
 

Эцжи ҷашни Сада аз шарофати 

истиқлолияти давлатк аст 

  

Истиқлолияти давлатк бецтарин дастоварди миллии мо дар садаи ХХ1 мебошад, 

ки ба шарофати он мақоми Тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалк баланд рафт ва 

ҷумцуриямон ба сифати як кишвари мустақили ягонаи демокративу дунявк шинохта 

шуд. 

Баъди расидан ба Истиқлолият ва озодк дар кишварамон як қатор суннатцо ва 

ҷашнцои миллк эцж гардиданд, ки онцо садсолацо аз назари халқ дур буданд, таҷлили 

баъзеашон манъ гардида буд ва қисми дигарашон ба гфшаи фаромфшк рафта, танцо дар 

хотираи таърихиву фарцангии халқамон боқк монда буданду халос. Цатто таърихи халқи 

тоҷик мукаммал омфхта намешуд, қисми зижди одамон дар бораи қавму қабилацои 

орижк, шоцони пешин, даврацои тиллоии давлати тоҷикон, муборизацои фидокоронаи 

фарзандони ин кишвари номвар ба муқобили аҷнабижн ва даццо цодисаву рфйдодцои 

дигари гузашта маълумот надоштанд. 

Бо шарофати Истиқлолият ва ба сифати Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон 

интихоб гардидани шахсияти ватанхоцу ватандфст ва худогоцу худшинос муцтарам 

Эмомалк Рацмон масъалаи цуввияти миллк ва эцж гардидани таърихи куцан, инчунин 

муроҷиат ба осори пешин ва зинда намудани чецрацои таърихиву фарцангии гузаштаи 

халқи тоҷик ба ҷойи аввал баромад. Бо таълифи асари бисжрҷилдаи «Тоҷикон дар оинаи 

таърих», «Нигоце ба таърих ва тамаддуни орижк», «Забон – цастии миллат» ва китобу 

мақолацои зижди муцимми хусусияти ватандфстона дошта, Пешвои миллат исбот 

намуданд, ки халқи тоҷик таърихи ницоят куцан дорад ва фарзандони баномус ва бузурге 

дар ин сарзамин умр ба сар бурдаанд, ки номашон на танцо дар оинаи таърих, балки 

офаридацояшон барои башарият хидмат намудаанд. Дар баробари ин Сарвари давлат ба 

мероси маънавии суннатии шоистаи мардум бацои баланд дода, омфзиш ва тарғиби ин 

осори гаронбацоро вазифаи цар як фарди бедордил дониста, доимо даъват ба амал 

меоваранд, ки таърихи гузашта ва фарцанги пешинижнро насли имрфза дуруст аз бар 

намоянд ва ба он сидқан арҷ гузоранд. 

Дар асоси цамин ишорацои ватандфстона омфзиш, тацқиқ ва ҷустуҷфцои 

бостоншиносиву мардумшиноск дар ҷумцуриямон бо диди нав оғоз шуд ва тайи ду 

дацсола натиҷацои дилхоц ба даст овард. Махсусан, ҷицати шинохти миллати тоҷик, 

таърихи ницоят қадимаи он як қатор таълифоти илмк арзи цастк карданд, ки онцо барои 

тацаввули тафаккури ҷомеа ва омфзиши осори гузашта мусоидат намуданд. Цамин боис 

шуд, ки дар ин давра мардуми тоҷик ба омфзиши таърихи халқи худ ва даврацои 

ташаккули он майли бештар пайдо намуданд ва эцсосу муцаббаташон нисбат ба ин марзу 

бум ва мероси гаронбацои халқ бештар гардид. 

Боиси сарфарозист, ки мацз тавассути асарцои Президенти мамлакат муцтарам 

Эмомалк Рацмон ва ташаббусцои шоистаашон расму оинцои неки нижгон, ки барои 



рушди тамаддуни башарк хидмат намуданд, аз нав эцж гардиданд ва аз тарафи ацли 

ҷомеа ба хубк пазируфта шуданд. Дар байни онцо ҷой ва мақоми се ҷашни миллию 

мардумк – Наврфз, Мецргон ва Сада хоса мебошад. 

Доир ба ҷойгоци Наврфз ва Мецргон ва нақши онцо дар рфзгори мардуми тоҷик 

корцои илмии арзишманд таълиф шуданд, ацли ҷомеа таҷлили онцоро ба хубк 

пазируфтанд ва цамасола дар мамлакат ин ҷашнцо бо шукфцу шацомат дар саросари 

дижри азизамон доир мегарданд ва хурду бузург дар тантанацои ҷашнк фаъолона 

иштирок менамоянд. Аммо оид ба ҷашни Сада дар кишвар асарцои илмк ва оммавк 

андак буда, мақоми ин ҷашни миллк кам шарц жфтааст ва таҷлили он низ дуруст ба роц 

монда нашудааст. Цол он ки Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, 

муцтарам Эмомалк Рацмон чанд сол муқаддам цангоми нахустин бор ҷашн гирифтани 

ҷашни Мецргон ишора карданд, ки: « … барои халқи тоҷик ҷашни Сада мисли ҷашни 

Мецргон таърихи қадим дорад ва бояд аз нав эцж гардад». Муттассифона, ба ин 

масъала кам ацамият дода шуд. Вале бо боварк метавон гуфт, ки он имсол дар кишвар 

дар доираи суннатцои ин ҷашни миллк ба таври хос баргузор хоцад гашт. 

Дар ин мақола кфшиш намудем, ки баъзе пацлуцои ин ҷашни нижкон ва ацмияти 

онро барои халқи тоҷик дар шароити кунунк равшан намоем ва иҷмолан доир ба 

пайдоиш ва таърихи ташаккули ҷашни Сада, ки вобаста ба Хуршед ва оташ аст, изцори 

назар намоем. 

Таърихи нишонацои пайдоиши ҷашни Сада, ки марбут ба Хуршед ва тимсоли он 

оташ мебашад, хело қадимк буда, ба замони пеш аз орижк ва цатто аз он цам дуртар 

мерасад. Доир ба арзи цастк намудани он аввалин ахбор дар фарцанги гуфторк 

(шифоцк), устурацои мансух ишора рафта ва тавассути ин ду сарчашма ба осори хаттк 

роц жфтааст. Хеле муцим аст, ки боварцо ва нишонацои эътиқод ба Хуршеду оташ, ки 

сабабгори аслии ба вуҷуд омадани ҷашни Сада мебошад, то имрфз дар байни мардумони 

гуногуни олам ба назар мерасад. 

Бо пайдо шудани оташ ва муқаддас гардидани он мардуми пешин барои худ 

ҷашни Садаро интихоб карданд. Ин аз як тараф ифодагари рамзи ҷовидонагии Хуршед 

ва муқаддас донистани оташ мебошад, аз тарафи дигар ба зиндагии инсон ва робитаи ф 

бо табиат вобастагии ногусастанк дорад. Баъдцо мацз пайдо шудани «ҷашни оташ» ва 

цамчун рамзи Хуршед донистани он ҷашни Сада дар мижни мардум густариш пайдо 

кард. 

Мацз ҷашни Сада барои эцтиром гузоштан ба Хуршед ва оташу рфшнок асос 

гузошт ва боиси он гардид, ки одамони қадим ба ин муқаддасот эътиқод пайдо намоянд 

ва онцоро ситоиш созанд. Агар Хуршед бо нури гармии худ ва фурфзонии хеш ба 

зиндагии одамон гармк ворид карда бошад, пас, оташу рфшнок барои мунаввар сохтани 

қалби онцо ва идомаи зиндагиашон асос гузошта, баъдцо онцо ба ду ҷавцари муқаддас 

табдил жфтаанд, ки дар устурацо ҷанбаи парастишк пайдо кардаанд ва баъдцо аз ҷониби 

мфъбадон ситоиш ва нижиш жфтаанд. Ба таври дигар, пас аз садсолацо, он намои Цурмузд 

мацсуб жфта, дар оини зардуштк ҷойгоци хос дошт ва бо усулцои мухталиф парастиш 

мегардид. 

Дар баробари ин нижгони пешини мо рфйи худро ба сфи оташ намуда, дастони 

худро ба сфи Хуршед мебурданд ва барои бецбудии рфзгори хеш аз оташу Хуршед мадад 

металабиданд. Цадаф аз ин нижиш расидан ба Наврфз ва омадани соли хуб барои кишту 

кор буд, ки дар давраи ибтидок мақом ва ҷойгоци хос дошт. Цамин боварцо буд, ки дар 



замонцои хеле дури пеш аз мелод қавмцои гуногуни одамк барои рфзгори худ маросимцо 

меофариданд ва хушцоливу зиндагии баъдиашонро бо ин ҷашну маросим пайванд 

менамуданд, ки ҷашни Сада яке аз онцост. 

Дар бораи пайдоиши ҷашни Сада назарцо гуногун мебошанд. Баъзе муцаққиқон ва 

донишмандон онро ҷашни замони орижк мепиндоранд ва иддаи дигар падидории онро 

пеш аз даврони орижицо медонанд. Вале ба цар сурат пайдоиши ҷашни Сада ва устурацои 

марбут ба он ба масъалаи таҷҷамфи рфшнок ва оташ вобаста мебошад ва аз тацаввули 

ташаккули қавмцои орижк дарак медицанд, ки онцо ин ҷашнро аз пешинижн гирифтанд 

ва баъдицо онро то рфзгори мо расониданд. Агар аз ин нуқтаи назар ба ҷашни Сада 

наздик шавем, нахуст аз цама моцияти мақулацои хуршед, рфшнок ва оташ пеши назар 

меоянд, ки цар кадомаш ба цажти инсон ва табиат вобастагии хос доранд. Ба цамагон 

маълум аст, ки мацз ба воситаи рфшноии Хуршед тамоми мавҷудоти олам зинда аст ва 

царакат мекунад. Дар ин бора Пешвои миллат, муцтарам Эмомалк Рацмон дар 

навиштацои худ ишорати ҷолибе доранд, ки чунин аст: «Дар мижни қуввацои 

сершумори бадк, дар дашту ҷангалцои Осижи Марказк, ки ҷони инсонро дар азоб 

ва ба тацлука меандохт, бахусус хушкк ва торикк бисжр зижновар буданд. Онцо 

даржфта буданд, ки бар зидди неруцои номбаршудаи бадк, озар ж оташ ва раъду 

барқ муассир буданд. Бар зидди торикк бошад, Хуршед, чун унсури тавоно 

муқаддас дониста мешуд. Нисбати цамин аст, ки Хуршед дар мижни нажоди 

қавмцои зижди олами бостон ситоиш ва парастиш шудааст» (Эмомалк Рацмонов, 

«Нигоце ба таърих ва тамаддуни орижк», 2006, с.263). 

Цамин хусусиятро инсонцои замони бостон эътироф намуда, аз гармии Хуршед 

бацра мебурданд ва алоцида онро нижиш карда, пасон, рфшнок ва оташро ба он нисбат 

дода, ин унсурцои табииро кашф карданд ва ба онцо эътиқод оварда, ба парастишашон 

оғоз намуданд, ки баъдцо муҷиби пайдо шудани ҷашни Сада гардидааст. 

Агар аз ин нуктаи назар ба ҷашни Сада наздик шавем, нахуст аз цама ба назари мо 

Хуршед ҷилвагар мешавад. Чунки бидуни Хуршед цажт вуҷуд надорад. Мацз ба воситаи 

рфшноии он тамоми мавҷудоти олами зинда дар царакат аст. Инсонцои замони бостон, 

ки цанфз нутқ надоштанд, дар канори тамоми мавҷудоти олам аз гармии Хуршед бацра 

мебурданд. Баъд аз он ки инсон социби гуфтор гардид ва андешаашро ифода мекардагк 

шуд, ки ин тахминан 40-50 цазор сол аст (ниг.: Старостин А.С. У человека был один 

праязык / Знание сила, 2003, №8) ба муцити худ бо назари устурак менигарист. Ба таври 

комил намедонист, ки чаро Хуршед мебарояд, гармо ва сармо цаст ва ғайра. Мацз барои 

цамин аз цамон замонцои бостон инсонцои ҷомеаи ибтидок, ки акнун дар бораи муцити 

зисти худ меандешиданд, ба Хуршед эцтироми зижд доштанд. Онро муқаддас 

мецисобиданд. Баракати зиндагии худро ба он пайваст медонистанд. Цамин буд, ки дар 

тамоми гфшаву канори дунж ба Хуршед, баъдцо цамчун рамзи он ба оташ чун падидаи 

муқаддас эцтиром мегузоштанд. Ба хусус дар он кишварцое, ки дар он ҷо сармо бештар 

аст, чун рамзи Хуршед аз оташ гулхани хурду бузург афрфхта, дар гирди он шодиву сурур 

менамуданд. Цамчунин мацз Хуршед аст, ки бар пояи рфшноии он дар рфи замин, одамон 

ба кишоварзк машғул мешаванд. Бо самари кишту кори худ рфзгори хешро пеш 

мебаранд. 

Донишманди машцури англис Ҷеймс Ҷорҷ Фрэзер (1854-1941) дар бахшцои 

ҷудогонаи яке аз китобцои машцури худ тацти унвони «Шохаи тиллок» ба таври 

муфассал дар бораи эцтироми мардум ба оташ ва ҷашни оташ дар кишварцои аврупок ва 

дигар мамлакатцо сухан мегфяд. Дар баробари ин чи гуна бо рфзгори мардум пайванд 



будани оташро шарц дода, ҷойгоци муцим доштани онро дар цажти моддию маънавии 

одамон равшан менамояд. Зимнан чун намоди ҷашнк ба кор рафтани оташро низ таъкид 

намуда, ишорат бар он менамояд, ки Оташ ин як навъ инъикоси рамзии Хуршед аз 

ҷониби одамон дар рфи замин аст (Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Т.2. М., 2001, с.312-378). 

Аз баррасии муфассали ин донишманд маълум мешавад, ки ҷашни Сада низ 

баробари оташ ба доираи эътиқоди одамони қадима цамроц буда, ба Хуршед рабти 

бевосита дорад. 

Дар фарцанги суннатии нижгони мо муборизаи равшанк ва торикк цамчун ҷавцари 

маънавк нақши калидк доранд, ки он ба ҷашни Сада низ алоқаманд мебошад. Дар 

доираи ташаккули цамин унсурцои ба цам зид гузаштагони мо, аз ҷумла қавмцои орижк 

ду фасли сол доштанд, ки ин цамон муборизаи Цурмузду Ацриман ва муборизаи 

равшанк бо торикиро ба жд меорад. Якеро тобистони (цама *hama+) бузург меномиданд, 

ки он цафт моцро дар бар мегирифт ва аз оғози фарвардин (баробари 21-ум ва гоце 22-уми 

моци март) шурфъ шуда, то охири моци мецр (баробари 22 октябр) идома межфт. 

Дуюмиро зимистони (зайана *zayana+) бузург мегуфтанд, ки аз аввали моци обон 

(баробари 23 октябр) сар мешуд ва то пожни моци исфандро (баробари 20 март) дар бар 

гирифта, 150 рфз идома межфт. 

Ба гуфти бархе аз донишмандон цамин ки аз зимистони бузург сад рфз мегузашт, 

мардум ҷашни оташ, яъне Садаро барпо менамуданд. Онцо бовар доштанд, ки лацзацои 

сармои ҷонкоц гузаштаасту нармию гармк вориди рфзгори мардум шудааст. Аз 

гузаштани сармои шадид, ки неруи ацриманк аст, хушцолк карда аз дашту сацро цезум, 

бутта, хошок ҷамъ оварда, хирмани бузург месохтанд. Баробари расидани торикк он 

хирмани цезуму хасу хошокро оташ мезаданд, ки аз ин оташ цама ҷо фурфзон мегашт ва 

дар гирди он рақсу бозию хушцолк менамуданд. Дар он рфзгорони қадим нижгони 

орижицо бар он бовар буданд, ки ин гулхан цамчун неруи Цурмузд бозмондацои сарморо, 

ки марбути Ацриман аст, нобуд месозад (Ниг.: Разк Ц. Гоцшуморк ва ҷашнцои Эрони 

бостон. Тецрон, 1371). 

Ҷашни Садаро дар дацумин рфзи моци бацман (баробари 29-30 январ) баргузор 

мекарданд, ки аз зимистон сад рфз (обон, озар, дай ва дац рфзи бацман) мегузашт. Ба 

ақидаи орижицои қадим сармо ба авҷи баланди худ мерасид ва баъдан цаво тадриҷан ба 

самти бецбудк, нармк ва гармк мерафт. Аз ин рф барои он ки ба кишту кори онцо зараре 

нарасад ва чорвоцояшон аз сардк эмин нигацдорк гардад, оташро цамчун рамзи Цурмузд 

меафрфхтанд, то дар он қуввацои бадк сфзанду нобуд гарданд. 

Доир ба таърихи пайдоиши ҷашни Сада назарцои дигар низ мавҷуданд, ки барои 

равшан шудани мақсад аз онцо ждовар шудан аз манфиат холк намебошад. 

Абурайцон Берунк дар «Аттафцим» доир ба ин ҷашн чунин ишора намудааст: 

«Сада чист? Обонрфз аст аз бацманмоц. Ва он дацум рфз бувад. Ва андар шабаш, ки 

мижни рфзи дацум аст ва мижни рфзи жздацум оташцо зананд ба гавзу*чормағз+ бодом ва 

гирд бар гирди он шароб хфранд ва лацву *бозк+ шодк кунанд. Ва низ гурфце аз он 

бигузаранд, то ба сфзонидани ҷонварон. Ва аммо сабаби номаш чунон аст, ки аз ф то 

Наврфз панҷоц рфз аст ва панҷоц шаб<» (Аттафцим 1973, с.145). Аз рфи ин маълумоти 

таърихк равшан мешавад, ки ин ҷашн дар мижни мардум аз замонцои қадим мацбубият 

доштааст ва ба он гузштагони мо эцтироми хоса менамудаанд. 



Доир ба таърихи ҷашни Сада Абулқосим Фирдавск низ дар «Шоцнома» ахбор 

пешницод намуда, қадимияти онро тасдиқ кардааст ва арзиши онро барои мардуми 

эронитабор муцим донистааст. Шоир устураи Цушангро ба достони худ ворид карда, ба 

он ҷанбаи таърихию бадек бахшидааст ва аз замони бостон будани ин ҷашн ишора 

кардааст. Фирдавск менависад: 

Яке рфз шоци ҷацон сфи кфц, 

Гузар кард бо чанд кас цамгурфц. 

Падид омад аз дур чизи дароз, 

Сияцрангу тиратану тезтоз. 

Ду чашм аз бари сар чу ду чашма хун, 

Зи дуди дацонаш ҷацон тирагун. 

Нигац кард Цушанги боцушу санг, 

Гирифташ яке сангу шуд пешчанг. 

Ба зфри кажнк бижзид даст, 

Ҷацонсфз мор аз ҷацонҷф биҷаст. 

Баромад ба санги гарон санги хурд, 

Цам ону цам ин санг бишкаст хурд. 

Фурфғе падид омад аз царду санг, 

Дили санг гашт аз фурфғ озаранг. 

Нашуд мор кушта, валекин зи роз, 

Падид омад оташ аз он санг боз. 

Цар он кас, ки бар санг оцан задк, 

Аз ф равшанок падид омадк. 

Ҷацонро пеши ҷацонофарин, 

Нижиш цаме карду хонд офарин. 

Ки фро фурфғе чунин цадя дод, 

Цамин оташ онгоц қибла ницод. 

Бигуфто: «Фурфғест ин эзадк, 

Парастид бояд, агар бихрадк». 

Шаб омад, барафрфхт оташ чу кфц, 

Цамон шоц дар гирди ф бо гурфц. 

Яке ҷашн кард он шабу бода хвард, 

Сада номи он ҷашни фархунда кард. 

Зи Цушанг монд ин Сада ждгор, 

Басе бод чун ф дигар шацрижр.  

                                                     (Фирдавск 1987, с.53-54). 

 

Устурае, ки Фирдавск ба назм дароварда, дар қисми аввали достони худ бо он 

оцанги таърихию бадек бахшидааст, аз қадимияти ин ҷашни нижкон хабар медицад. Аз 

рфи ишорацои дигари Цаким Фирдавск ҷашни Сада дар замони шоир маълум буда, 

мардум барои баргузории он интизорк мекашиданд ва онро таҷлил менамуданд: 

Биҳиштам биёмад зи оташкада, 
Чу наздик шуд рўзгори Сада. 

 

Аз ин ишорацо маълум мешавад, ки Фирдавск ба ин ҷашн эътиқоди хос доштааст 

ва цамчун маросими миллк аз он ифтихор карда, бо муцаббат ва самимият дар бораи 

пайдоиши он нақл мекунад ва цамчун «фуруғк эзадк» аз он парастиш мекунад. Дар ин 



таъкиди Фирдавск падид омадани оташ, рфшнок муҷиби мубориза ба муқобили торикк 

буда, арзи цастк кардани ҷашни Сада воситаи хушцолии мардум мебошад, ки бо ин роц 

онцо шодию хурсандк мекунанд, ба цамдигар таманнижт орзу менамоянд ва кинаву 

адоватро аз худ дур намуда, цамаи онро ба оташ мепартоянд ва цамчун зуцури ацриманк 

аз ботинашон дур месозанд. Ин рукнцо баъдцо ба анъанаи миллк табдил жфта, ташаккул 

межбанд ва дар байни халқ ҷойгоци хосро пайдо карда, дар хотираи таърихию 

фарцангиашон ворид мешаванд ва то ба имрфз идома межбанд. 

Дар рисолаи «Назария ва сайри таърихии устурасозии форск-тоҷикк» (Душанбе: 

Дониш, 1999, с. 105-106) мо низ доир ба таърихи пайдоиши ҷашни Сада ва устураи 

Цушанг маълумот дода, таъкид кардаем, ки як омили падид омадани «оташ» дар 

тафаккури асотирии мардуми эронитабор аз таассуроти одамони ибтидок бо табиат 

сарчашма мегирад ва қисме аз онцо дар аввал ҷанбаи парастишк гирифта бо гузашти 

замонцо ва иваз гардидани тафаккури эҷодию зецнк  ба таркиби оину ҷашнцои миллк (ба 

мисли ҷашни Сада ва Мецргон ва амсоли онцо) ворид шуда, ба маросим табдил межбанд. 

Вобаста ба ин таъкид карда будем, ки: «Дар сарчашмацои оиниву устуравии мардуми 

эронитабор, аз ҷумла тоҷикон аввалин андешаву орзуцои мардум ифода жфтаанд, ки дар цар 

кадоми онцо рамзи таассуроти нахустин халлоқони олам инъикос шуда, баъдтар тавассути 

мазцабцои мухталлифи миллк ва дигар манбаъцои хаттк пояи устувор пайдо кардаанд. 

Устурацои миллии халкцои эронитабор мацз дар цамин сарчашмацо ҷой гирифта, аз цамин роц 

ба фарцанг ва адабижти бадек шомил гардидаанд». 

Дар цақиқат устураи Цушанг ва пайдоиши оини Сада баъдцо хусусияти милливу 

маросимк гирифта, ба қатори дигар ҷашнцои мардумк ворид шуд ва дар мижни мардуми 

эронитабор, аз ҷумла тоҷикон мақому манзалати хос пайдо намуд, ки аксари шоирони 

пешин ва сарчашмацои таърихк аз тарзи баргузорк ва арҷ гузоштани он аз ҷониби шоцон 

ва ацолк ахбори зижде ба ждгор мондаанд. 

Оид ба истилоци «сада» низ фикрцои гуногун мавҷуд бошанд цам, онцо ба 

цамдигар умумият дошта, қадимияти ин ҷашнро тасдиқ менамоянд. Масалан, 

донишманди маъруфи эронк Цошими Ризок дар бораи вожаи сада менависад, ки: «Сада 

вожаи форск аст. Дар пацлавк бояд ба шакле аз ин ашкол: сат *sat+, сатаг *satag+, садцаг 

*sadhag+, садц *sadh+, сата *sata+ буда бошад. Дар арабк ба сурати сазақ ж садақ китобат 

ва талаффуз мешавад. Маъмулан вожацое, ки аз форсии мижна ба форсии ҷадид 

даромада ва ба «цо»-и ғайри малфуз хатм мешаванд, дар асл ба царфи «гоф» ж «коф» 

тамом мешуда. Цамчунин царфи «т» дар пацлавк, дар форсии ҷадид ба «д» ва дар арабк 

ба «зол» табдил мешавад. Дар форсии мижна ва форсии бостон ва Авасто ба цар цол 

вожаи сата ба маънии сад, адади сад мебошад, чунонки дар форск низ сада ба маънии 

сад сол дар баробари қарн ба кор меравад».  

(Ризо Цошим. Ҷашнцои оташ ва мецргон. Тецрон, 1383, сац.99) 

Дар бораи Сада дар Луғатномаи Децхудо, ки он дар асоси фарцангцои пешин 

таълиф шуддааст, чунин омадааст: «Сада. Аз сад+а, бадал аз фатцаи охир (пасаванди нисбат). 

Луғатан ба маънии мансуб ба шумораи сад. Дар бораи иллати интисоби ин ҷашн ба шумораи 

мазбур гуфтацои бисжр овардаанд< Номи рфзи дацум бацманмоц аст ва дар ин рфз форсижн ид 

кунанд ва ҷашн созанду оташи бисжр афрфзанд ва мулук ва салотини эшон мурғон ва ҷонварони 

сацроиро гирифта, дастацои гижц бар пои эшон баста дар он гижц зананд то дар цаво бипаранд ва 

дар сацро бираванд ва цамчунин оташ дар кфцу сацро зананд (Децхудо, соли 1373, с.11920). 



Дар «Ғижс-ул-луғот»  оид ба ҷашни Сада чунин шарц омадааст: «Сада дар форск 

номи ҷашне аз ҷашнцои муғон, ки ба рфзи дацуми моци бацман бошад; ва ба зам ва ташдиди дол 

(яъне судда) дар арабк ба маънии остона ва ба маънии гирец монанди чизе, ки дар рфдацо ж дар 

рагцо дарояд ва роци онро банд намояд (аз «Бурцон» ва «Латоиф» ва «Суроц» ва «Рашидк» ва 

ғайри онцо); ва дар «Сироҷ» навишта, ки сада (ба фатцатайн) дацуми рфзи бацман; чун дар ин 

рфз адади фарзандони Одам, ки Каюмарс иборат аз он аст ба адади сад расида, лицозо рфзи ҷашн 

муқаррар шуда; ва лафзи сад дар асл бо сини мацмала аст, ки цоло ба сод машцур шуда» (ниг.: 

Муцаммад Ғижсуддин. Ғижс-ул-луғот. Душанбе: Адиб, 1987, с.417). 

Дар аксари луғатномацо цамин маънии болоро тарафдорк намудаанд, аммо 

устурашинос Мецрдоди Бацор дар яке аз гуфтугфцои худ вожаи садаро ба таври зерин 

шарц додааст: «Тавҷеци он бо адади «сад» иштиқоқи омижна аст, чунон ки панҷоц рфз ва 

панҷоц шаб монда ба Наврфзро сада фарз кардаанд. Ба гумони ман сада аз решаи санди 

(sand) авесток аст ба маънии «зоцир шудан» (Бацор М. Аз устура то таърих. Тецрон, 1381, 

с.354).  

Шояд ин таъкиди донишманд асос дошта бошад, вале моцияти мафцуми Сада 

асосан ба тақвими пешинижн алоқа буда, наздик шудан ба Наврфз ва аз зимистони бузург 

гузаштанро ифода менамояд ва ба рамзцои оташ, Хуршед ва рфшноиву торикк 

алоқаманд буданро бештар дар худ таҷҷалк менамояд. Ба маънои дигар, Сада хоси 

эътиқодоти одамони пешин буда, дар он ормонцои ибтидоии гузаштагон ницон 

мебошад. 

Барои он ки хонандагони гиромк асли матлабро дарк намоянд, ба чанде аз 

устурацои машцур муроҷиат менамоем, ки дар он аз ҷашни Сада хотировар шудаанд. 

Дар устураи «Бунжд ницодани ҷашни Сада аз ҷониби Цушанг» омадааст, 

ки: «Яке аз рфзцо шоци ҷацон Ҳушанг бо чанд тан цамгурфци худ ба сфи кфц рафт ва аз ҷое гузар 

мекард, ногоц чашмаш ба чизи дарозе бархфрд. Он чиз дароз, сияцранг, тиратан ва тезтоз буд. Аз 

ду чашмаш, ки дар ду бари сараш буд, гфж чашмаи хун мерехт. Дацонаш чунон дуд мекард, ки гфж 

аз он ҷацон тира мешуд. Вай мори сижци бадцайбате буд. Шоц Ҳушанги боцуш ба он нигац кард 

ва цамон замон пешдастк карда, як сангеро гирифту ба сфи он партофт. Вале мори ҷацонсфз 

биҷасту гурехт ва санги хурди партофтаи шоц ба санги калони дигаре бархфрду цар ду санг 

бишкастанд ва ялаққос равшанк доданд.  Агарчк мор кушта нашуд, вале аз он сангцо оташ ба 

вуҷуд омад. Пас аз он ки цар кас бар санг оцан мезад аз он равашанк бармеомад. Ҳамаи ононе, ки 

цамгурфци Ҳушанг буданд нижиш мекарданду ба ф офарин мегуфтанд, ки яздон ба вай чунин 

фурфғе цадя намуд. Аз он замон ба баъд цамин оташ қиблаи онцо шуд ва гуфтанд, ки «ин фурфғи 

эзадк аст, агар цар кк бихрад аст онро бояд парастид». Шаб омад, он оташро чун кфц 

барафрфхтанд. Ҳушангшоц дар гирди он бо цамон гурфци худ як ҷашни бузурге барпо намуду 

хушцолк ва боданфшк кард. Аз он замон номи он ҷашни фархундаро Сада номиданд. Ин буд, ки аз 

Ҳушанг ҷашни Сада ба ждгор боқк монд». 

 

Дар устураи «Адади фарзандони Одам» низ доир ба таърихи ҷашни Сада ишора 

рафтааст: «Мегфянд Каюмарс, яъне Одам, ки нахустин инсон буд сад фарзанд дошт. 

Панҷоц нафари онцо аз ҷинси зан ва панҷоци дигар аз ҷинси мард. Замоне, ки онцо ба 

балоғат расиданд он рфзро ҷашн гирифтанд ва цамаи онцоро социби хонаву ҷой карданд. 

Сипас шоц фармуд, ки оташи бисжр афрфзанд ва ҷашн гиранд. Аз ин рф он ҷашнро Сада 

меноманд». Ба ин устура дар «Бурцони қотеъ», «Ғижс-ул-луғот», «Луғатномаи Децудо» 

ва манобеи дигар низ ишорат шудааст. 



Дар устураи «Шаби пирфзк бар Заццок» низ доир ба пайдоиши ҷашни Сада 

ахбор омада, дар ин ҷо асосгузори Сада Фаридун муаррифк шудааст. Ин устура низ хеле 

машцур аст. Дар сарчашмацои гуногун дида мешавад. Аз ҷумла Берунк ин матлабро цам 

дар «Аттафцим» ва цам бахусус дар китоби худ «Осор-ул-боқия» муфассалтар бажн 

менамояд:  

«Ва эронижн пас аз он ки кабс аз моццои эшон бартараф шуд, дар ин вақт 

мунтазир буданд, ки сармо аз эшон бартараф шавад ва давраи он бекор гардад, зеро 

эшон оғози зимистонро аз панҷ рфз, ки аз обонмоц бигузарад, мешумурданд. Ва охири 

зимистон дац рфз, ки аз бацманмоц мегузашт, мешумурданд. Ва ацли Караҷ ин шабро – 

«шаби газана» мегфянд, яъне шабе, ки дар он газидан зижд аст. Ва мақсудашон ин аст, ки 

сармо шахсро дар ин шаб «мегазад». Гуфтаанд: сабаб ин ки дар ин шаб оташ бардошта 

мешавад, ин аст, ки чун Заццок қарор гузошта буд, цар рфз ду нафар бижваранд ва барои 

море, ки ба дфши ф буд, димоғи онцоро ғизо қарор дицанд. Ва шахсе, ки муваккал ба ин кор 

буд, пас аз омадани Заццок ба Эрон, Измоил ном дошт. Ва ин шахси муваккал яке аз ин 

дуро озод мекард ва тфшае мебахшиду фро амр мекард, ки ба қисми ғарбии кфци 

Дамованд сокин шавад. Ва дар он ҷо бираваду барои худ хонае бисозад. Ва дар ивази ин 

шахси озодшуда ба ду мори сари китфи Заццок димоғи қфчқоре мехфронид. Ва ин димоғро 

бо димоғи як нафари дигар, ки кушта мешуд, махлут мекард. Ва чун Фаридун Заццокро 

гирифт, Измоилро цозир кард ва хост, ки фро «подош бахшад». Измоил ашхосеро, ки аз 

қатл боздошта буд, Фаридунро хабардор кард. Ва як расул аз Фаридун хост, ки ба кфци 

Дамованд биравад, ки то цақиқати масъаларо ба Фаридун бирасонад. Ва чун Измоил ба 

кфци Дамованд расид, озодшудагонро амр кард, ки бар пушти бомцои худ цар як оташе 

биафрфзанд, то шумораи эшон зижд ба назар ояд. Ва ин воқеа дар шаби дацуми 

бацманмоц буд. Ва фиристодаи Фаридун гуфт: «Чи қадар хонаводацо, ки ту озод кардк! 

Фиристода аз он ҷо баргашту Фаридунро аз он чк дида буд, хабардор кард. Ва Фаридун 

аз шунидани ин воқеа хеле масрур шуд ва худи ф ба кфци Дамованд рафту озодшудагонро 

дид. Сипас Измоилро ҷузви наздикони худ гардонид. Ва Дамовандро тобеи ф кард ва фро 

ба тахте зарин нишонид. Ва номашро Масмағон гузошт». 

                                                 (Берунк. Осурулбоқия. Душанбе: Ирфон, 1990, с.250-251). 

 

Чунин устурацо ва ривоятцо дар бораи ин ж он воқеа ва цодисаи замони бостон, то 

рфзгори мо дар шаклцои мухталиф расидааст. Цамаи ин устурацоро баъдцо ховаршиноси 

машцури даниягк Артур Кристенсен мавриди омфзиш қарор медицад. Вай дар доираи 

таъкиди олимони шинохтае мисли В.Маннцардт, Э.Вестермарк ва Е.Монгк ва Фрэзер 

доир ба масъалаи ҷашни оташ ва муқаддас донистани он изцори назар менамояд. Ба 

гуфти эшон дар бораи ҷашни оташ дар байни пажфцандагон солцо ду ақида идома дошт. 

Яке ин буд, ки оташ тамоми неруи зижноварро бо афсуну ҷоду месфзонад ва дигаре ин ки 

неруи бештар ба Хуршед мебахшад, яъне оташ тақлиде аз Хуршед аст. Баъдцо Фрэзер бо 

далелцои илмк собит менамояд, ки оташ тақлиде аз Хуршед будааст. А.Кристенсен 

вориди ин бацсцо шуда ишорат бар он менамояд, ки он ба кишварцои аврупок, ки дар он 

ҷо сармо бештар аст дуруст аст. Вале барои сарзаминцое ба мисли Эрон, ки обу цавои 

муносиб ва тобистонцои гарм доранд, цосили замин пеш аз цама ба Хуршед ва борон 

вобаста аст. Дар ин кишвар эцсоси камбуди Хуршед нест. Аз ин рф дар ин кишвар неруи 

поксозии оташ эцтимолан танцо ангезаи ҷашни оташ аст. Ба гуфти Маннцардт оташ 

василаи поксозии ибтидок ва аз ин ҷицат муассиртар аз об аст. Ҷашни Сада чанд цафта 

пеш аз расидани бацору наврфз аст, ки эронитаборон ба ин муносибат дар кфццо 

марғзорцо оташ меафрфзанд, то мазореъ ва чарогоццоро барои тобистон пок созанд. 

Рфиши фаровони гижццо ва бецрфзии одамижн ва цайвонотро таъмин намоянд. 



А.Кристенсен ба таври муфассал ҷашцои оташеро, ки дар Эрони бостон будааст ва то 

имрфз нишонацои он дар байни мардум аст мавриди барраск қарор дода, ба чунин 

натиҷа мерасад, ки ҷашнцои гуногун вуҷуд дошта, яке ба дигар пайванд будааст (ниг.: 

Кристенсен А. Нахустин инсон ва нахустин шацрижр. Тецрон, 1377, с.212-225). 

Аммо дар ин ҷо боз ба андешаи устурашиноси номдор Мецрдоди Бацор 

бармегардем, ки эшон ба таври мушаххас назари худро дар мусоцибацои худ гуфтааст. Ба 

гуфти эшон ҷашни Сада марбути зардуштижн нест, вале онцо цоло таҷлил менамоянд. 

Муддате дини зардуштк ҷашни Мецргон ва Наврфзро мепазирад, вале иди Садаро ки чун 

ҷодук менигоштанд, вориди дин накарда буданд (ниг.: Бацор М. Аз устура то таърих. 

Тецрон, 1381, с.353). 

 

Таҷлили ҷашни Сада дар маркази нощияи Деваштич 

Тавре ки дар аввал ждовар шудем, ҷашни Сада ин вобаста ба Хуршед аст. Барои 

дуруст бажн намудани матлаб ба як нуктаи дигар равшанк бояд андохт. Ин он аст, ки 

баъзецо Хуршед ва Мецрро яке медонанд, ки ин тавр цам нест. Мецр ж Митро (ба авесток 

«Мисра», пацлавк «Митр») маънои зижд дорад. Аз ҷумла ацд, паймон, муцаббат, Хуршед, 

цафтумин моци сол, рфзи шонздацуми цар моци шамск ва ғ. Мецр фариштаи ацду мисоқу 

фурфғ дар Эрони Бостон буд ва фро фариштаи мецру дфстию ацду паймон ва мазцари 

фурфғу рфшнок мепиндоштанд. Ба ақидаи Жцақк «Мецр эзадест, дорои цазор чашм ва 

ду цазор гфш ва дац цазор посбон…» (Ниг.: Жцақк М. Фарцанги асотир ва достонворацо 

дар адабижти форск / Тация ва шарцу тавзецот ва талциқоти Р.Ваццоб. Душанбе, 2014, 

с.319). 

Дар солцои охир пажфцандагон бидуни андеша шаби ялдоро (шаби чилларо, 21-22 

декабр), ки дарозтарин шаб аст, таваллуди Мецр медонанд. Аз иттилои боло маълум шуд, 

ки Мецр маъницои зижд дорад. Пас фаромфш набояд кард, ки шаби чилла ж ялдо ин 

таваллуди фақат Хуршеди воқек аст. Калиди дақиқ намудани ҷашни Сада низ дар цамин 

ҷост. Яъне шаби ялдо ин шаби таваллуди Хуршед аст, на Мецр. Ба гуфти Мецрдоди Бацор 

ҷашни Сада ин чиллаи Хуршед аст. 



М. Бацор дар ин бора гуфтааст: «Ҷашни Садаро нигоц кунед, ки дар дацуми бацман 

(29-30 январ) аст. Хуршед бино ба эътиқодоти куцан шаби дайҷури (торики) 

вацшатнок пожни озармоц ва аввали дай (21-22 декабр), байни поиз ва зимистон, 

баландтарин шаби сол аст, ки ин шаби зоида шудани Хуршед аст. Дар ин дарозтарин 

шаб, Хуршед саранҷом зода мешавад. Хуршеде, ки дар пожни поиз мурда буд, дар 

зимистон бача аст, дар бацор навҷавон аст, дар авҷи тобистон дар авҷи қудрат аст. 

Дар поиз пир мешавад, дар пожни поиз мемирад ва Хуршеде, ки дубора аз аввали дай 

меояд як Хуршеди тоза аст, як навзод аст…» 

 (Бацор М. Аз устура то таърих. Тецрон, 1381, с.304). 

Дар Авесто бахши махсусе ба номи «Хуршед-яшт» аст, ки аз хондани он метавон 

бовар кард, ки Сада дар воқеъ ҷашни Хуршед аст ва онро бояд таҷлил намуд. Аз ҷумла 

дар Авесто омадааст: «Ҳангоме ки Хуршед барояд, замини ацураофрида пок шавад; оби равон 

пок шавад; оби чашмасорон пок шавад; оби дарж пок шавад: оби истода пок шавад; офариниши 

Аша, ки они Спандменуст – пок шавад» (Авесто. Душанбе, 2000, с.233). 

Мецрдоди Бацор, ки донишманди устурашиноси дақиқназар аст, дар асоси 

мутолиаи устурацои ҷашнцои оташи кишварцои гуногуни олам ва осори устурашиносон 

ба чунин натиҷа расид, ки сада ин дар воқеъ ҷашни чиллаи Хуршед аст. Мацз тавассути 

гулхани оташ, ки намоди Хуршед аст аз гузаштацои дур то имрфз нижгони мо ин 

бузургтарин ва нодиртарин падидаи табииро бо эътиқод, афсуну ҷоду ҷашн 

мегирифтанд. Ин кфдаки хурдсолро, ки номаш Хуршед аст бо оташи Сада гарм 

мекарданд. М.Бацор ин нуктаро ба таври зерини шарц додааст: «Бо ин оташбозицо, ки дар 

воқеъ ҷодуи гарм шудани Хуршед аст, ин бачаро ташвиқ ба рушд ва гарм шудан мекунем, 

ба ф энержк ва жрк медицем, ки қавитар бишавад. Дар маросими марбут ба таваллуд то 

чицил рфз бачаро маъмулан дар хона нигоц медоранд ва ба касе нишон намедицанд. Дар 

рфзи чицилум аст, ки бачаро дигар ба цама нишон медицанд, аз хона берун мебаранд. Мо 

дар чицилум, аз аввали даймоц яъне дацуми бацман (29-30 январ) ҷашни Сада мегирем. 

Дар воқеъ Хуршед дар ин рфз чицилрфза шуда. Дар осори қадим, ба думи парандацо 

ҷорфи кфчаке мебастанд ва думи парандацоро оташ мезаданд ва ба цаво парвоз медоданд. 

Гфж цазорцо Хуршед дар осмон мепарид дар шаб. Кфцаи оташ дуруст мекарданд, ба 

гирдаш мерақсиданд. Ин кфцаи оташ намоди Хуршед аст. Ин парандацое, ки дар фазо 

цастанд, хуршедаконе дар фазо цастанд, ки дар воқеъ ҷодук оташ будааст. Ҷодуи гарм 

кардани Хуршед ба муносибати чицилумин рфзи таваллуди Хуршед. Хуршед мазцари 

баркат барои инсон аст. Цажти мо ба Хуршед вобаста аст. Пас куллияи ҷашнцои хуршедк 

масъалаи баракатбахшро ба нацве ба худаш дорад» (Бацор М. Аз устура то таърих. 

Тецрон, 1381, с.305). 

Ҷашни Сада дар тфли таърих ташаккул жфта, ба таълимоти мазцабиву миллк 

пайванд гардида, байни халқ мацбубият карда будааст. Дар замони Сомонижн ин ҷашн 

роиҷ буда, пасон дар замони Ғазнавижн низ машцур будааст. Султон Мацмуди Ғазнавк 

низ ин ҷашнро бо шукфцу шацомати хос таҷлил менамудааст. Доир ба он Абулфазли 

Байцақк чунин маълумот овардааст: «Ва рфзи чацоршанбе цафтдацуми (моци) сафар пас 

аз бор хилвате кард, амир бо вазир ва социбдевонони рисолат ва авлиж ва цашам ва Хоҷа 

Цусайни Микоил низ он ҷо буд ва рой заданд дар маънии царакат ва қарор гирифт бадон 

ки сфи Марв рафта ояд ва бар ин боз пароганданд. Ва Хоҷа Цусайни Вакил шуғл бисохт 

ва бистуми ин моц сфи Марв бирафт то мисол дицад улуфот ба тамомк сохтан 

чунонки цеч бенавое набошад чун раияти Мансур он ҷо расад. Ва пас аз рафтани ф то се 



рфз амир фармуд то сарои парда бар роци Марв бизаданд бар се фарсангии лашкаргоц. Ва 

Сада наздик буд, уштурони султониро ва аз он цамаи лашкар ба сацро бурданд ва газ 

кашидан гирифтанд то Сада карда ояд ва пас аз он царакат карда ояд. Ва газ 

меоварданд ва дар сацрое ки ҷфйи оби бузург буд бар он шараф (баландк, муртафеъ) 

меафганданд, то ба болои қалъате баромад. Ва чацортоқцо бисохтанд аз чфби сахт 

баланд ва онро ба газ бижганданд. Ва гази дигар ки сахт бисжр буд, болои кфце баромад 

бузург. Ва аллаи (уқоби) бисжр ва кабфтар ва он чк расм аст аз дороти ин шаб ба даст 

карданд» (ниг.: Байцақк, Муцаммад Цусайн. Таърихи Байцақк / Муқаддима, тасцец, 

таълиқот, тавзецот ва фецрастцо: Муцаммад Ҷаъфар Жцақк, Мецдии Саййидк. Ҷ.1. Тецрон: 

Сухан, 1388, с.437-438.) 

Тибқи ишорати Байцақк дар он рфзгорон ҷашни Сада аз ҷониби цукумати замон 

бошукфц баргузор мешудааст. Аз ҷумла Байцақк дар ин бора чунин ишорат намудааст: 

«Ва Сада фароз омад, нахуст шаб амир бар он лаби ҷфйи об, ки шароъйе зада буданд, 

биншаст ва надимон ва мутрибон бижмаданд ва оташ ба цезум заданд – ва пас аз он 

шунидам, ки қариби дац фарсанг фурфғи он оташ бидида буданд – ва кабфтарони 

нафтандуд бигзоштанд ва дадгон ба қорондуд ва оташ зада давидан гирифтанд ва чунон 

Садае буд, ки дигар он чунон надидам ва он ба хуррамк ба пожн омад». (Байцақк, с.438). 

Аз худи ин ишорацо маълум аст, ки ин ҷашнро мардум бо тарзи гуногун таҷлил 

намуда, шоцон низ ба он цамроц шуда, дар базмгоццо ва макони баргузории ҷашни Сада 

иштирок карда, шодию хурсандк мекардаанд ва ба цамдигар таманнои хушцоливу 

хушсолиро орзу менамудаанд. 

Тавре ки ховаршиноси машцур Е.Э.Бертель дар як мақолаи худ тацти уновни 

«Праздник джашн-и Саде в персидско-таджикой поэзии» (Э.Бертельс. Избранные труды. 

М., 1988, с.302-313) навиштааст, шоирони дарбори Ғазнавижн ҷашни садаро ситоиш 

намудаанд. Ба гуфти ф Унсурк дар қасидае ба таври муфассал аз ҷашни Сада ждовар 

мешавад, онро ждгор аз Фаридуну Ҷамшед медонад ва тарзи баргузор шудани онро ба 

таври зерин тасвир менамояд: 

Сада ҷашни мулуки номдор аст, 
Зи Афредуну аз Ҷам ёдгор аст. 
Замин имшаб гўӣ, кўҳи Тур аст, 
К-аз ў нури таҷаллӣ ошкор аст. 
Гар ин рўз аст, шаб хондаш набояд, 
Ва гар шаб рўз шуд, хуш рўзгор аст. 
Ҳамоно к-ин диёр андар биҳишт аст, 
Ки бас пурнуру рўҳонӣ диёр аст, 
Фалакро бо замин анбозие ҳаст, 
Ки расми ҳар ду тан дар як шумор аст. 
Гаҳе сарви баланд асту гаҳе боз, 
Ақиқин гунбади зарриннигор аст. 
Ар эдун гар ба сурати рўшан омад, 
Чаро тиравашу ҳамранги қор аст. 
Гар аз фасли замистон аст Баҳман, 
Чаро имшаб ҷаҳон чун лолазор аст? 
Ба лола монад он, лекин на лола аст, 
Шарори оташи Намруду нор аст. 
Ҳаме мар мавҷи дарёро бисўзад, 
Бад-он монад, ки хашми шаҳриёр аст. 



 

Аммо цамин Унсурк шояд тацти таъсири дигарон қарор гирифтааст, ки дар 

қасидаи дигараш ҷашни Садаро сарзаниш менамояд. Баръакс сижсати Мацмудро дар 

муқоиса бо оташи сада баландтар донистааст: 

Худойгоно, гуфтам, ки таҳният гўям, 
Ба ҷашни деҳқоноин ба зинати баҳман. 
Ки андар ў бифрўзанд мардумон маҷлис, 
Ба гавҳаре, ки бувад сангу оҳанаш маъдан… 
Чунин ки дидам оини ту қавитар буд, 
Ба давлат андар з-оини Хусраву Баҳман. 
Ту марди диниву ин расм расми габргон аст, 
Раво надорӣ бар расми габргон рафтан. 
Ҷаҳониён ба русусми ту таҳният гўянд, 
Туро ба расми каён таҳният нагўям ман. 
На оташ аст сада, балки оташ оташи туст, 
Ки як забона ба тозӣ занад, яке Хутан. 

 

Дар ин бора А.Абдуллоев чунин гуфтааст: «Унсури ҷашни садаро «расми габорон» 

номида, расми нави Мацмудро, ки ба дини ислом асос жфтааст, қавиву пурзфр 

цисобидааст. Вай ишора кардааст, ки бо расми шоцони гузаштаи бостонк Мацмудро 

тацният нахоцад гуфт, баръакс расми нави ф лоиқи тацсину офарин аст; оташи сада дар 

назди оташи сижсати Мацмуд, ки як забонааш ба арабу дигараш ба Хутан аст, цеҷ аст. 

Унсурк барои дастгирии сижсати Мацмуд ошкоро садаро-ҷашнеро, ки пештар худаш 

тавсиф намудааст, нораво цисобидааст ва ба ҷояш расму суннати динии мацмудиро 

тарғиб намудааст» (А.Абдуллоев. Адабижти форсу тоҷик дар нимаи аввали асри Х1. 

Душанбе, 1979, с.127). 

Цар чанд дар цар давру замон зидди оинцои бостонии нижгони мо, ки 

пайвандагари инсон ва табиат мебошанд, шахсоне мубориза мебурданд ва мехсотанд, ки 

ин ҷашнцои бостонк Наврфз, Мецргон, Сада таҷлил нагардад, вале боз цам мардум онцоро 

аз цама балоцо наҷот дода, то рфзгори мо оварданд. 

Хушбахтона, Сада дар ашъори шоирони дигари садаи жздац зижд тавсиф шудааст. 

Онцо Садаро ситоиш намуда, дар бораи ин ҷашн ва арзиши он назари хешро ифода 

намудаанд. Аз цама муцим дар адабижти садаи жздац ҷашни Сада, махсусан дар шеър, ба 

сифати талмец корбарк шуда, цамчун як ҷузъи устураи мансухк цифз шудааст, ки аз 

бузургии ин ҷашн ва қадимияти он далолат мекунад. Чунончи Фаррухк мегфяд: 

Равшанӣ дар осмон з-ин оташи ҷашни Садаст, 
К-аз сарои хоҷа бо гардун ҳаме ҳамсар шавад. 

 

Ба ин маънк дар байти дигар аз Сада цамчун талмеци мансухк истифода карда, чи 

гуна дар шаб оташ афрфхтан ва тавассути он аз цама кирдорцои зишт тоза шуданро жд 

намуда, тавассути хотираи таърихк аз ин ҷашни нижкон жд мекунад ва мегфяд: 

Шаби Сада аст яке оташи баландафрўз, 
Ҳақ аст мар садаро бар ту ҳақ он бигзор. 

Дар ин бора Манучецрк низ изцори назар карда, ба тариқи руҷфъ аз ҷашни Сада жд 

мекунад ва хеле самимона аз омадани ҷашни Сада дарак медицад: 

Омад ай саид аҳрори шаб ҷашни Сада, 



Шаби ҷашни Садаро ҳурмат бисёр бувад. 
 

Манучецрк дар назди амир ҷашни Садаро ситоиш намуда, «ойини Каюмарс ва 

Сифандижр» гуфтааст: 

Чашни Сада амиро расми кибор бошад, 
Ин ойини Каюмарс ва-Сифандиёр бошад. 

Дар бораи он ки то омадани Наврфз панҷоц рфз аст ва аз ин пеш ҷашни Сада аст, 

Манучецри ишораи ницоят латиф дошта, аз таърихи пайдоиши Сада чунин маълумот 

додааст: 

Ва инак  биёмада аст ба панҷоҳ рўз пеш, 
Ҷашни Сада тилояи наврўзи навбаҳор. 

 

Шоирони пасин низ аз ин талмеци мансухии ҷашни Сада фаровон истифода 

карда, бори дигар ишора менамоянд, ки ин ҷашн дар мижни халқ ҷойгоци хос дошт ва 

боиси ифтихори ацли адаб низ мебошад. Масалан, Манучецрк дар як қитъаи худ дар 

бораи ҷашни Сада гуфтааст: 

Омад, эй сайиди аҳрор шаби ҷашни Сада, 
Шаби ҷашни Садаро ҳурмати бисёр бувад. 
Барафрўз Оташбарзин, ки дар ин фасл басо, 
Озарибарзин пайғамбари озор бувад. 
Оташе бояд чунон, ки фурўзад аламаш, 
Бартар аз доираи гунбади даввор бувад. 
Чун зи гардун бар ин силсилаи зарандуд, 
Қурси хуршед фурў хуфта нагунсор бувад. 
Оташу дуд чу дунболи яке товус, 
Ки барандўда ба тарфи думи ў кор бувад. 
В-он шараф, гўӣ, товус ба гирди думи хеш, 
Лўълўе хурд фитолида ба минқор бувад. 
Чун яке хаймаи марҷон зи бараш нофаи мушк, 
Ки суманбарг бар он нофаи аттор бувад. 
Ё чу зарин шаҷаре даршуда атрофи шаҷар, 
Ки бар ў бар шамар аз лўълўи шаҳвор бувад. 
Боғбон ин шаҷар аз ҷой биҷунбонад сахт, 
То фурў барад боре, ки бар ашҷор бувад. 
Май хўр, эй сайиди аҳрор, бар ин ҷашни сада 
Бода хўрдан, бале, аз одати аҳрор бувад. 

(Манучецрк. Мунтахабот / Ҷобул Додалишев. Душанбе: Дониш, 1974 ,с.73) 

Дар ин қитъа Манучецрк доир ба сифати ҷашни Сада эътибор дода, баргузории 

онро дар замонаш хеле хуб тасвир кардааст ва ин бори дигар далолат аз он мекунад, ки 

ҷашни Сада мацсули тахайюли гузаштагони мо цаст ва асрцо идома жфта, дар мижни 

мардум мацбубияти махсус доштааст. 

Дар ғазали Хоқонк талмеци сада оцанги ғинок гирифта, ба цолати руции ошиқ 

пайваст шудааст ва эцсои цолати вай бо ин таъбир самимк ифода гардидааст: 

Он шаб ки шаби Сада буд дар кўят, 
Оташи дили ман боду чалипо мўят. (Хоқонӣ). 

Садаро нижгони пешазорижии тоҷикон ва ҷашн мегирифтанд. Баъдцо он вориди 

зиндагии қавмцои гуногуни орижк цам эронижн ва цам тфронижн гардид. Аз сабаби он ки 



барои зардуштижн Хуршед, оташ, рфшнок муқаддас буд, Сада вориди рфзгори онцо шуд. 

Бояд ждовар шуд, ки ҷашни Сада имрфзцо низ дар байни зардуштижни Эрон ва 

кишварцои гуногуни ҷацон фаромфш нашудааст. Тавре ки пажфцандагон аз ҷумла Содиқи 

Цидоят ишора намудааст, дар замони  шоц, бо номи «садасфзк» дар Кирмон ҷашни 

муфассале баргузор мешавад. Ба гуфти эшон дар Кирмон панҷоц рфз пеш аз Наврфз 

хирвори бутта ва цезумро дар мацалли Боғчабудоғобод гирд меоварданд. Дар ин цамоиш 

мубади мубадон, аъжни шацр ва цатто мецмонони хориҷк даъват мешуданд. Дар хони ин 

мацфил шароб, ширинк ва мевацо сида мешуд. Дар аввали ғуруби офтоб ду нафар мубад 

оташро меафрфзад ва сурди махсус мехонд. Цангоме ки оташ шфъла мезад цама 

мецмонон, ки беш чанд цазор нафар мешаванд бо фарждцои шодк даври оташ мегарданд 

ва ин таронаро мехонанд: 

Сади саде, сӣ бе гале, 
Панҷоҳ ба Наврўз ҳо бале.  

(С.Ҳидоят. Фарҳанги омиёнаи мардуми Эрон. 1379, с.120-121). 
 

Баъдцо низ ин ҷашн идома жфта, то аввали садаи ХХ ҷойгоци хос доштааст. Вале 

дар давоми қариб як аср агар он ба таври расмк цамчун оини хурофотк эълон шуда 

бошад цам, он аз хотираи мардум берун нарафта, дар музофот ва ҷойцои алоцида цамчун 

ҷузъи маросими мардумк шинохта мешуд ва таҷлил мегардид. Нишонацои эцтиром ба 

оташ ва боварцое ба ҷашни Сада дар мижни мардум зинда буданд ва бо шаклцои гуногун 

муаррифк мешуданд, ки қисме аз он дар рфзгори мардуми мо дар шакли нақлцои 

устурак, боварцо ба оташ, алавгардонк, мақолу зарбулмасал, таъбир ва оини халқк 

пойбарҷост. Масалан, чанде пеш агар оташи оташдони хонаводае хомфш шавад, ин фоли 

бад буд. То имрфз дар мижни мардуми тоҷик нишонацое аз муқддас будани оташ дар 

шакли таъбир ва мақол боқк мондааст. Чунончи: «Алави хонаат хомфш нашавад», «Худож, 

чироғи хонаат цамеша даргирон бошад» (фарзандталабк, ба хусус барои писар), «Худож, 

цич кас бечироғ нашавад» (беписар набошад), «Вай бечора бечироғ аст» (беписар аст), 

«Чунон бачаи зфр буд, ки алав барин дар мегирифт», «Бачаи фалонк чун оташ аст», «Алав 

барин гарде!» (мисли оташ боше!) ва амсоли ин. 

Цамчунон ба сифати қасам дар байни халқ таъбирцои зижд роиҷ аст, ки ба оини 

оташ ва ҷашни Сада мансубият доранд. Масалан, «Алав занад, ки<», «Ба оташ сфзам 

ки<», «Агар цамин кора ман карда бошам, илоцк мисли чфб дар оташ дар гирам<». 

Цатто чунин нафрин мекунанд: «Илоцк, бечироғ шав!» (беписар шав). Яъне оташ цамон 

рамзи ҷодуву афсунии худро низ то имрфз аз даст надодааст. Цатто цангоми баъзе 

беморицо алавгардон мекунанд, то ки неруцои зараровар аз бадани бемор берун равад. 

Цоло цам цангоми ҷашни арфск дар Бухоро, Самарқанд, Бадахшон, Хатлон, 

ноцияцои Суғд ва баъзе ҷойцои водии Цисор арфсро аз гирди оташ гирд гардондан, шамъ 

равшан намудан ва ж дар байни тамоми тоҷикон пас аз марг се рфз чароғи хонаро хомфш 

накардан ба назар мерасанд, ки онцо аз оини гузаштаи мо сарчашма гирифтаанд. 

То солцои 70 садаи ХХ дар баъзе децоти кфцистони Тоҷкистон ва дар байни 

тоҷикони Осижи Мижна мушоцида мешуд, ки дар айни авҷи зимистон, барои нек омадани 

соли оянда ва зуд расидани бацор, гурфце аз одамон ба дашту сацро, ж дар байни боғи худ, 

хору хасу буттаву чфбцои хушки дархатонро ҷамъ оварда оташ афрфхта шодмонк 

менамуданд. Наврасону ҷавонон дар гирди ин оташ бозиву шфхк ва цунарнамок 

менамуданд. Ин цамон нишонаи ҷашни Сада аст, ки мардум нишонаи онро, бо эътиқод 

ба гузашта, то замони мо овардаанд. 



Чанд дацсола пеш тфи хатна бештар дар фасли зимистон баргузор мешуд. 

Шахсони доро дар тфи хатнаи писари худ цатман мусобиқаи гфштин ва бузкаширо барпо 

менамуданд. Дар майдони гфштин ва бузкашк, пеш аз оғози он, ба харцо цезум бор карда 

мебурданду аввал гулхане афрфхта, чанд лацза дар гирди он хурсандк мекарданд, баъд 

мусобиқаро оғоз менамуданд. Мо мушоцида кардаем, то он даме, ки гулхан наафрфзанд, 

пирмардони суннтагорои таҷрибакор ба шурфъи мусобиқа иҷозат намедоданд. Ин оин 

цоло цам дар зецни пирамардоне боқк мондааст, ки ин цам цамон нишонае аз ҷашни Сада 

аст. 

Аз ин ишорацо маълум мешавад, ки дар хотираи фарцанги халқи тоҷик ҷашни 

Сада мақоме мисли ҷашнцои Наврфз ва Мецргон дорад ва месазад, ки он дар сатци 

ҷумцурк таҷлил карда шавад. 

Хуб мешуд, ки дар вақти маросими ҷашни Сада суннатцои ин ҷашни мардумк 

риоя карда шаванд, ки қисме аз онцо ба замони мо низ мувофиқ меоянд. Аз ҷумла, 

мардум метавонанд дар цамин рфз, ба хотири ҷашни Сада бо цам бижянд, базм кунанд, 

хурсандк карда, дар боғцои истироцатк чорабиницои фарцангк ташкил намоянд. 

Инчунин намоиши фурфши ницолу дарахтон ва гулу гулбутацоро ташкил карда, 

мардумро ба дарахтшинонк ва гулшинонк даъват намоянд. Ба калонсолон, пиронсолон, 

ятимону барҷомондагон кумак расонида, ба аждати беморон бароянд ва онцоро 

дилбардорк кунанд. Дастархони хоксоронаи идона оро дода, дар он меваҷот гузоранд ва 

шукрона аз сулцу субот намоянд. Ба хонаи цамсоягони худ ба қадри имкони худ цадя 

фиристанд, агар он ницол ва ж дархт бошад, боз бецтар. Дар назди цавлк ва хонацои худ 

дарахту гул шинонанд, ба тоза кардани дарахтон машғул шаванд, боғцои худро тоза 

намоянд, рамзан гулхан гиронда, цамаи кудуратцо, ифлосицо ва партовцоро сфзонанд ва 

ҷфйю зацбурцоро тоза карда, дар қади роццо дарахт шинонад. Бо цамдигар бо мецр салом 

дицанд, хурдсолон ва наврасонро ба мецнат кардан ҷалб намоянд ва аз цавлк ва хонацо 

чизцои нодаркор, партовцоро берун карда, ба тоза кардани онцо машғул шаванд. Бегоц 

либоси тоза ба бар карда, зижфати хонаводагк ва ж суфраи ҷашни Сада оро дицанд. Хуб 

мешуд, ки дар ин суфра падару модар, хоцару бародар, хешу таборони наздик ба цам 

ҷамъ оянд, аввал дар боби дфстию рафоқат, одаму одамгарк, хайру саховат, эцтироми 

якдигар суцбат ороста, зижфат хфрда, хурсандк ва базму бозк намоянд. Якдигарро табрик 

карданро фаромфш накунанд. Аз мевацои барои зимистон нигоцдошта ширинк ва 

шарбат тайжр карда, дар хони идона гузоранд, боз бецтар. 

Ин иддае аз суннатцои ҷашни Сада мебошанд, ки нижкони мо онцоро иҷро 

мекарданд ва хушиву хурсандк намуда, ҷашни Садаро таҷлил мекарданд ва барои 

омадани Наврфз орзую ниятцои худро ифода менамуданд. 

Метавон ждовар шуд, ки имрфзцо дар кишварцои гуногуни олам, дар он шацрцое, 

ки тоҷикон ва форисазбонон, курдцо, паштунцо, баллучцо ва дигар мардуми эронитабор 

зиндагонк менамоянд Садаро ҷашн мегиранд. Дар тарбхонацо ба ифтихори Ҷашни Сада 

базми ҷамшедк барпо менамоянд. 

Вобаста ба ин Сарвари кишвар муцтарам Эмомалк Рацмон цангоми таҷлили 

ҷашни Мецргон таъкид намуда буданд, ки: «Ҷашн танцо ба хотири ҷашн нест ва таҷлили 

цар санаи муцим дар зиндагк бояд моро ба андеша ва хулосабарорк барои оянда тацрик 

созад». 

Цоло аз баракати Истиқлолияти кишвари азизамон ҷашни Сада эцж гардид. Акнун 

цамон шукуци бостонии онро бояд барқарор кард. Дар оянда баробари фурф рафтани 



офтоб гулхани азиме афрфхта шавад. Дар гирди ин гулхан корвони шодмонии 

Садабарпо шавад. Доирадастон, сурнайнавозон, карнайнавозон, цунармандон, 

масхарабозон, дорбозон, аскиячицо, раққосон, аспакбозцо, пацлавонон, цар касе, ки 

цунаре барои намоиш додан дорад, цамроц гардад. 

Дар ҷашни Сада низ созцои миллк, навъцои гуногуни цунарцои мардумк, 

мацорати пазандагони моцир, навъцои таомцои суннатк, порчацои атласу адрасбофк, 

зардфзк, гулдфзк, қолинбофк, заргарк, либосцои миллии зимистонк, намоиши расму 

оинцои мардумк, рақсу сурудцо ба маърази тамошо гузошта шавад. То бо ин шодмонию 

хурсандк зимистони сарди афсунгарро гусел намуда, барои бештар ҷацонро мунаввар 

намудани Хуршеди бацорофар мадад намоем. 

Хуб мешуд, ки дар гирди ҷашни Сада арфсакцое чун рамзи Хуршеди тобон тация 

гардад; рамзи бобои децқон, ки интизори бацору Наврфз аст, намоиш дода шавад. 

Цангоми ҷашни Сада цамчун рамзи зимистони сарду ҷодугар тимсоли пиразани аҷуза 

сохта, бо чецраи масхараомези хандадор барои тамошобинон пешкаш гардад. 

Садаро бояд чунин пешвоз гирифт, ки мардум гфж цама ба истиқболи Хуршеди 

оламтоб мераванд. Тибқи суннати нижгон даст ба Хуршед бурда нижиш карда, дар ин 

рфзцои сардии ҷодуовар, аз ин оташи гарми наврфзовар барои бецбуд шудани рфзгори 

ояндаи бахтовар мадагор шаванд. 

Умед дорем, ки ҷашни Сада низ ба сифати як ҷашни миллию мардумк на танцо 

барои дилхушиву зижфат баргузор мешавад, балки мадагори кишоварзон шуда, барои 

рушди боғдориву токпарварк, гулкорию гулпарварк, чорводорию зироаткорк ва дар 

маҷмфъ ободкорк мусоидат менамояд ва минбаъд боз цам густариш межбад. Дар цақиқат 

ҷашни Сада, ба мисли ҷашни Мецргону Наврфз ҷашни кишоварзон мебошад, ки тамоми 

қишрцои ҷомеа аз он дастгирк менамоянд ва маросимцои онро риоя карда, аз 

баргузориаш изцори шодмонк месозад. 

Цамчунин бо умеду орзуцои нек ждовар мешавем, ки минбаъд суннатцои ин ҷашн 

ба таври васеъ омфхта шуда, таҷлили он дар сарорсаи мамлакат ба цукми анъана 

медарояд ва тамоми сокинони кишвар онро дар руцияи баланди арҷгузорк ба мероси 

маънавии халқ таҷлил менамоянд. Ин тадбир имкон медицад, ки боз цам цуввияти миллк 

қавитар гардад ва насли имрфза аз анъанацои нижкони худ бештар бархурдор шаванд. 

Ба тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон ҷашни Сада – ҷашни Хуршед муборак 

бошад! 
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