی که ایشان را است، 
 پادافره کنند و )دیوان را( از ایشان باز دارد.

 در پایین تر از این سخن باز می خوانیم که:
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،باایشان،آنبرترینوهفتمینبود.آندرشروآفرینش،چونهرمزداینششامشاسپندرافرازآفرید،خودنیز
ازایشانیکینیزپاسخینکرد.باریدیگروسدیگربههمانگونه«ماراکهآفرید؟»گاه،ازایشانپرسیدکه

 «ماراتوآفریدی!»پرسید.پس،اردیبهشتگفتکه

دارد. و در جایی دیگر بیان می  نام مرزنگوش بندهش بیان می کند که هرگلی از آن امشاسپندی ست و گل اردیبهشت
 از آن اردیبهشت است. َرگوپیکند که اندام مردمان از آن مینویی بوده که

 بند دارد. 11اردیبهشت یشت نام سومین یشت اوستا ست که در ستایش و نیایش این امشاسپند است. این یشت 

 در اوستا و اردیبهشت یشت می خوانیم:

ایم،بهدرستیکهستودناردیبهشتامشاسپندبهمنزلهستودنهمهامشاسپنداناردیبهشتامشاسپندرامیست
استکهاهورامزداجایآسودنآنهاراباکردارنیکنگهمیدارد.وجایآسودنآنهادرگروسماناهوراست.

رایدیدارگروسمانویژهاشواناستوهیچیکازدروندان)دروغکاران(رابدانجایپرازآسایشواشوییب
 اهورامزداراهنیست.

چون اردیبهشت امشاسپند نماینده اشویی، پاکی و راستی است و همچنین نگاهبانی آتش در جهان نیز سپرده باوست، 
ایرانیان باستان در این جشن همه با تن پوش سپید بدربمهرها رو می آورند و دسته ای)دسته جمعی( ستایش و پرستش 

مروز نیز زرتشتیان این روز را ارج می دهند و به خداوند می کنند. پس از آن جشن و شادمانی شرو می شود. ا
 آتشکده ها رو آورده و اهورامزدا را با خواندن اردیبشهت یشت و دیگر نمازها سپاس می گویند.

در گاتهای « اشا»ساخته شده است. « وهیشته»و « اشه»كه واژه اوستایی اردیبهشت است، از « اشه وهیشته»
ای دارد. قانون و آیین ایزدی، راستی و  ر شده است و معنای بسیار گستردهبار تكرا 181اشوزرتشت اسپنتمان 

كه بخش دوم این واژه است، به چم «وهیشته»درستی، پاكی و ... تفسیرهایی هستند كه از این واژه شده است. 
 دهد. معنی می« بهترین راستی و درستی»، «اردیبهشت»است. و اینگونه است كه « بهترین»

 ونی می نویسد:ابوریحان بیر
هردونامباهماردیبهشتماهروزسومآناردیبهشتاستوآنعیدیاستکهاردیبهشتگاننامدارد.برایآنکه

منتهایخیراستو.اردیبهشتملکمتفقشدهاندومعنایایننامآناست)راستیبهتراست(وبرخیگفتهاند
دوخداونداورابهاینکارموکلکردهکهعللوامراضرابیاریآتشونوراستوایندوبااومناسبتدار

ادویهواغذیهازالهکندوصدقراازکذبظاهرکندومحقراازمبطلبهسوگندهاییکهگفتهانددراوستامبین
 استتمیزدهد.

اداینجشنفرخندهبرشماگرامیانخجستهب

1.Asha Vahishtaبارآمدهاستکهقانون181.اینواژهازاشهووهیشتاساختهشدهاست.اشادرگاتها
وآیینایزدی،راستیودرستی،پاکیو...تفسیرهاییهستندکهازاینواژهشدهاست.وهیشتهبهچمبهترین

یودرستیاست.است.بدینگونهمیتوانبیانکردکهاردیبهشت،بهترینراست
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