
САДА - ЯКЕ АЗ ҶАШНҲОИ МАРДУМИ ФОРСИЗАБОН 

Ҷашни Сада яке аз ҷашнҳои эронитаборон ва мардуми форсизабон аст, 

ки дар оғози шомгоҳи 10 баҳманмоҳ (30 январи тақвими мелодӣ) баргузор 

мешавад. Ин рӯзро Обонрӯз мегӯянд. Бино ба тадқиқоти олими 

мардумшинос ва мутахассиси фолклор Равшан Раҳмонӣ таърихи нишонаҳои 

пайдоиши ҷашни Сада, ки марбут ба Хуршед ва тимсоли он оташ мебошад, 

хеле қадимӣ буда, ба замони пеш аз ориёӣ ва ҳатто аз он ҳам дуртар мерасад. 

Доир ба арзи ҳастӣ намудани он аввалин ахбор дар фарҳанги гуфторӣ 

(шифоҳӣ), устураҳои мансух ишора рафта, тавассути ин ду сарчашма ба 

осори хаттӣ роҳ ёфтааст. Хеле муҳим аст, ки боварҳо ва нишонаҳои эътиқод 

ба Хуршеду оташ, ки сабабгори аслии ба вуҷуд омадани ҷашни Сада 

мебошад, то имрӯз 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 ӯ бо табиат вобастагии ногусастанӣ дорад. 

Баъдҳо маҳз пайдо шудани «ҷашни оташ» ва ҳамчун рамзи Хуршед 

донистани он ҷашни Сада дар миёни мардум густариш пайдо кард. Дар бораи 

пайдоиши ҷашни Сада назарҳо гуногун мебошанд. Баъзе муҳаққиқон ва 

донишмандон онро ҷашни замони ориёӣ мепиндоранд ва иддаи дигар 

падидории онро пеш аз даврони ориёиҳо медонанд. Вале ба ҳар сурат 

пайдоиши ҷашни Сада ва устураҳои марбут ба он ба масъалаи таҷҷамӯи 

рӯшноӣ ва оташ вобаста мебошад ва аз таҳаввули ташаккули қавмҳои ориёӣ 

дарак медиҳанд, ки онҳо ин ҷашнро аз пешиниён гирифтанд ва баъдиҳо онро 

то рӯзгори мо расониданд. Агар аз ин нуқтаи назар ба ҷашни Сада наздик 

шавем, нахуст аз ҳама моҳияти мақулаҳои хуршед, рӯшноӣ ва оташ пеши 

назар меоянд, ки ҳар кадомаш ба ҳаёти инсон ва табиат вобастагии хос 

доранд. Ба ҳамагон маълум аст, ки маҳз ба воситаи рӯшноии Хуршед тамоми 

мавҷудоти олам зинда аст ва ҳаракат мекунад. Дар ин бора Пешвои миллат 

дар навиштаҳои худ ишорати ҷолибе доранд, ки чунин аст: «Дар миёни 

қувваҳои сершумори бадӣ, дар дашту ҷангалҳои Осиёи Марказӣ, ки ҷони 

инсонро дар азоб ва ба таҳлука меандохт, бахусус хушкӣ ва торикӣ бисёр 

зиёновар буданд. Онҳо дарёфта буданд, ки бар зидди неруҳои номбаршудаи 

бадӣ, озар ё оташ ва раъду барқ муассир буданд. Бар зидди торикӣ бошад, 

Хуршед, чун унсури тавоно муқаддас дониста мешуд. Нисбати ҳамин аст, ки 

Хуршед дар миёни нажоди қавмҳои зиёди олами бостон ситоиш ва парастиш 

шудааст» (Эмомалӣ Раҳмонов. «Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёӣ», 2006, 

С.263).  



Ҳамин хусусиятро инсонҳои замони бостон эътироф намуда, аз гармии 

Хуршед баҳра мебурданд ва алоҳида онро ниёиш карда, пасон, рӯшноӣ ва 

оташро ба он нисбат дода, ин унсурҳои табииро кашф карданд ва ба онҳо 

эътиқод оварда, ба парастишашон оғоз намуданд, ки баъдҳо муҷиби пайдо 

шудани ҷашни Сада гардидааст. Дар фарҳанги суннатии ниёгони мо 

муборизаи равшанӣ ва торикӣ ҳамчун ҷавҳари маънавӣ нақши калидӣ 

доранд, ки он ба ҷашни Сада низ алоқаманд мебошад. Дар доираи ташаккули 

ҳамин унсурҳои ба ҳам зид гузаштагони мо, аз ҷумла қавмҳои ориёӣ ду 

фасли сол доштанд, ки ин ҳамон муборизаи Ҳурмузду Аҳриман ва муборизаи 

равшанӣ бо торикиро ба ёд меорад. Якеро тобистони (ҳама [hama]) бузург 

меномиданд, ки он ҳафт моҳро дар бар мегирифт ва аз оғози фарвардин 

(баробари 21-ум ва гоҳе 22 марти тақвими мелодӣ) шурӯъ шуда, то охири 

моҳи меҳр (баробари 22 октябри тақвими мелодӣ) идома меёфт. Дуюмиро 

зимистони (зайана [zayana]) бузург мегуфтанд, ки аз аввали моҳи обон 

(баробари 23 октябри тақвими мелодӣ) сар мешуд ва то поёни моҳи исфандро 

(баробари 20 марти тақвими мелодӣ) дар бар гирифта, 150 рӯз идома меёфт. 

Ҷашни Садаро дар байни мардуми форсизабон ба тарзи гуногун 

истиқбол мегирад. Яке аз усулҳои идгузаронӣ чунин аст: Дар даҳумин рӯз ё 

Обонрӯз аз баҳман моҳ бо афрухтани ҳезуме, ки мардум аз пагоҳӣ бар бомӣ 

хонаи худ ё бар баландии кӯҳистон гирд оварданд, ин ҷашн оғоз мешавад. 

Дар ишороте торих, ин ҷашн ҳамеша ба шакле дастҷамъӣ ва бо 

гирдиҳамойии ҳамаи мардумони шаҳр, маҳалла ва русто дар якҷо ва бо 

барпойи як оташе бузург баргузор мешудааст. Мардумон дар гирд овардани 

ҳезум бо якдигар мушорекат мекунанд ва ба ин тартиб ҷашни Сада, ҷашни 

ҳамкорӣ ва ҳамбастагии мардумон аст. 

Мувофиқи ривояти «Шоҳнома» Ҳушанг шоҳи пешдодиён ин ҷашнро 

асос гузоштааст. Гӯё Ҳушанг ҳамроҳи дарбориёнаш дар саҳро ба море дучор 

меояд. Ҳушанг сӯйи мор санг меандозад. Санг бар санги дигар бархӯрда аз он 

оташак меҷаҳад ва ба ҳамин васила оташ кашф мегардад. Минбаъд одамон ба 

ҳамин муносибат оташ афрӯхта ба он саҷда мекарданд. 

Сада ҷашни мулуки номдор аст, 

Зи Афридуну аз Ҷам ёдгор аст. 

Унсурӣ 

Ҷашни Сада ба оини Меҳргароӣ (Митроӣ) дуруст меояд, ки аз оини 

Зардуштӣ 3000-то 5000 пеш мавҷуд буд. Дар оини Зардуштӣ муқаддасоти 

ҷашни Сада нигоҳ дошта шуд. Сада то садаи XII ҷашн гирифта мешуд, лекин 

баъдҳо аз байн рафт, вале нишонаҳои он — гулхан афрӯхтан, дар гирди он 

базм оростан ҳанӯз ҳам дар байни мардуми тоҷик ба назар мерасад.Ҳаким 

Фирдавсӣ оғози ин ҷашнро ба Ҳушанг, писари Сиёмак нисбат медиҳад. 



Зи Ҳушанг монд он Сада ёдгор, 

Басе бод чун ӯ дигар шаҳриёр. 

Дар Тоҷикистон аз рӯи тақвими мардуми форсизабон рӯзи ҷашни Сада 

дар баъзе аз деҳот ҷашн гирифта мешавад. Дар замони соҳибистиқлолӣ ин 

ҷашн бо шукуҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. 

Назари Муҳаммадхоҷа, 

Тавакал Назаров, 

устодони ДМТ 

 


