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 چکیده

ایرانیان باستان در دوران حكومت شاهان پیشدادی و كیانی بر دین مهرپرستی بودند.     

یكی از رسوم مذهبی آنان در آن زمان قربانی گوسفند، شتر و اسب بود. ایرانیانِ 

دادند و گوشت ست، در نخستین روز فروردین، تشریفات باشكوهی انجام میمهرپر

كردند. در این آیین، خون قربانی سهم ایزد كنندگان قسمت میقربانی را میان شركت

در  افشاندند.رو خون قربانی را به آسمان میمهر و دیگر ایزدان آسمانی بود؛ از این

ری ایرانیان را بر عهده گرفت و شراب را كشف اساطیر ایرانی، پس از آن كه جمشید رهب

ای كه هنگام نوشیدن شراب باید گونهفشانی را جانشین خون قربانی كرد؛ بهكرد،  جرعه

 دانستند، بیفشانند.اندكی از آن را به سمت آسمان و زمین كه جایگاه خدایان مختلف می

بر خال در رسم  های شراباین مقاله در پی آن است كه نشان دهد ریختن جرعه

مانده از ایرانیان و مهرپرستان زمان ایرانیان بعد از اسالم، ریشه در عقاید  مذهبی باقی

 پیشدادیان و كیانیان دارد.
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 مقدّمه  -8

مله شعر و نثر بسیار فشاندن جرعة شراب بر خال در متون ادبی ایران، از ج   

خواران، پس از نوشیدن شراب، چند قطره از آن را برخال مِی ،نمود دارد. گویا

های پس از اسالم در ایران بسیار ورود اند. این رسم در شعر شاعران سدهریختهمی

و برخی نشان مردی و مروّت ا استعاره از جواناست. برخی شاعران آن ركرده

-دانند. با بررسی و كمی تأمّل در آن متون مشخّص میان میادای احترام به مردگ

های طوالنی به وسیلة شود این رسم مربوط به ایرانیان بوده و در طول زمان

است. هرچند این رسم در ها رسیدهسپاهیان، ادیبان و جهانگردان به دیگر سرزمین

دبی شهره هستند، میان یونانیانی كه به آغازگر تمامی علوم، بویژه علوم عقلی و ا

اند: و گفته فشانی را به آنان نسبت دادهنیز رواج داشته و برخی رسم باستانی جرعه

ذوق یونان باستان رواج یافته و به باكوس، این عادت نخست در میان ملّت خوش»

(؛ امّا این مقاله در پی 67: 7121)صدّیقی، « استالنّوع باده، منسوب بودهربّ

 باشد.دن آن میاثبات ایرانی بو

 بیان مسئله-8-8

شود كه ها، آداب و رسوم بسیاری برخورد میدر بررسی متون ادبی با فرهنگ

ها شایان توجّه است. یكی از این آداب اصیل و دریافت ریشه و رستنگاه اصلی آن

افشانی شراب بر خال است كه در مطالعات مختلف از بزرگان و ارزشمند، جرعه

است. برخی از جمله شدههایی چند نسبت دادهاقوام و گروه ادیبان متفاوت به

اند كه این رسم كهن به ایرانیان باستان تعلّق دارد. نویسندة این سطور بر این عقیده

باشد كه اثبات این مسئله و دریافت دالیل این نسبت، مسئلة اصلی مقالة حاضر می

 .آسانی دریافت بسیاری از متون را در پی خواهد داشت

 پیشینة تحقیق -8-2

های  بعضی تضمین»برای نخستین بار در مقالة 7121آقای محمّد قزوینی، در سال 

 در شمارة ششم مجلّة یادگار، به بحظ بیت زیر پرداختند: « حافظ
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ل بین كه با عشّاق مسكین كردهاین تطاو      اند از جرعة كأس الكرام بهرهخاكیان بی

 (133:   7173 ،)حافظ                  

فشانی و دالیل آن، مورد ایشان در این مقاله درخواست كردند تا تاریخچة جرعه

تحقیق قرار گیرد؛ سپس در پاسخ به این درخواست استادان دانشمند، آقای دكتر 

حسین صدّیقی و آقای دكتر محمّد معین، استادان دانشگاه، مقاالتی در مجلّة غالم

كردند. آقای دكتر صدّیقی، این رسم را به رسم كهن هشتم ارائه  ةیادگار، شمار

تمام ادیان باستانی نسبت دادند و آقای دكتر معین این رسم را برگرفته از رسوم 

ای در این ، مقاله7166اند. آقای فیروز منصوری نیز، در سال دانستهیونانی می

مغولی معرّفی افشانی را وارد شده از رسوم تركیمورد ارائه دادند كه رسم باده

 نمودند. 

 ضرورت و اهمیّت تحقیق-8-8

هدف اصلی این تحقیق، بررسی دلیل افشاندن جرعة شراب بر خال، اهمیّت و 

در رسوم ایرانیان است؛ امّا در سایة این هدف، اهداف جزئی چندی نیز به دست 

افشانی و آید؛ از جمله بررسی فرهنگ ایرانیان پیش از اسالم در مورد بادهمی

افكندن بر خال، به ادبیّات و اشعار ایرانیان، به چه دلیل بوده اینكه ورود جرعه

 است.

 

 بحث  -2

مضمون ریختن جرعه از شراب، پس از نوشیدن آن، از قدیم در میان شعرا و  

است. شاعرانی چون منوچهری، خاقانی، اثیر اومانی، محمّد نویسندگان شایع بوده

..، در اشعار خود این مضمون را در معانی مختلف بن نظام الحسینی الیزدی و .

اند.گویا اصل این عمل، یعنی افشاندن جرعه از شراب بر خال، پس از وارد كرده

های كهن وجود دیگر تمدّن نوشیدن آن، عادتی ایرانی بوده است و در فرهنگ

 نداشته است.

رسد به غیر چه بال؟از آن گناه كه نفعی   ای فشان بر خال   اگر شراب خوری، جرعه

 (  331) همان:       
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اند: عالوه بر موارد  مذكور در امثال و حكم و اشعار دكتر صدّیقی بیان فرموده

اند، این مضمون در مثنوی موالنا خاقانی و حافظ كه دكتر قزوینی ذكر فرموده

 (. 718: 7181جالل الدّین محمّد رومی نیز، استعمال شده است )برومندسعید، 
 خواهی   كه    بدهی    داد    من گر   همی  یک قدح می نوش كن بر یاد من     

 ای بر خال  ریچونكه خوردی، جرعه           بیز   یا  به  یاد   این   فتادة   خال

 (13: 7116)موالنا،                                   

 ی انگیختندازان چهار و فتنه     ای بر خال تیره ریختند جرعه

 ( 131) همان:                          

است. آنان پیش از قربانی افشانی در میان اقوام مختلف باستانی متداول بودهجرعه

یا موارد دیگر به افتخار خدایان و اموات، شراب، روغن، آب، عسل، شیر یا 

 ریختند.ها یا مقابر میمشروبات دیگر بر روی مجسّمه

 عه و معانی مختلف آنواژة جر -2-8

ای از آب و شراب، مقدار بار آشامیدن پارهدر فارسی یک؛ جرعه، مأخوذ از تازی

 دم نوشیده شود. بار در یکچیزی كه یک
  ریزند مردان ادیبجرعه بر خال همی      جرعه بر خال همی ریزم از جام شراب 

 ( 8: 7187)منوچهری،         

 (. 763: 7187، ید )ظهیری سمرقندجرعة خرّم او، به زمین رسی

 هم به بویی زآسمان یادآورید      چون زجرعه، خال را  رنگی دهید  

 ( 111: 7161)خاقانی،                                                                             

جرعه در اصطالحات صوفیه، عبارت است از: اسرار مقامات كه در سلول از 

بود. مقام سِیر را گویند كه سالک دریابد و مقاماتی را كه از الک پوشیده ماندهس

 (. 38: 7163سالک پوشیده مانده باشد ) سجّادی، 

  ای كن به خاكیان ایثارجرعه  از زكات سر قدح، هروقت

 (  731:  7161)خاقانی،                                                    

 آب یا شراب را به اندازة یک آشام ریختن. ریختن:جرعه
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 ای بر خال ریزچونكه خوردی، جرعه     بیز به یاد این فتادة خال یا

 ( 13:  7116)موالنا،      

است. از جرعه با كلمات فراوان همراه شده است كه معانی متفاوتی را در برگرفته

 توان به كلمات زیر اشاره كرد: این كلمات می

=  جرعه جستن  / =  آشام چشیدن. شیدن  =  جرعه دادن./ جرعه چشیدن جرعه بخ

/ ندن .جرعه چكانیدن =  شراب را چكایک شربت آب یا شراب خواستن. / 

 /عه چیدن =  ظرف و صبوحی چیدن.جرآنكه جرعه برچیند. / چین = جرعه

ا =  شربت از آب ینوشد./ جرعه خوردن =  آنكه  جرعه جرعه میخوارجرعه

=   دانجرعه/ یک شراب و شربت آب دادن. =  / جرعه دادن شراب خوردن. 

به پاره از شراب به كسی یزی كه در آن جرعه شراب ریزند. / جرعه رساندن = چ

/ جرعه  =  آب یا شراب را به اندازة یک آشام ریختن./ جرعه ریختن  رساندن.

و شراب خواستن. /  =   یک آشام آب جرعه طلبیدن=   شراب نوشیدن. / زدن 

./ =  یک جرعه آب یا شراب نوشیدن/ جرعه كشیدن  = جرعه نوش.كش جرعه

=  آشام / جرعه ناتمام ماندن.آشام آب یا شراب در ظرف باقی یک ماندن=جرعه

               // جرعه یافتن= آشام بدست آوردن.نوش= باده نوش.جرعه/ ناقص. 

 : ذیل واژه(.7118اندن )دهخدا، =  یک شراب افشجرعه فشاندن 

 خال بُد آدم كه دوست جرعه بدان خال ریخت

 ما همه ز آن جرعة دوست به دست آمدیم                                                      

 ( 136: 7117) عطّار،         

 های این، برآن خواهم فشاندجرعه دیده، می پاالی و گیتی خاكپای 

 ( 717:  7161خاقانی، )       

 جرعه بر خاک افشاندن  -2-2

-شدهذوق یونان انجام میعادت باده بر خال ریختن، نخست در میان ملّت خوش

نوشی نیز اند، بادهشدهاست و مانند بسیاری از آداب كه به خدایان نسبت داده می

 به باكوس، ربّ النّوع باده، منسوب بوده است. 
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یعنی خدا یا زئوس شهر نیسا  (Dionyosos)سیوس باكوس، نام دیگر دیون

اند كه به هنگام والدت این ربّ النّوع، در های یونان آوردهدر داستان»است. 

ای از شراب از زمین بجوشید و چون او بزرگ شد، مو را ، چشمه(teos)تئوس 

از ای زمینی را پدید آورد. بكاشت و از آن نخستین نِكتار، مشروب خدایان افسانه

ها، سنگمعجزات این پروردگار، آن بود كه با عصای خود بارها از خال و تخته

-(. نخستین و مهم723: 7131)معین، « ساختهای شراب و آب آشكار میچشمه

مو، نه تنها گیاه »ترین گیاهی كه به دیونیسوس  منسوب است، مو می باشد. 

و هم اوست كه خونش در باشد منسوب به دیونیسوس است، بلكه عین  او نیز می

 )همان(.« آوردزیر چرخشت جریان یافته، بادة ناب را پدید می

 جرعه بر خاک افشاندن در يونان   -2-2-8

دهد و كردند كه به وساطت خال، بار مییونانیان مو را گیاهی آسمانی تصوّر می

رو به ز این؛ ا7كندهای نباتی به نام باده را به خاكیان تسلیم میترین عصارهلطیف

ای بر خال ة خداوند، به هنگام نوشیدن شراب، جرعهعنوان سپاسگزاری از عطیّ

كردند؛ چنانكه در موقع ذبح ای نثار میافشاندند؛ به عبارت دیگر، هدیهمی

 دادند. حیوانی، قسمتی از گوشت آن را به عنوان قربانی خدایان قرار می

های ود دیونیسوس  بود. در نقشنخستین كسی كه این رسم را جاری ساخت، خ

متعدّدی كه در اعصار مختلف تمدّن یونان از این ربّ النّوع به جا مانده، اغلب 

-شود كه گاهی از آن شراب را به روی زمین میساغری در دست او دیده می

های انگور در ، خوشه1در یكی از تصاویر، دیونیسوس سوار گاو نری است 2ریزد.

-را بر خال میشود و جامی در دست دارد كه محتوای آناطراف او دیده می

ریزد. یونانیان به تقلید از خدای خویش، این رسم را در مورد همة مشروبات انجام 

بینی كه ق.م، همان فیلسوف باریک133-113دادند؛ چنانكه سقراط حكیم می

بدان حد بسیاری از اعتقادات و مراسم معاصران خود را به باد استهزاء گرفت، تا 

كه سر خویش را در این راه به باد داد، نیز نتوانست از این رسم خودداری كند. 

آیا دستوری »آن هنگام كه  جام زهرآلود را به دست سقراط دادند، بیان كرد: 

ای بر خال افشانم؟ مأمور گفت: ای دارم كه از این مشروب به یاد خدا، جرعه
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ه برای نوشیدن كسان الزم است. سقراط ساییم كقدر از آن میسقراط! ما همان

كنم كه سفر مرا به گفت: دانستم امّا الاقل اجازه دارم كه به درگاه خداوندان دعا 

 (.722: 7131)معین  1«خیر گردانند؟

 رسم جرعه برخاک افشاندن در ايران -2-2-2

ت در تأثیر عادات و افكار یونانی در ایران و یا روابط معنوی و فرهنگی این دو ملّ

دو مرحله انجام گرفت: نخست، پس از اینكه اسكندر ایران را فتح كرد و به 

ق.م كه تمدّن یونان مستقیماً در ایران تأثیر كرد.  31-117هنگام پادشاهان سلوكی

م. بیش از پیش ادامه یافت.  223ق.م تا  263این ورود فرهنگ، در زمان اشكانیان 

دند و در تمامی مسائل مربوط به حكومت و مآب بوچرا كه اشكانیان قومی یونانی

كردند. دوم، به هنگام خالفت عبّاسیان و چون و چرا از آنان تقلید میفرهنگ، بی

در عصر ترجمه كه به علّت ترجمة كتب یونانی به عربی، معارف آن ملّت با 

 واسطه )پس از ترجمة عربی به فارسی( به ایران منتقل شد.

افشانی ن پهلوی برجای مانده است، اثری از رسم جرعههایی كه از متودر رساله

های  ادبی و تاریخی فارسی پس از اسالم كه از شود. همچنین در كتابدیده نمی

 است.اند نیز این رسم، شرح داده نشدهنوشی كهن ایران سخن راندهآیین باده

ام( فصل سی نامه )نامه )باب یازدهم(، سیاستبعد از اسالم در آثاری چون قابوس 

( كه با هدف آموزش فرهنگ و سنّت 6و نوروزنامه )گفتار اندر منفعت شراب

ایرانی نوشته شدند نیز ذكری از این عادت در میان نیست، امّا گویندگان ایرانی، 

-در اشعار خود یاد كرده مانند منوچهری، اثیر اومانی، خاقانی و حافظ از این رسم

ست كه رسم مزبور را نشانی از جوانمردی تلقّی گفتار آنان نیک پیدااز»اند. 

 (.726و721: 7131)معین ،« اند؛ چراكه خال را از آن منتفع می دانستندكرده

 جرعه بر خال همی ریزند مردان ادیب             جرعه برخال ریزم از جام شراب 

 یبخال را  از قدح مرد جوانمرد، نصی   ناجوانمردی  بسیار  بود، گر  نبود   

 ( 8: 7187) منوچهری،                                                   
از آن گناه كه نفعی رسد به غیر چه بال؟     شراب خوری جرعه ای فشان بر خالاگر 

 ( 331: 7173) حافظ،      
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  جرعه فشانی در ايران باستان-2-2-2-8
    ای بر خال و حال اهل دل بشنو بیفشان جرعه

 كه از جمشید و كیخسرو، فراوان داستان دارد                                                  

 ( 136)همان :       

رسید، ترین فاصلة خود به زمین میروز اوّل فروردین كه خورشید به نزدیک  

مهر و دیگر ایزدان آسمانی، با تشریفات  مهریسنان باستانی ایران، گاو را برای بغ

كردند و خون آن را به عنوان پیشكش و سهم ایزدان در پیشگاه خاصّی قربانی می

افشاندند. این آیین مربوط به دوران پیشدادی وكیانیان مهریسن؛ آنان به آسمان می

یعنی جمشید و كیخسرو بود، امّا همین كه زردشت آمد و دین مزدیسنی را 

نی كه یكی از فرایض آن دین فشاجانشین مهرپرستی كرد، با آیین مهر و جرعه

 بود، به سختی مخالفت ورزید. 

های مذهبی ایرانیان مهریسن دورة فشانی، یكی از آیینرسد جرعهبه نظر می   

خواست میان (می APiSباستانی ایران است. اسكندر هنگامی كه در شهر ایپس) 

ی ایجاد كند، مقدونیان و ایرانیانی كه به خدمت او در آمده بودند، الفت و دوست

رود این فشانی انجام داد. احتمال میمراسم جشنی برپا نمود و در این مراسم جرعه

اند و از گروه از ایرانیان كه با اسكندر همراه شده بودند، مذهب مهریسنی داشته

های شاهان زرتشت ناخشنود بوده، به امید رهایی به اسكندر می پیوندند و او ستم

یک عنصر »رسد فشانی در این جشن نیز به نظر میرعهكنند. جرا یاری می

فرهنگی مشترل میان دو كشور بوده است و اجرای این مراسم به منظور وحدت 

 (. 73و3: 7181)برومند سعید، « و استحكام دوستی دو ملّت برگزیده شده است

-همچنین در اسنادی دیگری كه از ایران پیش از اسالم در دست است، دیده می

خشایارشاه هنگام واردشدن به معبد تراژان آتن، دستور داد گاو نر »كه شود 

« فشانی كنندقربانی كنند و برای خشنودی روح بزرگان عهد باستان، جرعه

 (.133:  7116)هردوت، 

فشانی آیینی همگانی بوده است و اهمّیت آن دهد كه جرعهمی این موضوع نشان   

باشد. این موضوع كه به یاد روح بزرگان عهد می در ایران، به دلیل جنبة دینی آن
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فشانی است. الزم به دهندة كهن بودن رسم جرعهكنند، نشانباستان جرعه فشانی می

-دهد كه برایشان جرعهیادآوری است، آن بزرگان كهنی كه خشایارشاه فرمان می

ان رسم شود، همان پیشیدادیان و كیانیان  مهرپرست  و جمشید؛ یعنی صاحبفشانی 

 باشند. فشانی میباده

در بخش گاهان اوستا، قربانی كردن گاو به جمشید نسبت داده شده است. 

د، فرهنگ ای با نام جمشیهمچنین در ادبیّات  فارسی نوین، جرعه فشانی به گونه

جم، كیخسرو، مغان و دیگر كیانیان مهرپرست، نمای جمشیدی، جام جهان

 (.77: 7181پیوستگی دارد )برومند،

 اندستان افشاندهكان همه در روی جان ریز جام ایشانند گفتی اخترانجرعه

 (733: 7161)خاقانی،       

زمین چون فلک مست و دوران نماید   ای بر زمین ریزی از میاگر جرعه

 (  728همان: )      

 او  بین كه آه ازایست جام جهانكایینه      نوش مجلس جم، سینه پال دارای جرعه

 (363: 7173)حافظ،        

 جرعه فشانی در هند باستان  -2-2-8

اند. تبادل فرهنگ و هنر در ها پیش ارتباط فرهنگی داشتهایران و هند از قرن   

باشد و هیچ شبهه و شكّی بر شده میای اثباتمیان این دو كشور بر همگان مسئله

تواند دلیلی بر این هند باستان، می فشانی درماند. انجام مراسم نذر و جرعهآن نمی

فشانی با فرهنگ ایرانی نسبت دارد، زیرا فرهنگ ودایی مدّعا باشد كه جرعه

ای دارد. در كتب هندوستان، با فرهنگ ایران باستان خویشاوندی و منشأ یگانه

، كه یک «سوما»دن شیرة هوم فشانی و فشرمربوط به فرهنگ كهن هند، جرعه

است. در میان به جمشید و جامعة هند و ایرانی نسبت داده شده مذهبی است،آیین 

شود. این موضوع نشان است، نذر جمشید می آنان شیرة هوم كه یک نوع افشره

دهد كه  جمشید شخصیّتی هند و ایرانی دارد و در میان مردم این دو كشور، می

اد او)جمشید( بر در آن فرهنگ، افشردة هوم، به ی»باشد. دارای هویّتی مذهبی می

 (.71: 7181)برومندسعید ،  «شودزمین ریخته می
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 كأس كريمان  -2-8
 الكراماند از جرعة كأسبهرهخاكیان بی

 اند  این تطاول بین كه با عشّاق مسكین كرده                                                      

 (631: 7173)حافظ،                          

ای مبهم و رازگونه كأس كریمان یا كأس الكرام در ادبیّات فارسی به گونه    

توان كریمان و كأس می یدشواربه ای كه از این كاربردها گونهكاربرد دارد؛ به

 آنان را شناخت.

این مقاله نشان داده شد كه جرعه فشانی، یكی از فرایض دین و آیین پیشدادیان    

رفته است. سبب اینكه از این آیین به صراحت سخن یشمار مو كیانیان مهریسن به

شود و اطاّلعی از چند و چون آن دردست نیست، احتماالً به زمانی گفته نمی

پشتی گشتاسپ و دیگر درباریان  او، دین گردد كه به یاری اسفندیار و همبرمی

اروا های دین مهریسنی نزردشت روایی گرفت. بعد از این رویداد، باورها و آیین

شد و مهربانان بدنام  شدند و مهربانی برباد رفت، امّا ایرانیان باستان برشمرده می

داشتند و به ها بود، از جان و دل دوست میدین داد را، كه آیین خوشایند آن

های ها كه در كشاكش جنگروی، آنكشیدند؛ از اینراحتی از آن دست نمی

بر دین زردشتی شدند، امّا در باطن بر همان مذهبی اسفندیار زنده ماندند، بناچار 

های دینی یافتند، فریضهبند بودند. آنان هرگاه فرصت میباورهای پیشین خود پای

هایی كه در دین آنان وجود داشت و دادند. یكی از آیینخود را پنهانی انجام می

وزگار بر جایی كه آن روزها رفشانی بود. از آنشد، جرعهاكنون پنهانی انجام می

خواستند از این آیین سخن به میان گذشت، هرگاه میمهریسنان ناخوش می

را آیین جمشید و كیخسرو و دیگر توانستند آشكارا آنبیاورند، چون نمی

ها از دانستند و مقصود آنفشانی را از نهادهای كریمان میپیشدادیان بنامند، جرعه

 و بود. واژة كریمان، پیشدادیان، جمشید  و كیخسر

تواند انتخاب واژة كریمان، رمز پیشدادیان و كیانیان است، امّا این گزینش، نمی   

بینی و نهادهای اجتماعی جمشید، پیشدادیان و بدون مناسبت باشد؛ چراكه جهان

شود، مطابقت دارد. در داستان كیانیان با مفهومی كه از واژة كریم دریافت می
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-م، تهمینه، دختر پادشاه  سمنگان را و داع میرستم و سهراب، هنگامی كه رست

 گوید:كند، به او می

   ببندش    به   بازو،    نشان   پدر كه  آید  ز اختر  پسر ور ایدون    

  به مردی و خوی كریمان بود به    باالی    سام    نریمان    بود      

 (736: 7111فردوسی، )                                                     

شود. رستم در در داستان رستم و اسفندیار نیز همین استنباط به ذهن متبادر می

داند و كریمان نسب خود را به جمشید پاسخ اسفندیار، نژاد خود را از كریمان می

 رسانند.می

 نام است و بادانش و نیکبزرگ  دار   داند   كه   دستان   سام جهان

 بُدست    «كریمان»نریمان   گرد   از   ن   بُدست پور   نریماسام،  همان  

  یكسر   نژاد آرند   جمشید     به    ارند  زاد چنان  تا  به  گرشاسب  د

 (126)همان :                             

داند و نژاد نامه كه درمورد جدّ رستم نوشته است، او را ازكریمان میمثنوی سام

 دهد: وی را به جمشید نسبت می

                                                                                             نژادم   ز  نسل  كریمان   بود        مرا   نام  سام  نریمان  بود    

 (273: 7173)خواجوی كرمانی،

ای به نیز، واژة كریمان به گونهدر دیگر آثار بازماندة ایران پیش از اسالم 

این كریمانِ »كند. است كه همان پیشدادیان و كیانیان مهریسن را یاد میكاررفته

ها یاد شده و حتّی زمین تشنه، آرزوی جرعة كأس رفته كه با آه و افسوس از آن

)برومندسعید، « ها را دارد، به احتمال بسیار نبیرگان جمشید و پیشدادیان هستندآن

7181 :73.) 

 فشانی در ادبیّاتمعانی جرعه -2-9

فشانی در متون ادب ایران اختصاص این قسمت به بررسی معانی و مفاهیم جرعه   

دارد. با استفاده از منابع مختلف، به همراه شاهدهای گوناگون، مفاهیم این 

 گیرد.اصطالح مورد توجّه قرار می
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 فرهنگ جرعه فشانی  -2-9-8
 بخواه جام و گالبی به خال آدم ریز      د كه چیست ای ساقیفرشته عشق ندان

 ( 783: 7173)حافظ،                                                                                            

های مذهبی و فشانی در دین باستانی ایران، مهریسنی یكی از ضرورتجرعه   

ا انقراض پیشدادیان و كیانیان و ناروا رفته است، امّا بنوعی عبادت به شمار می

شناخته شدن دین مهریسنی این عبادت كه به صورت  عادت درآمده بود، رفته 

خصوص پس از اسالم كه تمامی نمودهای این دین، رفته رو به فراموشی نهاد؛ به

كلّی منسوخ شد؛ با همة این اوصاف تأثیر و نفوذ فرهنگی خواری، بهبویژه شراب

ها را گرفته بود كه ناخودآگاه آنچنان در نهاد ایرانیان جایمهریسنی آن هایآیین

های فشانی تنها یكی از این آیینكردند. جرعهدر زندگی روزمرّة خود رعایت می

های گونهپایدار باستانی است. این پایداری حتّی در آثار ادبی پس از اسالم نیز به

 است.مختلف مورد اشاره قرارگرفته

فشانی نوعی ضرورت و جرعه»دهد كه توجّه و تأمّل در این اشارات نشان می   

عنوان یک رسم معمول و متداول از است و بهفریضة اخالقی مردم فرهیخته بوده

توان به تاریخ بیهقی، (؛ از آن جمله می11: 7181)برومند سعید، « شودآن یاد می

-اقانی، دیوان مجیر بیلقانی، مخزنرباعیات خیّام، دیوان ظهیر فاریابی، دیوان خ

االسرار نظامی، دیوان جامی، دیوان حافظ و ... اشاره كرد كه در این جا مجال 

 بررسی اشارات آنان نیست. 

 فشانی و عبادتجرعه -2-9-2
 كشیما جرعه را به گوشة محراب میم     فشانی عبادت استبرخال تشنه جرعه 

 (363: 7111)صائب،             

-آید كه جرعهاز آثار بازماندة زبان و ادبیّات  فارسی پس از اسالم چنین برمی   

است، گاه با مفاهیم دینی و های دینی مهریسنان بودهفشانی را كه یكی از آیین

كوثر و محراب های زكات، آبههمراه  با واژ»اند و واژگان مذهبی مقایسه كرده

افشانی، ارزش این موضوعات و جرعه شده است. این آثار برایبه كار برده
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فشانی  را یک توان جرعهسازی، میاند. با این سنجش و تشابهمشابهی قائل شده

 (.13: 7181)ر.ل برومندسعید، « آیین مذهبی تلقّی كرد

 فشانی و جوانمردی جرعه -2-9-8
      ای فشان بر خال اگر شراب خوری، جرعه

 از آن گناه كه نفعی رسد به غیر، چه بال؟                                                             

 ( 331: 7173)حافظ،             

ای كه بر رود. جرعههای جوانمردان باستانی به شمار میفشانی یكی از آیینجرعه

رهاند؛ شود، صدقة سالمتی است. آدمی را از صد درد میخال ریخته می

ریزد، هستی و حیات ای بر خال میاز جام خویش جرعهوانگهی آن كس كه 

كند، زیرا جوانمرد اگر از جامی كه در خود را بر جهان و مردم جهان آشكار می

ماند. خبر میاو بیخال هم از هستی خال نریزد، هستی ای بردست  دارد، جرعه

گردد یشود و جهان از هستی او آگاه محیات و هستی جوانمرد آنگاه پایدار می

 ای  به غیر برساند، حتّی اگر آن غیر دشمن او باشد. كه از جرعة جام خود بهره

كه جوانمرد  ین است و این مفهوم را می رساند فشانی كاری نمادبه هر حال جرعه

رساند؛ به عبارت دیگر است، به دیگران بهره میچه جهان او را ارزانی داشتهاز آن

-دریا دلی است كه جرعة جام خود را بر زمین می  آیین جوانمردان»این رسم، 

 (.11: 7181)برومندسعید، « دارندریزند و یاد ایزدان را نگاه می

 جرعه فشانی برخاک مردگان  -2-9-9

 گر ز لعل آتشین یک جرعه افشانی به خال 

 مرده را خون در رگ افسرده در جوش آوری                                   

 (126: 7173افظ،  )ح      

خال فرودین فروریخت. ای از جام نخستین بر سر این شورهساقی الست جرعه   

خال از تأثیر آن جرعه جوشش كرد و جان گرفت و جهان و جهانیان از آن 

-گرفت. بنابراین زندگی نمودی از جرعهجوشش هستی یافتند و آفرینش پای

 شوند. نیز از جرعة جام زنده می گیرد. مردگانفشانی است. زمین مرده جان می
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مهریسنان براین باور بودند كه مرگ تن، پایان زندگی نیست. به عقیدة پیروان     

این دین باستانی، مرگ و زایش دوباره تا آنجا كه انسان به كمال برسد، ادامه 

خواهد داشت. به همین دلیل، مهریسن براین باور است كه شخص مرده هنگامی 

خورند،  سهم او را به یاد خفته  است، اگر دوستان  از شرابی  كه میكه در گور 

اش در جوش آمده، او، برگورش بریزند، بار دیگر خون هستی در رگ افسرده

در ایران پس از اسالم به سبب »كند. زایش دوبارة خود را به سوی كمال آغاز می

نست ماندگار باشد، امّا توافشانی به هر دلیل كه بود، نمیحرام بودن شراب، جرعه

« ریختن، آب به گورمردگان مستحب شناخته شد و رواج یافتبه جای شراب 

 (.11: 7181)برومندسعید، 

 قدح ریزی شراب ناب راساقی  چو در زرّین

 اوّل به یاد رفتگان بر خال ریز آن آب را                                     

 (  68:  7161)خاقانی ،        

 خاكسپاری مردگان در ساية درخت انگور  -2-9-0

كردند و باور داشتند كه از تأثیر فشانی میمهریسنان بر گور مردگان خود جرعه   

ها دوباره زندگی فشانی بار دیگر حیات و هستی به سراغ مردگان آمده، آنجرعه

شود ودار میبقایای این تصوّر در این آرزو نم»گیرند. را با پیكری دیگر از سرمی

-كه پس از مرگ در پای درخت انگور، خاكسپاری انجام شود تا نیازی به جرعه

 «مند شونددستیاری دیگران از جرعة تال بهرهفشانی نداشته باشند و خود بی

 (.63: 7181)برومند،

 ياد افشان  -2-9-6
  یم چو   با   ما   بود   روزی  یادش  آر  زمانی   صحبتش   را   حق   گزاریم 

 ای  بر  خال   ریزیمبه  نامش  جرعه   در  آن  ساعت كه  بهر  عیش  خیزیم

 (726:  7116)ترابی،       

پیروان آیین مهریسنی هنگامی كه گاو را برای ایزد مهر و دیگرایزدان آسمانی     

افشاندند. ها به آسمان میكردند، از خون قربانی سهم ایزدان را به یاد آنقربانی می

رفت، امّا های دینی به شمار میاین كار جنبة نذر و پیشكشی داشت و از آیین
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بعدها، هنگامی كه جمشید شراب را كشف كرد، به جای خون گاو از جرعة 

افشاند. به سویشان، یعنی آسمان می آنهانوشید، سهم ایزدان را به یاد شرابی كه می

هستند و نذر و پیشكش خود را نثار دهندة آن بود كه به یاد ایزدان این كار نشان

ها داشت. بعدها این كنند. همچنین این كار جنبة احترام و تجلیل از آنآنان می

خواستند در هرگاه شاهان و بزرگان می»آیین عمومیّت پیدا كرد؛ بدین معنی كه 

مجالس بزم، یاد دوستان نامیار غایب، یا درگذشتگان را گرامی بدارند، سهم آنان 

افشاندند كه در آثار بزرگان  ادب فارسی این موضوع ا یاد نامشان بر زمین میرا ب

  (.  37:  7181برومندسعید، «) بسیار دیده می شود

 فشانی بر خاک برای رويش و افزايش جرعه -2-9-0
  جان   ما   در   بوتة   سودا   نهاد     عشق    شوری    در     نهاد   ما    نهاد 

 جنبشی   بر   آدم   و   حوا  نهاد         ای بر خال ریخت جرعهاز خمستان  

 (773: 7117)عراقی،      

مهر  رفعمهریسنان از خون گاو قربانی كه در نخستین روز عید نوروز برای     

گونه كه سهم كردند؛ بدینشد، سهم ایزدان افالكی را پیشكش آنان میانجام می

كشی آمد.  این پیشها بر زمین میگاه آن جرعهآن آنان را بر هوا می افشاندند.

ها جستند و سبب افزایش صید آنجنبة نذر و تقدّس داشت و با این كار تبرّل می

رسیدند. به عقیدة آنان، آن خون یا شد. به افزونی نعمت و فراخی روزگار میمی

شد، جنبش ه میمهر و ایزدان دیگر بر زمین سرد و افسرده ریختشرابی كه به یاد بغ

كند. آورد. زمین نیز شور و مستی میمیو رویش برای زمین و جهان  هستی به بار

همگان  را رایگان در دسترسگذارد و آن سرمایة خود را در طَبَق اخالص می

 دهد.قرار می

در آغاز »افشانی یادآور این داستان باستانی است: رویش به سبب جرعه   

ریزد و شود، خونش بر زمین میقربانی می «گاویكتاداد»كه آفرینش، هنگامی

« گرددآید و موجب بركت و باروری زمین میانواع گیاهان و غلّات  به وجود می

 (.TD2 ،38، بندهشن TD ،55)بندهش ایرانی، 
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 فشانی بر دشمن جرعه  -2-9-1

فشاندن جرعه آید، گاهیگونه كه از آثار بازماندة زبان و ادبیّات فارسی برمیآن   

افشانی برای نشان دادن برای نشان دادن نفرت و انزجار است. این نوع جرعه

مقدار، زاهدان خشک ناخوشنودی و شكستن غرور سالمتیان و رقیبان و خامان بی

شده است. بر این ناكسان از این روی جرعه ها ریخته میو واعظان رعنا، برآن

بختی ارزشی و خالگاشتند و این نشان بیانها را خال میافشاندند كه آنمی

افشاندند كه شاید همچون بر این خاكساران به این امید جرعه می»دشمنان بود. 

رسد، آنان نیز به هستی و اعتبار فشانی به ارزش و اعتبار میخال كه از اثر جرعه

ها دست یابند و شور مستی در دلشان راه پیدا كند و مردم جهان از بدكرداری آن

 (.86: 7181)برومندسعید،  «برهند

  آن   روح   مقدّس   را، آن  جان معلّا را     پر كن  این جام مصفّا  را     ساقی ز كرم  

 یک جرعه تصدّق كن آن واعظ رعنا را     روزی كه دهی جامی از بهر سرانجامی     

 (71:  7112)انوار،        

 نتیجه گیری  -8

افشاندن مشروبات بر خال، ناشی از مالحظات و اعتقادات  بنابر آنچه گذشت،   

دینی بوده و در مراسم و تشریفات، عبادت خدایان و اجداد، چه در معابد، چه 

شده است. اگرچه در ابتدا برای این كار مقابر و چه بر روی خال، اجرا می

رفته است، ولی با گذر زمان، شراب )مِی( جای كار میمشروبات مختلف به

این رسم باستانی، بعد از ورود اسالم به ایران و  مشروبات دیگر را گرفت.

برانداخته شدن رسوم پیش از این دوره، صورت دیگری به خود گرفت و به 

صورت ریختن آب بر قبور كه از قدیم در نزد اقوام مختلف، مانند 

 مصریان،كلدانیان و یهود معمول بوده است، درآمد. 

-ات متعدّد منشأ عادت ریختن شراب را بر خال، اظهار حقاگر چه در تحقیق

االرباب یونانیان دانسته و تاكنون سندی برای قدمت این گزاری از زئوس، ربّ

نماید كه این عادت از عادات مشترل اند، بعید نمیعادت در میان ایرانیان نیافته
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شود با توجّه د میاقوام آریایی، قبل از جدا شدن از یكدیگر بوده باشد كه پیشنها

 جا مانده، توسّط پژوهندگان جوان مورد بررسی قرار گیرد. به متون باستانی به

  

 ها يادداشت 

الصدورُةراح( و 13-36مقایسه شود با داستان منقول در همین زمینه در نوروزنامه )ص-7

 (. 237( و نفایس الفنون )ص121-121)ص

 .331، ص1ن و روم، جلدرجوع شود به فرهنگ آثار باستان یونا-2

)ورزاو( به علت قوت و نیروی بدن و فواید بسیار مظهر دیونیسوس محسوب نر گاو-1

می شده، چنانكه در آئین ایرانیان قدیم آمده: ایزد بهرام )ورثرغنه ( خود را به ده صورت 

)نشانة ده صفت( به زردشت  نمود، دومین بار به هیئت گاو نر )در اوستا به شكل 

Gaush Arshan بدو ظاهر شد.   )= گاو گشن 

  737صفحه  Robinترجمه  Phedonرجوع شود به كتاب -1

  13-33نوروزنامه ، به تصحیح مینوی ،ص-6
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