
��دا، ��ن ا�د ـ  �	د
	ر ��ن ا�را���ر
���د��ر آ�د�ن �ور

��ز "��دا / ��� / �ور روز" ا�ن ��ن ����ده در رازھ�ی ������� و

�ب ��دس ���� �ور �ر ��ر��� �را ر��د و �ردم از ��وب رو��� و

�'ت ا�ران �� ��� &�ره ھ�د آن را ��ن �واھ�د $ر�ت در "�ل�  �

ا��ب آ��ن �� از و�(ت �)را����� و ��دس ا�ن �ب آ$�ھ�د و �� ��

رازھ�ی  *ن �*+�� در آن. ���*��� �ون ��دا و �وروز  � از ا�ران �� 

�رب ��ن ��ن $ر��� �� �و�د �� ��د �� ا�را���ن �� آور�د  �

"ا�را��*ر" $��ره ای �رھ�,� ا�ت  � ����ر �را�ر از �رزھ���  �

�رز���*�ی ا�را�� را از ھم �دا  رده ، $��رده ا�ت.

ا&وام ا�را�� �دا $��� از ��د�,ر ��$*�ن �� ��روی �*+�� در ا�ن

آ���*�ی ������� ھر ��ی د���  � ����د ورای ھ�� �دا�� ھ� ��$*�ن در

��زی ��"د �� �و�د  � �� ��*� در وا&(� ای $ذرا آ�*� را �� ھم ��و�د

 را در دل ا�طوره ھ�، ��ن و�� ز�د ���� رو���� �را�وش �ده ا�را��*ر را �� ��د��ن �� آورد و �� روزی  � ا�ن رو�� �ود

��د و ھ����ن �ون ��رو�� �,��,�آ���*�ی ا�را�� �داوم �� ���د ا�ران ز��ن ھ����ن ز�ده �واھد ���د "�� ا$ر ھزار ��� �ده �

�  ود ����ن ����وز�م اھ��ت ���دا�ت��ش �� ا�را���ن را در ���� و در ھ�رت و در ھر �رز���� �� ��د�,ر ��و�د ��ز�د. ���د  � �

ر��� �� در ھ�وم طو���*��� ا�ت  � آ���*�ی ��� ����ن را  � آ���*��� �ون ��دا �� ��ط �2 ��ن ���� راز �داوم ��ر��� ھو�ت ��

 از ز��ن، ا�طوره ھ� و آ���*�یا&وام و ��د�*�ی ����ری را �� 4+"�ت ��ر�3 ��رده ا�ت ول� در ط� ھزاران ��ل �� �� ���داری

ا�� �����م.�ود در و�را�,ر�ر�ن ��د��دھ�ی ��ر�3 �وا���� ا�م از �رھ�5 و ھو�ت �ود ���داری  ��م و ا�ر

 آذر و ا��'ب �ور��دی٣٠در ��و�م ا�را�� ا�ن �ب ���رن ���,�ه 

$ر��� �� �ود ول� آن ا�ت  � �� �9وان طو��8 �ر�ن �ب ��ل ��ن

�� �� ا�ن �ب �(���� و�ژه �� ���د �� طول آن ، ���� ا�ن "���ت

�ون ��ردی ا�ت ���ن ا���'ی ��ر��� در ا�ت  � �را�ر ا�ن �ب

&در���د�ر�ن �ر���روا�� �ود  � �� �ولد �ور��د و ���� �ور �ر طو��8

و $��رده �ر�ن ��ر��� ھ� �� ����ن �� ر�د. ��دا ���دی از �ر�ن

����روزی �*��� ���� و �ور �ر ��روھ�ی اھر���� ا�ت. ��ردی � � 

از ����دی �ر�ن ��ورھ� در �*�ن ���� ا�را�� ا�ت. ظ��ت �ب ��دا

ر�> و ��ر��� آلوده �ده ��دآور ��ر�3 ا�ن �*��� �رد��ن ا�ت  � ��

ا�ت ول� ھر$ز در ��ور ا�را�� ا�ن ر�> ���دار و ا�دی ���ت و �را���م

���ود �واھد �د. اھر��ن �� �ولد �ور

ا$ر�� ��ن  ا&وام $و��$ون ا�ت،���*�ی ������� �ر��ط �� �ب ��دا ����ر $��رده و در �ر $�ر�ده $��ره و��(� از �رز���*� و

�4ل ���رک ا&وام آر����- ن آن را$ر��ن ا�9دال ز������ در �(=� ���*�ی د�,ر �� �ز آر�����ن ��ز ���ھده �ده ا�ت ول� �� �وا

 ��ل ��ش از ��'د �� �وان ا�ن۴٠٠٠ ا�را�� و ��د$�ر �رھ�5 ���رک  *ن آ�*� در ز���� دا��ت  � در  ��ر ھم �� ز���� ا�د. از

ژر�ن و از ا�ران �� آل��ن و ل��وا�� و از ھ�د �� �ردم ��ن آ���� را در���� ھ�ی ����ف آر�����ن از����� ا&وام ���ل� �ورد�2 و

�رد��ن �رز���*�ی دورد�ت �ون ژا�ن از طر�ق ا&وام آر���� و���خ در �رز���*�ی ��و�� رو��� ���ھده  رد و "�� ���Aر آن �ر

���Aر ����ر $ذا���د و �� �4ر از طر�ق ��و�د �4ر��ن �� ا&وام آر���� ھ��� آ��و  � از رو��� وارد ژا�ن �د�د و �ر ����� �*م �����و

��ز �و=و�9 &��ل �ط�ل(� ا�ت.



�,+ت &� ���ده ا�ت �ون ��دندر ا�ن ���ن �رز���*��� و�ود دار�د  � ار���ط آ�*� �� ا�ن ��ت �ون رازی دور از د��ر�� ��

ا�ری  � �� �وا�د �ن �� $ر��� ا�د.ا�,�ز ���� در ا�ر���ی ��و��  � آ��ن ��ز ا�ن �ب را �� در � ����ن از �ولد ا�زد �ور��د �

 روز دزد�ده ����ن ��ل (����۵ �ون��4د�� ���د ول� ��ن $ر��ن ��دا در  ��ر ����م ��دی ھ�ی ����� ��ل و ھ+�� و "�� �ز����� 

 �ف �ده در ��دن ��ر�ت و �ر=�� ����ن ���ر&�) و ���ھ�*�ی  م �ظ�ر ھ�ر �و���ن ا�ر���ی �ر زی �� ��4و�ر ���وش �ر ا���ء

ر��� ����ر  *ن ا�ن ��ن را در ���� دور�ر از ھر ��ر�3 �*��رت �و���ن ا�ر��� از آ��� �� �وا�د ار���ط*�ی ������� ا�ن ��د�*� و

ا&وا��  � ا�ن �ب را ��ن �� $�ر�د و ���رن ھ�ی ��لب �و�� در ���ن ���و�� آ���ر ��زد. در ا�ن ����ر �,�ھ� �واھم دا�ت ��

"�4ل �رر��*�ی ا��ر �و���ده ا�ت و �رای �����ن ��ر ����ر �� �ود. ��ن ا�ن ا&وام. ���� از آ��� در ادا�� �� آ�د

 و ��س رو�� ����رن ا�ت و ھم �زدا�ن �ب �� آ��ن ������� �ور��د روز "�ور روز"  � در آ��ن ������� �*ر (���را���م) ا�را��

� روزی ��دس �� ���ر �� ر��� ا�ت.ا�را���ن و ھم رو��*���  � �ر ا�ن آ��ن �ود�د روز �ولد ���را "�*ر" �����ر ������� ا�را�

*ر �� �ور��د ��ن �� $ر��� ا�دا�را���ن �����ن ا�ن روز را �ور��د روز "�ور روز" دا���� و ا�ن �ب را �� �9وان �ب زا�ش �

 ����� ا�د و ��روزی �*ر و ���تو �� �9وان �2 آ��ن ������� در دا��� ھ�ی ال�رز �� د��دن ���ده �� ا��ظ�ر ط�وع �ور��د ��

را ا�زد �*ر و ھ����ن �*ر �����راھر��ن را �� �وا�دن د���9 �� ��م "�� �د" ��ن ��,ر��� ا�د. ا�ن �ب �� �9وان �ب �ولد ���

�ران �� ��� &�ره �داوم دا��� و "��ا�را�� در آ��ن ھ�ی ������� ا�را���ن ������ �ده ا�ت و �,+ت ا�,�ز آ��� ا�ن ��ت از �'ت ا

��ن و�رم د����ن ا�ن روز را �رم�ردم ��,'دش ��ز ا�ن �ب را "�ب �ور" دا���� و $را�� �� دار�د. در دوره ھ�ی �(دی ��ز �زد 

  ��� "�*ر" را ھم �� �(��ی �ور��د و ھمروز ����ده و $را�� دا��� ا�د. ���د �و�� �� ا�ن ���� ��ز ��لب �و�� ���د  � �� ا�را���ن

ط��ق ا�ن �+�ھ�م در �رھ�5 ا�را�� �� �(��ی �9ق و �"�ت ��  �ر �� �ر�م و �ور دا���ن �"�ت ���ن از اھ��ت و�ژه ا�ن واژه و ا�

دارد.

�� �ود.  د����ر دارد  � �و�ط ���م ���"��ن �*�ن ��ن $ر���٢۵ا�ن روز ���رن ���� �� زاد روز ��'د G��� ���9 در ��ر�3 

لو&� آ�ده ا�ت: ت. در ا���ل��لب ا�ت �دا��م �ط��ق روا�ت ا���ل لو&�، G��� ���9 در ������ن و �� ز����ن ��ولد �ده ا�

. �زد �� ره ���زد �ردی ���� ��" و در ��ه ��م ��ر�Iل �ر��� از ���ب �دا �� ��دی از ���ل  � ��4ره ��م دا�ت �ر���ده �د 

 �و ای �(�ت ر��ده . �داو�د �� �و�ت�و�ف از ���دان داود و ��م آن �� ره �ر�م �ود . �س �ر��� �زد او دا�ل �ده ، $+ت : �'م �ر

و �و در ���ن ز��ن ���رک ھ��� . "

در ا���ل لو&� د ���د و در ����د ا�ن �و=وع�ط��ق ��و�م �ذھ�� �*ود ا�ن ��ه ��ه ������ ������ن و �ولد G��� ���9 ���د در ������ن �(

�ود را در ز����ن �� �را +�دانھ����ن روا�ت �ولد ���G ھ�ز��ن �� �4ل �رای $و�+�دان ذ ر �ده ا�ت "�ل آ��� ھ�J ����� $و�

���ا�����ت  � در ا�ن �ورد ��ز ا��را�ور ��� �رد! و �را ھ�J ا��ره ای �� ����,�ن ز����ن در �ولد G��� ���9 ���ت؟ �

( ��'دی �ورا�� �� ��م �ورای اول �����I ٣٢۵  �������ن �س از �ذ�رش ���"�ت �� دل�ل و�ود ا��'��ت در �ولد ���G در ��ل

(First Council of Nicaeaرا G��� ل داد �� ا4ول د�ن������ن $ذار�د در ا�ن �ورا و �ورای �(دی �ود  � ا����ل ار�(� را ��



$�ری �د ا$ر�� ھ�وز ��ز در ا�ن �ورد ا��'ف و�ود دارد و  ����ی ر���ت ���ت و در �ورد ز��ن �ولد "=رت ���G ���4م

 د����ر؟ ���3 �� ا�ن �وال و&�� ��لب �� �ود  � ��ز��٢۵ ���ر�د. ول� �را   ژا�و�� را زادروز ���۶G$ر�,وری و ار�دو س 

�"�و��ت آ��ن �ور��دروز و ��ور ���ت ��ر��� در ا�ن �ب �ر$رد�م روزی  � آ�را زادروز �ولد �� $��رش ���را���م در روم و

٢١ �ولد ���G از دا���� ا�د.$�ھ���ری �ورد ا��+�ده رو���ن $�ھ���ری �و���� �وده ا�ت و دل�ل ������� ��ر�3 ���را �� �*ر ��

&رار داده ا�د. �� �د د����ر ���� از �2 �ط�ی �"������ �وده ا�ت  � ا�روزه �ور��ن ����ری ا�ن ا"���ل را �ورد ٢۵د����ر �� 

 ���Dayور��د و   �(��Sun �(�� �ر ��� از Sundayآ�� ھر$ز از �ود �ر��ده ا�م  � �را روز ��دس و �(ط�ل ھ+�� �زد ���"��ن 

���"�ت ا�ت  � ���"��ن روز ��دس �(��ی روز ا�ت؟ آ�� ا�ن 4ر�� ���ر�� ��4د�� ���ن ���را���م �� آ��ن �*ر  � �ور��د و

�ور��د ا�ت ؟ ��لب ا�ت �دا��م  � ا�ن روز �����ن ھ+�� �ود ا �ور��دروز ����ده ا�د و در���را���م روز آ�رھ+�� �*ر��د �� روز

�� ��م روز �ور��د �(ط�ل �د. دل�ل آن $��رش ���را���م در رم  ��'دی و��٣٢١ر �و�ط  �������ن �����ن ا��را�ور روم در ��ل 

ا�ت  � �رای $��رش �ر�N ���"�ت �*�ر�ن راه ا��+�ده از ���*�ی ��ری و و ��دس �ودن �*ر��د �زد �ردم و �ر��زان رو�� �وده

د����ر �� ھ��ن �ب ��دا ��� از �زر$�ر�ن ���*�ی ��� رو���ن در ا��راطوری روم ��ش از �٢١)��ر �(��ی آ�*� �وده ا�ت! روز 

در ��لب �2 ����وال ���returning sun) ( و �� ا����ر �ور��د ��ز$رد�ده Divalia" � �� ��م "د�وال��  �ذ�رش ���"�ت �وده ا�ت

$ر��� �� �ده ا�ت. ��ن

ن  � "�� �� و�(ت ����ر در ارو�� ازدر ��ل*�ی ا��ر �����ی �(��د و �*را�� ھ�ی ���را��  � �� ��*� در آ����� 4)�ر و �'ت ا�را

 ا�د �� اط'�9ت �د�د از ���را ا�ن �*رها���ل�� �� آل��ن، ا�رل�د وا�,����ن �د�ت آ�ده ا�د و ��4و�ر ���وش در ا�ن �(��د  �2  رده

وان �*ر ���ت ��ش و �����ر�ر�وز ��ر�3 "�4ل $ردد. اط'���9  � �� رو��� ���ن از �����4 ����ل از ا�زد ������� �� �9

���Aر ����,�ن ���را و ��ز$�ت او ظ*ورا�را�� �� دھد  � آ���� ����ر �دون و ال��� راز آ��ز را �����د$� ��  �د �����ری  � �"ت 

ن آ��ن، ا�د � ��ش از �ولد ���G ����  �د و دھ*� �4و�ر، ����� و �(��د ��&����ده از آ��ن او ���ن از $��رش ��"4ر �� �رد ا�

��,�ھ*�ی �*�ن �رب �� اط'ق ��مو�ژه در ا��راطوری روم دارد آ����  � ا�روز  ����ی  ��ول�2 و �� ط�N آن ����ری "�� در دا

 �� ��$����م �� �رک وز�د&� ��  و��د آ�را �� �را�و�� ����ر�د و �� ��د$� از آن �,ذر�د.

( ر���س) ��ن ی �ر��ط �� ��ن ��ل �ودر را�ط� �� ار���ط ���*�ی  ����ی  ��ول�2 و آ���*�ی ���را�� �� و�ژه در را�ط� �� آ���*�

 د����ر در ���*�ی ���"���٢۵  ����١٧ر ا�ت  � آن را �� �(د �و ول ��  ��م. ول� ذ ر ا�ن ���� دارای اھ��ت ا�ت  � روزھ�ی 

و آوازھ�ی ��4وص �� �ود و ��9د�*�ی �� �9وان آ�ر�ن ھ+�� ��ش از �ولد ���G ��ن $ر��� �� �و�د و ھر روز ���� و�ژه

 د����ر  � در ���*�ی ������� ھ�دو ارو���� زاد روز٢١روز  ��ص �ود را دارا�ت و ���� ����ر ��لب در ا�ن را�ط� ا�ن ا�ت  �

�� �ور��د ط�وعOriens   ����ده �� �ود �� ��م اور��س antiphonآ���+ون  �دای �ور��د (�*ر/ ���را) ا�ت در ا�ن �را�م ��9دی  �

اور��س در ��8ن �رق �(�� �� دھد  � ��ط� ظ*ور و �ولد �ور��د(�*ر) ا�ت. �(ر ����ر  ��ده ������ �� �ود و �ود  ���

 ��روز �� �9وان �2 ���,و�� در &�لب �2 �رود  ������ در ا�ن روز �وا�ده �� �ود  � �ظر��ن را �(روف ز�ر در را�ط� �� ا�ن

&رار ��ن �ورد ا��+�دهھ����ن �ر��� ا�,���� ا�ن ��ن و �2 ا����ه ��9ب �ر���  � �� طور و��N در د���ی ا�,���� ز ��ن ��8ن و



�� $�رد ��ب ��  �م.
Latin:

,O Oriens

splendor lucis aeternae, et sol justitiae

veni, et illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis

English:

O Morning Star

splendour of light eternal and sun of righteousness

Come and enlighten those who dwell in darkness and the shadow of death

آن ا��+�ده ��  � �� ا��(�ره از �ور��د و ��ط� �ولد Oriensھ��ن طور  � د�ده �� �ود در ���4ف �وق  ��� �رق در ز��ن ��8ن 

�و�� �(��ی ا�ن روز را �د ���ود �� د�8ل ���(�و�� �� ���ره �ر��� �ده ا�ت ول� �4و�ر و ���د ا�ن روز  � در ز�ر �� ���

آ���ر �� ��زد.

�� ����د�د و ��لب ا�ن  � ا�ن ��ن ��در را�ط� �� ��ن $ر��ن �ب ��دا �و�ط رو���ن �� ا�ن ا��ره �د  � آ�*� ا�ن ��ن را د�وال�� 

���� �ده و ھ�دوھ�، ���*� و ����*� ا�ن��م ����� د�وال� و �� د���وال� در ���ن ھ�دوھ� ��ز �� �9وان ��ن ���� �ور �ر رو����� ��

 ��ن ��� ھ�دوھ��ت.روز را �� �9وان ���� �ور �ر ��ر��� ��ن �� $�ر�د و ��4و�ر ز�ر �ر�وط �� �را�م ����8 ا�ن



&زا&*�ی ���ل� و �ردم   �Vainakh �دای �ور��د ������� �ردم و���خ �Deela-Malkhب ��دا ھ����ن �� روز ��ن ��'د د�' ��خ 

ا�روزه �����ن ھ���د ول� ھ����ن �� ن در ���طق ا�روزی ��ن ا��,وش و ���ل $ر����ن ھ���د ����رن ا�ت. ا��ب ا�ن �ردم

�ردم �(�� د�'��خ را در �4و�ر ز�ر �� �وا��د ا�ن آ��ن ������� آر���� را در ا�ن �ب ��ن �� $�ر�د. ���ل �دای �ور��د ا�ن

��  � ���د ������ �ده آر�����ن  � �(دھ� �و�ط ھ���ر و "زب(Sanskrit: !वाि◌!तक ) swastika ���ھده  ��د  � ���ھت آن �� �وا���

�ورد ا��+�ده &رار $ر�ت ���ز��د �و=�G ����ر ���ت.��زی آل��ن �رای �� �د �ر ر��� آر���� ژر�ن ھ� 

��رغ از  در آل��ن ��ز ��ن $ر��� �� �ده ا�ت و ا�روزه ��ز در  �ورھ�ی �ورد�Yule2 د����ر �� �9وان ��ن �ول� ٢١روز 

�را�م ��ن $ر��ن �ولد  ا�ن������ ��+�وت ا�ن ��ن ��م د�,ری �رای  ر���س �"�وب �� �ود. در ��ل ������� ا�ن ��ن، ھدف

 ��آ���� �Iو��$�ن ا"��ء ��دد ����� ا�ت.  �وده ا�ت  � �� �9وان�Wiccaدای �زرگ ���دار ���ر - �دای �ور��د در آ��ن و�

Ziemassvetki  د����ر  � ��4دف �� �ب ��دا�ت ���� $ر��� �� �ود  � ز����و���٢١در ل��وا�� در�ت در ھ��ن روز �(�� 

ھ�,� ا���ل� دارای ا�"��ء و ����ده �� �ود  � ھدف از آن ��دی �� دل�ل ��ززا�ش �ور��د ا�ت و �ذاھ��� �ورده �� �و�د  �

$رد در�ت �� �و�د. در ���م طول �دت ��دآور ��ل �ور��د�د ����د ��ود، لو���ی $رد ، ��م �رغ و �و��س ھ���  � �� ��ل



�واھد  رد. ��ن آ��� رو�ن �,�ه دا��� �� �ود  � ��ور دار�د �� �ولد �ور��د  �2

 ���وا��د و �ود راsami- $روھ� از �و���ن ا����د���وی ��ز  � آ�*� را ���� 

�� دا��د و "�� �ر����ن  � در ز�ر "parneh Paiven"�رز�دان �ور��د 

���ھده ��  ��د �ور��دی را در �ر ز �ود ��ش ���� ا�ت و از �وIد و ��'�د

�روژ �� �رب رو��� �را �ده ا�د ��ز ا�ن روز �� ��م �ولد ال*� �ور��د �� وه و

Beiwe.ن �� $�ر�د�� 

��س ��ر��� و ا���ن ���Aر �رھ�5و ا�� �,�ھ� دا��� ����م �� ���*�ی ��ر آر����/ا�را��  � ا�ن آ��ن را ��ن �� $�ر�د ول� �

ه ا�ت . لذا ھر �� واژه آر���� ا��+�دهآر���� (�و���ده �ر ا�ن ��ور ا�ت  � �*��رت آر���� ھ� �� �� ا�ران ���� از ا�ران آ��ز �د

ژه آر���� ا��+�ده �ده ا�ت) �ر آ�*� &��ل�ده در �زد �و���ده ھم �(�� �� ا�را�� ا�ت ول� �رای 9دم �دا�ل ا�ن ��ور در ا�ن ��ن از وا

�ط�ل(� ا�ت:

از ��دورات ا�ن ���وب���ت �4ر��ن : �رر�� ا�طوره ����� و ��ر��� ا�طوره-ا�زد ���را �و=و�9 ����ر �+4ل و ��رج 

ه ا�ت �� ارا�� �*�ر ا��� �ود آ���ن راا�ت ول� �� ھ��ن ا�دازه ���ده ��  ��م  � ا�ن ا�زد  � ���دار آر�����ن و ا�زد �ور��د �ود

د  رد. ا�ن �دای ������� در �و��ن در�� ���وده ودر روز ر�����ز ��ز آ��ھ��� ا�زد ���وی آب در  ��ر او �ر ا�ن ارا�� ظ*ور �واھ

ه ا�ت  � در��ره ا����ل ���را ��ردای ژو���ر و در �4ر �� �9وان ھوروس (�دای �ور��د) �� ھ����دی ����ر ظ*ور ��دد ��دا  رد

 "�+ر�� ��" از آر���� ھ�ی�4ر �� �وان �� �ر9ون آر���� �ژاد �4ر"آ�ن آ�ون" ا��ره  رد  � ��درش آر���� �ژاد و ھ��رش

$ذارد  � �� ا�9��د ����ری از ���������� �ود�دو ھم او �ود  � آ��ن �����ر����� آ�ون را �� ���دن �رود �ور��د در�4ر ����ن 

�رو�د ر��� �����م در آ���*�ی ������� آر���� دا��� ا�ت.

��ز$�ت  را روز ��ل ��ش ��دا �� �9وان �ب ��ز زا��ده �دن �ور��د در �4ر ��ن $ر��� �� �ده ا�ت و ا�ن روز۴٠٠٠"دود 

�*��� ھورس �دای  �دای �ور��د �� دا���� ا�د و ��لب ا�ن  � ا�ن روز در ���رن �� ا����� ���,و�� ��روزیHorusھورس 

در در���� اوز�ر�س �� ھ��ن   � �(�دل اھر��ن در ا��ط�ر �4ر ا�ت ��ز �� ���د. ��ردی  �Sutekhرو����� �ر �دای �و�3 

��� ��لب �و�� د�,ر ا�ن  � ھوروس �� در���� آ�ش رخ �� دھد و �رای ھ���� �� ���ت �و�3 �� &��رو ��ر��� ����ن �� ���د.�

ا�ت. "��ت" �دای را��� ، ����ن و 9دالت ا�ت و �دای �ور��د �4ر �����ن "��ظ "��ت"  � �ود ھم �2 &��ون و ھم �2 ا�زد



"��ت" �ر$ز�ده ا�ت و �� ھ��ن دل�ل �وده  � �را��9 ��ز ل��س ھورس �را��9 را �رای ���داری از ا�ن &��ون/�دا �� �9وان �,*��ن

 ����*تMither و ا�زد آر���� ���ر ���Maatھت آوا�� و ز��ن ������  "��ت" را در �ر ��  رد�د �� ا�ن وظ�+� را ��دآوری  ��د.

دارد  � �(دھ� در "�*ر"  � �����ری در ���م ا�ن و�ژ$�*��ت �ولد �� ���د.����ر �� ��ت ا�زد را��� ، ����ن و 9دالت 

را �ر 9*ده دار�د و در �4و�ر���� ��لب د�,ر ا�ن ا�ت  � ھر دو ا�زد "��ت" و "���ر" وظ�+� &=�وت ارواح �رد$�ن و داوری 

 آ���ن را �� �����د. ����� ط'��ز�ر ���� از ا�زد ��ت و در ز�ر آن ا�زد �*ر/���را را �وار �ر ارا�� �ود �� ����د  � 9ر�4

دوران ��دھ��ت  � ھ�راھ� ا�ن دو را در���را �ر ار�� آ���ن �����ش  � آ��ھ��� ا�زد آ�*� و زا�ش او را ھ�راھ� ��  �د ��د��� از 

روز ��رد ������ �� �4و�ر  ��ده ا�ت. روزی  � ھر دو �� ھم ظ*ور �واھ�د  رد.

در ا�ن �رھ�5 د�,ر ���������دن دو��  � ا�ن روز را ��ن �� $ر��� ا�ت ��دن ����ھ� (از �و���ن ا�ر���ی �ر زی) و ��د 

 د����ر٢١روز �(��   ��و�م �و�ش ا�ن��ط�� ھ���د. در ���ر�� �,+ت ��دن ������  � ��د�� دورا���ده در &�ره ا�ر��� �وده ا�ت در

  &�ل از٣٣١۴ د����ر ٢١ا�د در   ����ده- light and time "�ور و ز��ن " را ��دس دا���� و �����ن دوره ��دن ������  � آن را 

 د����ر ��ل��٢١ر��� ز�ر ز��ن دا���� ا�د  ��'د آ��ز �ده  و روز ������ ا�ن ��و�م  � آن را ����ن ��ر�3 ا���ن و �روج او از

طرح �� $ردد  � �و�ط ��ل� ��دا���� ا�د.  ���رن ��دا �� روز ��دس ��و�م ������ ���د �رای اول�ن ��ر ا�ت  � �و�ط �٢٠١٢

 را ����ن ��ر�٢٠١٢3 د����ر ٢١  $��� آن "�4ل �ده ا�ت. ��لب آن  � ����ری�١٣,�ر�ده  در �رر�� ��و�م ������ و دوره ھ�ی 

�ر�'ف ا�ن ا�9��د �9و�� ا�ت. ا�ن و ��4دف �� ��5 �� ���ودی �زرگ �� دا��د ول� آ��� از ��و�م ������ �ر�� آ�د  ��'

��٢٠١٢ر��� ا��ره دارد  � �"�ق آن در ��دای ��ل  ���,و�� �� �ر ���ودی  � �ر ��روزی �ور �ر ��ر��� و �روج ا���ن از &��رو

���,و�� �ده �ود.



�ز�2  �+ر از آ��ن در �زد��� �رزھ�ی٧٠٠٠  � ا�روز ��*� �زد�Zuni 3� 2$روھ� د�,ر از �و���ن &�ره ا�ر��� �� ��م زو�� �

�ور��د را ��ن ��  د����ر و �ولد �دای٢١ ��دا��د ��ز روز Puebluز�د$� ��  ��د و آ�*� را ��&� ���ده از &���� و �ردم �و��و 

ا�ر��� آ�ده ا�د و ا�ن دروازه ��+� �$�ر�د. ا�ن �رد��ن �(��د�د  � از دروازه ای ��+� و از �(دی د�,ر 4دھ� ��ل ��ش ا�داد��ن �

ا�ر��� �دارد و ���*�ی آ��ن ��ز  � �� آن �د�دا دل  �� ����د. ز��ن ا�ن �ردم ھ�J &را��� �� ���ر ز���*�ی �و���نShipapuرا �����و 

را �� ����د. ���� ا�د ��"4ر �� �ود آ�*��ت. در ز�ر �4و�ر دو ���د ��دس آ��ن

  Amaterasu-ōmikami (天照大神 / 天照大御神)ا�ن ��ن در ژا�ن ��ز در "دود &رن ھ+�م ��'دی �� ا����ر آ���را�و او ��� 

���دان ��ط��� ژا�ن ��ز ��رده �ظال*� �ور��د  � ��م او ��ز �� �(��ی �وری  � در �*�ت �� در��د در �ر�� �� �ده ا�ت. او "�

������ �ده ژا�ن ا��ره �د ول� در ا�ن را�ط� �ده ا�ت. در ا��دای ا�ن ����ر �� ���Aر آ��وھ�ی آر���� ���ر �ر �����ن ��دن ھ�ی

��وده �ژاد �"���� ����ر ���N و &��ل �و�� و �وا�د�� ا�ت.  ��ب "����� �����و در ژا�ن و ��دن ������� ��رس" �و��� د �ر �*�ب



د �ور��د در ا�طوره/ا�زدان ا�را�� .����ش از �� ����ن �ردن ا�ن ����ر ��2 ا�ت ا$ر �,�ھ� دو��ره دا��� ����م �� ا��+�ده از ���

����ن ا�ت در ا�ن ��4و�ر �*ر و��4و�ر ز�ر �و��  ��د دا�ره ���دی از �ور��د ا�ت و "���  � ���دی از �*ر  � ھ�ز��ن ا�زد 

���را، ھورس و و��� و �)�ن ��دی د�ده &��ل ���ھده ا�د.آ��� ر��� ا�را��/آر���� ا�ن ���د  � در د���ن و �� در ��8ی �ر �روھر،

ا"���ل د�,ر �� دل�ل &د�ت ��د�� �4ر����د  � ���ن �� �ود را �� �وا�د ����د  �د &د�ت ا�ن ���د �زد آر�����ن ا�ت. �زد�2 �ر�ن

و ��س ���ر ��ل از آ��ن ا&���س  رده ����د  � �� دل�ل رو��� ا�ت ا��+�ده از ا�ن ���د ���ت از �وی آ��ن 4ورت �ذ�ر��� ���د

�وده و �و�ط �4ر��ن ���ود �ده ا�د ��ز د�ده �ده ا�ت �� ��ر���  *ن �ر از &��ل رد ا�ت ز�را ا�ن ���د در &وم ھ���  � آر���� �ژاد

����ن $زار ��د��ھ� ��د  � در  رد���ن د�ن ا�ت ��ز �و�ود ا�ت  �cyaxares) ( �� ��ر  �4ر��ن و ھ����ن ا�ن ���د �ر ���ره

از ھ�������ن در ���ن ا&وام آر���� ا�ت . ����,ر و�ود ا�ن ���د ��ش

���ره  �� ��ر در  رد���ن ـ �V� 2 ��د �� "��� �*ر



��4و�ری ����ر�ر در دوره ھ�ی ھ������ و ������

و��� ا�زد �ور��د ا&وام �ورد�2 و ژر��*� �� "��� �*ر در د�ت



 ا�د و �� در �ر��م ���را در ���را���م رو���*ر/�ور��د/����ن در د���ن ���را ـ �,�ره ھ� �9د�� در ار�����ن و ��"�� آ���ول� ���ت �ده

 � "دو���" ه آر����"��" ��ز ��تدر ����ن ���د ����ب ���د �� ا�ن �*م ��ز ا��ره �ود  � ر���  ��� ���G را �� �وان در واژ

�ده ا�ت.  ���ت  �+�9ت �(���(�� �� دھد و ھ����ن "���ر" ��ز �� ھ��ن �(�� ��  �ر �رده �ده و "��ذ" ��ز ������ $ری و

medium, medicine, media ، mediator.ل "����" و  در ز��ن ا�,���� ھ����ن ا�ن �(�� را "+ظ  رده ا�د�ا�ن واژه �(دھ� �� �

G�� ���  �� ر �رده �ده ا�ت و ا4و8 ار���ط��  �� "G���" ����� ن ��ل�ده �ده �دارد. در "����" و در�9ر�� �� �(��ی آب �� رو

�ده ا�ت. �� �وان $+ت ��ور �� ظ*ور �2 ���ت دھ�ده ��� از �و��� ھ�ی �*�وی ��ز ���را �� ���م ا���ل ��Aر، ��*ر، ��ر �و���

�*ر (��دا) ���� ����� و �رای ھزاره ھ� ا���ن آ�*� را �� ���� ������ �ور �ر ر��� ای �ر�ن ��ورھ�ی ا&وام ا�را�� ا�ت  � در ��ن

�*�ن و ��روزی �����ر��� ��ز��ب داده ا�ت. ��ر��� و ���� �ر �دی و د�N اھر��ن از


