
Назаре ба таърихи љашни Сада 

"Сада"- номи љашни бузурги ориёињо ва пайвандони ин шаљара, 
хусусан, эронитаборњо аз љумла худи мо-тољикон мебошад, ки бинобар 
иттилооти шабакањои интернетї ва баъзе кутуби таърихї, илмї ва 
бадеї-таърихї, ќариб то охирњои асри 12 милодї гузаштагонамон љашн 
мегирифтаанд. 

Оид ба таърихи ин ид ва чигуна љашн гирифтани он бузургон, аз 
ќабили А. Фирдавсї, А. Берунї, У. Хайём А. Байњаќї, М. Ѓиёсиддин 
андешањои бузурги илмиро баён доштаанд. 

Дар осори адибони форсу тољик, ки аз устод Рўдакї то ба имрўз, 
њарчанд мавзўи мавриди назар дар эљоди баъзе аз шуаро чун талмењ ё 
маљозу ишорае истифода шуда бошад њам, муњим ин аст, ки метавон аз 
њаќиќати ин боварии мардумї огоњ шуд ва аз осори гузаштагон ва 
муосирон дар мавридаш намуна овард.  

Маълумоти Абусаъид Абдулњайи Гардезї њам љолиб буда, ин идро дар 

боби "Андар идњо ва расмњои муѓон ба љадвал" зикр кардааст. Ба аќидаи 

ин таърихнигор: "Чунин гўянд муѓон, ки андар ин рўз сад мардум тамом 

шуда буд аз насли Мешї ва Мешона ва эшон ду мардуми нахустин 

буванд, чунонки мусалмонон гўянд Одам ва Њаво, муѓонро ин ду тан 

буданд...". Пас аз зикри ин љумла, оид ба панљоњ рўз ва панљоњ шаб 

мондан то ба Наврўзро зикр карда, сабаби дар ин шаб оташ афрўхтанро 

њамоно ба ѓалабаи Фаридун ва натиљаи хидмати Армойил (гоњо Армаил 

ва ё Измоил њам гўянд-Х.М), ки "сад мардум"-ро аз куштан ба хотири 

туъмаи морони Зањњок, озод карда буд, овардааст: "Ва Армойил 

бифармуд, то он мардумони мутанаккир њар касе оташе људогона 

бияфрўхтанд. Пас сад оташ бияфрўхтанд, чунонки њамаро Афридун 

бидид".  

Бояд тазаккур дод ки, дар ин маълумоти А. Гардезї, то њадде вожаи 

"сада" иртиботи ногусастанї дорад ба "миќдори расидани насли одамї 

ба сад нафар ва сад нафари озодкардагони Армойил" ва "сад шабонарўз 

мондан то ба Наврўз". Яъне, муаллиф кўшидааст, то њар воќеаро бо 

раќами "сад" вобаста кунад. Бо муќоисаи ин маълумоти А. Гардезї бо А. 

Берунї ва У. Хайём ба ин натиља мерасем, ки пас аз ѓалабаи Фаридун 

бар Зањњок њамин љашни Сада боќї мондааст ва сабаби дар ин љашн 

оташафрўзї њамон суннати озодкардагони Измоил мебошад, ки 

тавассути оташафрўзї љон ба саломат бурдани худро ба Фаридун нишон 

додаанд. 

Мувофиќи ривояти "Таърихи Байњаќї" яке аз охирин љашнгирии Сада, 

дар замони Султон Масъуди Ѓазнавї (соли 430 њиљрї) баргузор шудааст. 

Унсурї, ки яке аз шоирони ќасидасарои дарбори Ѓазнавиён буд дар яке 

аз љашнњои Сада иштирок карда, дар баробари Мањмуди Ѓазнавї 

ќасидае дар бораи љашни Сада ќироат мекунад, ки матлаи он фикрњои 



дар "Наврўзнома" овардаи Хайём, ишорањои Берунї ва Гардезиро як 

навъ ќувват мебахшад: 

Сада љашни мулуки номдор аст, 

Зи Афридуну аз Љам ёдгор аст. 

Дар "Шоњнома"-и безаволи Фирдавсї оид ба ин љашн боби алоњида бо 

номи "Бунёд нињодани љашни Сада" мебошад. Фирдавсї таърихи ин 

љашнро ба рўзи њосилу кашфи оташ, ки дар натиљаи партоб кардани 

Њушанг сангеро ба сўйи мори сиёњ, ки падидор шуд ва мардум тарзи 

коркарди оташро омўхтанд, пас ин њосилро бузург доштанду љашн 

гирифтанд, вобаста мебошад: 

Зи Њушанг монд ин Сада ёдгор, 

Басе бод чун ў дигар шањриёр.  

Хулоса, дар бораи ин љашни бостонї маълумот зиёд аст. Мо њоло ба 

ин натиља расидем, ки яке аз сабабњои аслии љашн намудор шудани 

Хуршед (Офтоб), ки тамоми пешрафти зиндагї, шукуфої, ризќу рўзї, 

чорводорї ва кишту кори одамон марбути њамин гармии Хуршед буд ва 

њаст. Сада иди Хуршеди чилрўзаест, ки дар шаби Ялдо тавлид шуда буд 

ва нишону умед бар наздик мондани соли нав - Наврўз ва айёми кишту 

кори бањорї мебошад. 
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