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سالهاپيش ، وقتي كه خيلي بچه بودم در اولين روزهاي 
نـــوروز به اتفاق خانواده و براي ديـــدار با پدربزرگ و مادر 
بزرگ و ســـاير اقوام پدري ، از شـــهر كرمان به روستاي 
آباء و اجداديمان «گوغر» (از توابع شهرســـتان بافت ) سفر 

ميكرديم . 
خوب يادم هســـت كه در اين ايام از پيرها و بزرگترهاي 
خانه و به طور كلـــي از برخي اهالي «گوغر» عبارتي را به 
صورتهاي مختلف ميشـــنيدم كه وجه اشتراك همه آنها 
اشاره به موضوع «شكستن لنگ (= پاي ) سيزده»! بود . 

تا جايي كه به خاطر دارم برخي از كاربردهاي اين عبارت 
را ميشد در مثالهايي نظير مثالهاي ذيل خالصه كرد : 

مثال وقتي در روزهاي نخست فروردين به چوپاني گفته 
ميشـــد كه فالن كار را انجام بدهد ، چوپان بهانه ميآورد : 
« لنگ سيزده هنوز نشكسته ! ، اجازه بدين لنگ سيزده كه 

شكست اين كار را انجام ميدهم ! ….»
يا اگر كسي قصد معامله يا حتي خريد و فروش وسيلهاي 
(ولو وسايل ســـاده و پيش پاافتاده ) را داشت ، در روزهاي 
اول فروردين و تا حدود ششـــم يا هفتم  فروردين ماه دست 
نگه ميداشـــت و ميگفت : « ان اشاا… بعد از شكستن 

لنگ سيزده ! » 
يا وقتي كه خانواده ما (يعني من و پدر و مادر و تنها برادرم )
 در روزهاي سوم يا چهارم فروردين ميخواست «گوغر » را 
براي ديدار با اقوام مادري نگارنده به مقصد شهر «سيرجان » 
(سرزمين مادريام ) ترككند ، برخي از قديميهاي مهربان 
و پيـــران صاحبدل گوغري ، با گاليه و ناراحتي ميگفتند : 
« واي خدا مرگم بدهد ! … كجا به اين زودي ؟! …. هنور 

لنگ سيزده نشكسته ميخواين راه بيفتين ؟! ….»
بـــه هر حال از نحوه به كارگرفتـــن عبارت مذكور و با 
توجه به اين كه ؛ســـيزده نوروز ؛ يا همان « سيزده به در » 
معروف در پيش بود ، براي هر شـــنوندهاي معلوم ميشد 
كه مقصود گوينده اين عبارت، نوعي اشـــاره مطايبه آمير به 
نحوست «سيزده » ميباشد و تلويحا مي خواهد بگويد كه تا 
وقتيكه پاي «سيزده نشكسته» و «سيزده» چالق و ناتوان 
نشده است و همچنان توانايي انجام حركتهاي منحوس و 
ناميمون در جهت تخريب و نابودي  كارهاي انسان را دارد 
، بايد از انجام هر كاري خودداري كرد و تا زمان شكســـتن 
لنگ «سيزده» و ناتواني او دست نگه داشت ! … يعني تا آن 
زمان نه بايد كاري جديد انجام داد ، نه بايد خريد و فروشي 

كرد ، نه بايد مسافرت نمود و … 
از مضمون حرفهاي گويندگان چنين عباراتي همچنين 
برميآمد كه زمان « شكسته شدن لنگ سيزده » هنگامي 
است كه حدود شش يا هفت روز از فروردين گذشته باشد و 

راه رسيدن به «سيزده نوروز » به نيمه رسيده باشد . 
بـــه عبارت ديگر اگر در ذهن خـــود فاصله ميان زمان 
تحويل ســـال (در روز 29 اسفند يا اول فروردين ) تا سيزده 
نوروز را يك فرد كامل و ســـالم به نام «سيزده»تصور كنيم 
، هنگاميكه نيمه نخســـت زندگي اين فرد (يعني از لحظه 
يا 7 فروردين ماه ) طي شده باشد  حلول ســـال جديد تا 6
و عمرش به نصف رســـيده باشـــد ، لنگ يا همان پاي او 
خواهد شكست و بخش زيادي از تواناييهاي شوم او زايل 

خواهد شد!؟ ….
براساس اين اعتقاد نوروزي ، رسم روستائيان اين منطقه 
از كرمان بر اين بوده كه حتيالمقدور در نخستين ايام پس از 
نوروز از شروع كارهاي جديد خودداري كنند و برعكس همه 
كارها را به حدود هفت روز پس از عيد يعني زماني كه لنگ 
ســـيزده شكسته است ، محول نمايند . اگر چه چنين رسمي 
حتي در همان زمان (حدود ســـي سال قبل ) هم معموال از 
حـــد يك حرف آميخته به مزاح ، تعارف يا بهانه و … فراتر 
نميرفت و اندك اندك در حال فراموشـــي بود و تا به امروز 
اثـــري از آثار آن جز درذهـــن برخي قديميهاي «گوغر» 
باقينمانده اســـت ، اما شايد بتوان اين رسم را به برخي از 
اعتقادات ايرانيان باستان در مورد «نوروز» تشبيه نمود . 

بعنوان نمونه تامل در آثار و منابع برجاي مانده از دورانهاي 
باستان نشان ميدهد كه شـــاهان باستاني ايران برخالف 
پادشـــاهان دورانهاي متاخر فعاليتهايـــي مثل «بارعام »
 و سالمهاي عمومي و همگاني را هرگز در روزهاي نخست 
فرورديـــن ماه برگزار نميكرده انـــد ، بلكه به قول «دكتر 

حسين تجدد » :
«… در دوره باســـتان از روز نهم تا سيزدهم فروردين 
(يعني از يك روز پس از طي شدن هفت روز نخست نوروز )
 بار همگاني شـــاهي براي پذيرفتـــن تمام گروه ها برگزار 

ميشده است .»(1)
البته در جاهاي ديگر از اســـتان پهنـــاور كرمان تعبير 
«شكستن لنگ ســـيزده » در معاني و مصاديق متفاوت از 
آنچه گفته شد نيز كاربرد دارد و مثال در شهر دوست داشتني 
«سيرجان » و برخي روستاهاي آن كاربرد اين تعبير تنها به 
روز ســـيزدهم نوروز مربوط ميشود و سيرجاني ها معتقدند 
كه با از نيمه گذشـــتن اين روز و رسيدن آفتاب «سيزده» 
به وســـط آسمان (يعني رسيدن ســـاعت در روز سيزدهم 

فروردين به حدود ســـاعت يك بعدازظهر يا همان ساعت 
13 ) «لنگ ســـيزده ميشكند » و با اين اتفاق از نحوست 

آن كاسته ميشود . 
جالـــب اين كه حتي چنين اعتقـــادي نيز در اعتقادات 
ايرانيان خردمند عصر باســـتان نظايري دارد و بعنوان نمونه 
ايرانيان باستان معتقد بودهاند كه «الهه يا ايزد بانوي باران »
يا همان «تيشـــتر» در نيم روز ســـيزدهم فروردين ماه بر 
« ديو خشكسالي » يا «اپوشه» غلبه ميكند و پيروز ميشود 
و به عبارت ديگر لحظه شكست « اپوشه »در اعتقادات عصر 
باستان معادل با لحظه شكستن « لنگ سيزده»ميباشد !

اســـتاد دكتر «بهرام فرهوشـــي » در همين ارتباط 
نوشتهاند : 

« ايرانيان در روزگاران كهن پس از برگزاري مراســـم 
نوروزي و دميدن سبزه و گندم و جو و حبوبات در نخستين 
روزهاي ســـال و در روزي كه متعلق به «ستاره باران » (يا 
همان ايزدبانوي باران ) بود ، يعني در روز سيزدهم فروردين 
ماه ، به دشـــت و صحرا و كنار چشمه و جويبار ميرفتند و 
به هنگام شكســـت  يافتن «اپوشـــه » ديو خشكسالي در 
نيم روز ،  گوســـفند بريان ميكردند و اين نثاري بود براي 
فرشـــته باران « تيشتر » يا «تير»تا كشت هاي نودميده را 

سيراب كند … .»(2)
اما شايد بكرترين و دست نخورده  ترين رسوم و اعتقادات 
مربوط به تعبير «شكســـتن لنگ سيزده» را بتوان در ميان 
عشاير كرمان پيدا كرد و در اينجا شايد عشايري كه امروزه 
در حد فاصل «گوغر » و «ســـيرجان » زندگي ميكنند ، 

مناسبترين گروه براي اين بررسي باشند . 
زنده ياد « عالء الدين بهنيا » در اثر محققانهاي كه پس 
از مدتها زندگي و حشر ونشر با عشاير طايفه «ارشلو» از ايل 
« بچاقچي » درباره ويژگيهاي مردم شناختي اين عشاير 
نوشته اســـت به وجود اعتقادات و رسومي پيرامون مفهوم 
«شكســـتن لنگ سيزده » در بين آنان اشاره ميكند كه اگر 
چه با آنچه پيرامون اعتقاد قديمي  هاي «گوغر» در اين مورد 
گفتيم شباهت زيادي دارد اما به جهاتي با آن متفاوت است 
(محل ييالق عشاير «ارشلو» در محدوده «چهارگنبد » كه 

مابين «سيرجان » و «گوغر» ميباشد ، واقع است ) 
مرحوم بهنيا نخســـت براي روشن ساختن موضوع به 
شـــرح رســـم نوروزي «بره پي » در ميان عشاير مذكور 

پرداخته است : 
« در اول فروردين ماه هر سال نحوه چرانيدن گوسفندان 
كامال متفاوت ميشود بدين صورت كه هر كدام از خانوارهاي
( عشايري ) در سپيده صبح برههاي خود را به پاي مادرانشان 
مياندازند كه (به چنين عملي در گويش محلي ) «بره پي » 
(Barreh – pey  )ميگويند (و وجه تسميه آن اين است 
كه در چنين روز برغالهها (كهرهها ) به پاي مادرشان انداخته 
نميشوند و فقط راجع به برهها چنين كاري انجام ميشود ) 
و سپس همگي افراد شريك گله جمع ميشوند و طي مراسم 
خاصي در روز اول عيد (= يكم فروردين ) گوســـفندان خود 
را از زيـــر قرآني رد ميكنند كه آن قرآن در درون يك چادر 
(= ســـرانداز) تميز دختري نابالغ گذاشته شده و دو طرف آن 
چادر به دســـت دو نفر از بچههاي كوچككه بهتر اســـت 

اين دو بچه هم دو دختر نابالغ باشـــند، داده شـــده است ، 
در حاليكـــه اين دو بچه يا دو دختر نابالغ در ســـر در آغل 

ايستادهاند ….» (3)
پس از شرح رســـم «بره پي » و تاكيدي كه بر اجراي 
بخشـــهاي مهم آن توسط دختران نابالغ شده ، «بهنيا » به 
ارتباط اين رسم با مفهوم «لنگ سيزده» اشاره مي كند : 

«…. اگر (عشاير) در روز اول عيد موفق به «بره پي » 
نشوند بايد تا «لنگ سيزده » يعني نيمه اول سيزده روز بعداز 
نوروز صبر كنند (يعني تا حدود ششـــم و هفتم فروردين )
حتي اگر در اين روز موفق به اين عمل نشـــوند ميبايست 
تـــا  14 فروردين ماه صبر نماينـــد ، چون كه اعتقاد دارند 
گوسفندان آنها «سيزده گير » (يعني دچار نحوست سيزده ) 

خواهندشد .»(4)
همين رسم عشايري در جايي ديگر به گونه واضحتري 

شرح داده شده است : 
«عشاير ارشـــلو» روز اول فروردين ماه هرسال را جزء 
روزهاي خوب ميدانند اگر در اين روز موفق نشوند كار خود 
را شـــروع كنند(مثال برهپي ) صبر مينمايند تا به اصطالح 

خودشان : لنگ سيزده بشكند(!) 
يعنـــي هفت روز ازعيد بگذرد و در روز هفتم برهها را به 
پاي مادرشـــان ريخته و روانه مراتع ميسازند. در صورت 
موفق نشدن در اين روز ميبايست تا روز چهاردهم فروردين 

صبر نمايند و در اين روز كار خود را آغاز نمايند .»(5)
مرحوم بهنيا در مورد پايبندي عشاير به اين رسم خاطره 

ذيل را نيز نقل كرده است : 
« يكي از خريداران قالي بيان ميكرد كه من در روزهاي 
قبل از هفتم عيد خريدار قالي شدم ولي به هر خانوادهاي (از 
خانواده  هاي عشـــايري ) كه سرميزدم در جواب من گفته 
ميشـــد ما تا لنگ سيزده نشـــكند قالي را از خانه خودمان 

بيرون نميكنيم ! … » (6)
براساس اين رســـم انگار با گذشتن هفت روز از شروع 
سال و «شكستن لنگ سيزده » وقفهاي موقت در نحوست 
سيزده ايجاد ميشود و فرصت كوتاهي براي پيشبرد امور و 
انجام كارها در يك روز خاص ايجاد ميشـــود كه اگر از اين 
فرصت اســـتفاده نشد ديگر بايد تا بعد از سيزده نوروز يعني 

زمان مرگ كامل «سيزده » صبر كرد . 
اين روز خاص كه در صورت حلول سال در اول فروردين 
ماه به هفتم و در صورت حلول در 29 اســـفند به ششـــم 
فروردين ميافتد را شـــايد بتوان به يكي ديگر از اعتقادات 

ايرانيان عصر باستان و زرتشتيان امروز مرتبط دانست . 
در واقع از منابع زرتشـــتي چنيـــن برميآيد كه زمان 
«شكستن لنگ ســـيزده » درست مصادف با همان روزي 
است كه « اشوزرتشت»(= زرتشت پاك ) در آن به دنيا آمده 
است و ضمنا شكستن لنگ سيزده در روزي اتفاق ميافتد كه 

در همان روز «زرتشت » به پيامبري رسيده است !
يكي از زرتشـــتيان قديمي كرمان (7) درباره روز ششم 

فروردين و مراسم خاص اين روز نقل ميكند كه : 
« روز ششم فروردين (خورداد و فروردين ماه ) روز تولد 
ونيز به پيامبري رســـيدن «اشو زرتشت » است . اين روز 
كه نزد تمام زرتشـــتيان عزيز و محترم است ، در هر منطقه 

بامراسم ويژه خود تاامروز برگزار ميشود . 
در شهر كرمان ، پيش از غروب آفتاب ، همگي در «شاه 
ورهرام ايزد» گردهم ميآمدند.هركس زيباترين لباس خود 
را ميپوشيد. كودكان حتي لباس عيد خود را نگه ميداشتند 
تادر اين روز به تن كنند . با حضور موبد و اوســـتا خواني ، 
مراسم شروع ميشد . بر سر سفره مقابل موبد : گل و شمشاد 

و عكس اشوزرتشت حتما وجود داشت .
نقل وشـــيريني ميگرداندند ، رئيس انجمن زرتشتيان 
، خير مقدم و تبريك ســـال نو و جشـــن ششم فروردين را 
ميگفت و پس از آن اجراي ســـرودها و نمايشهاي سنتي  و 

مذهبي ، شعرخواني و موسيقي و … انجام ميشد . 
در اين جشن مسلمانان نيز ميتوانستند حضور پيدا كنند 
و پس از آن مراســـم خيرات آش و «سيرو» و ديد و بازديد 
يكديگر برقرار ميگرديد («ســـيرو» نوعي نان ويژه مراسم 
مذهبي زرتشتيان كرمان است كه خمير آن در روغن سرخ 
ميشـــود و روي آن پودر قند مي  پاشـــند. مسلمانان بدان 

«روغن جوشي » يا «روغن جوشو» گويند.) 
اين مراســـم كم و بيش به همين شكل در «كرمان » و 
نيز «شيراز» برگزار ميشود ولي در يزد مراسم ديگري نيز 

اجرا ميشده است . 
در شب جشن ششم فروردين كه به نام شب «هوزه رو 
(Havzaru ) خوانده ميشد ، تمام زرتشتيان در آتشكده 
كرمان جمع ميشـــدند و كوزه سبزي را كه قبال هركس در 
آن چيزي انداخته بود ميآورند و دختر نابالغي مينشست و 
به ترتيب اشـــياء را از كوزه بيرون ميآورد . حاضرين براي 
هرشيء شعري ميخواندند و صاحب شيء آن شعر را جواب 

نيت خود ميگرفت . 
ســـپس ظرف مســـي بزرگي را ميآوردند و دستمال 
ابريشمي سبز رنگ بزرگي روي آن ميگستراندند و هركس 
كه نيتش خوانده ميشـــد ، مخفيانه از زير دستمال پولي در 
ظرف ميانداخت . كسي كه مسئول گرداندن ظرف بود اين 
پولها را به فقرا ميداد ، ولي از آنجا كه در بين زرتشـــتيان 
كرمان معموال كسي نبود كه محتاج صدقه باشد ، اين پول 

صرف سفيد كردن ظروف مسي آتشكده ميشد . 
شـــب روز ششم (= شب هفتم ) با جشن  و شادي و آواز 

خاتمه مييافت )(8)
نكته جالبي كه ميتواند آيينهاي جشن و سرور مربوط 
به زادروز زرتشت و زمان گزينش او به پيامبري در اعتقادات 
زرتشتيان را با اعتقادات و رسوم عشاير و روستائيان كرمان 

پيرامون «شكستن  لنگ سيزده »مربوط بكند 
عـــالوه بر مقارنت زماني اين دو پديده ، نقش «دختران 
نابالغ» در اجراي هر دوي آنهاســـت كه در باال بدان اشاره 

كردهايم . 
به زعم نگارنده اين نكته رمزي اســـت كه قدمت چنين 
رسوم و آيينهايي را به هزاران هزار سال قبل يعني به زمان 
ســـيطره مقتدرانه پانتئون «ايزدبانويان » يا «الهه گان » 
براعتقادات مذهبي ســـاكنان فالت ايران باز ميگرداند ، 
يعني به اعصاري حتي قبل از عصر ظهور زرتشـــت و زمان 
پرستش «آناهيتا» يا همان «ناهيد» ! … عصري كه برخي 
آن را عصر ما در ساالري نير خوانده اند يكي از معروفترين 
اين «ايزدبانويان » ، «بانوبغ باران و جويباران » ميباشد كه 
گاه به او «فرشته باران » يا «ستاره باران » نيز گفته شده و 
نام اصلي او « تيشتر» يا «تير» ميباشد و اتفاقا ( همانطور كه 
گفتيم ) روز سيزدهم فروردين ماه در اعتقادات عصر باستان 
روزمتعلق به او به شمار ميآيد ، چرا كه الهه مذكور در نيم روز 
يا ظهرگاه اين روز بر «اپوشه » يا ديو خشكسالي و  قحطي 
غلبه ميكند براساس نكتهاي كه در « دانشنامه مزدسينا»

آمـــده و امروز  همه مانيز كم و بيش از آن نكته آگاه و حتي 
بدان پايبند ميباشـــيم :  « روز سيزدهم نوروز در ايران »
 ســـيزده به در گفته ميشود و در اين روز همگان برابر يك
رسم به بيرون شهر رفته و به تفريح و گردش ميپردازند تا به 
اصطالح نحوست اين روز را به در كنند .»(9) اما باقيماندن 
چنين رسمي تا به  امروز بدون ترديد با نيازهميشگي مردم 
به بارش باران و بركت آسماني بيارتباط نبوده است : «شايد 
يكي از داليل حفظ سيزده بدر در ميان  ايرانيان به مناسبت 
همنام بودن اين روز با نام «تيســـتر» (=تير) يا ايزد و ستاره 
باران بوده باشد و مردم (در واقع ) براي نيايش و درخواست 
باران براي كشاورزي بيرون ميرفتهاند …( جشن ديگر در 
همين ارتباط )  جشن «تيرگان» يا «آب ريزان» ميباشد كه 
اين جشن را هم در روز سيزدهم از ماه تير يا همان «تيرآذر» 
برپا ميكردهاند و هم اكنون نيز زرتشتيان (ازجمله در كرمان )
 اين روز را جشـــن گرفته و با پاشيدن آب به يكديگر نواي 

شادي سر ميدهند . » (10)
همانطور كه در ســـطرهاي قبل اشاره شد يكي از رسوم 
قديمي كه ايرانيان در روز «سيزده به در » و هنگام گردش 
در طبيعت به جا ميآوردهاند بريان كردن گوسفند در نيم روز 
يعني در لحظه شكست «اپوشه »(ديو خشكسالي ) بوده كه 
البته اين گوســـفند بريان نثار مقدم صاحب روز سيزده يعني 
همان «تيشتر» (با نوبغ باران و جويباران ) ميشده تا او مزارع 

پيشينه يك رسم نوروزي در ميان عشاير و روستائيان كرمان

شكستن لنگ سيزده!


