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ویژه نامه نوروز - فروردین 1400

زمـان آن چنـان بی رحمانه و دیوانـه وار می گذرد 
کـه اگر ۹۹ کرونایـی نبود و خانه نشـینی هایمان 
طوالنـی مدت تر و سـفر و دیـد و بازدیدهای مان 
کمتـر نمی بـود اصـًا متوجـه نمی شـدیم چگونه 
در  هشـتاد  دهـه  متولـد  بچه هـای  پسـر/دختر 

وادی ۲۰ سـالگی قـرار دارند؟!
و  نبـود  مجـازی  درسـی مان  کاس هـای  اگـر 
پشـت سیسـتم معیـوب الکترونیکـی دانشـگاه، 
سـفید شـدن تـار به تـار موهایمـان را مشـاهده 
اصـا حـس  را  زمـان  گـذر  شـاید  نمی کردیـم 

نمی کردیـم.
اگـر بهار را به انتظار رسـیدن تابسـتان و گرمای 
هـوا و تمام شـدن کرونا نمی شسـتیم، اگـر پاییز 
را چشـم بـه راه واکسـن نبودیـم و اگـر روزهای 
آخـر اسـفند بـه ایـن فکـر نمی کردیم کـه دیگر 
رهایـی  لعنتـی  ویـروس  ایـن  دسـت  از   ۱۴۰۰
می یابیـم، زمـان با شـتاب بیشـتری هـم حرکت 

می کـرد.
و  تلـخ  اتفاقـات  تمـام  کنـار  در  کرونایـی   ۹۹  
تجربه هایـش، حسـرت روزهایـی که قدرشـان را 

داشـت. همـراه  بـه  برای مـان  نمی دانسـتیم 
۹۹ بـه اتمـام رسـید و ۱۴۰۰ را بـا نـور امیـد 
فرخنـده  را  نـوروز  می کنیـم،  آغـاز  زندگـی  و 
می داریـم و بهـار را بهانـه ای برای به یـاد آوردن 
قـدرت و اراده مـان بـرای تغییـر و دگرگونی قرار 

. می دهیـم 

بــــــسـم
 الــلــــــه
 الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است * در صحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست * خوش باش و ز دی مگو، که امروز خوش است
عمر خیام



ای دگرگون کننده دل اه و دید اه 
 ای چرخاننده ی شب اه و روزاه

 ای گرداننده سال   اه و روان اه 
  بگردان روان ما را هب نکورتین اه
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معلــی بــن خنیــس از امــام صــادق] ، روایتــی را نقــل کــرده کــه در آن ضمن بزرگداشــت 
نــوروز، وقایــع مختلــف تاریخــی برنــوروز منطبــق شــده اســت. متــن روایــت یادشــده از 

ایــن قــرار اســت:

معلی بن خنیس گوید: در روز نوروز بر امام صادق] وارد شدم، ایشان فرمودند که آیا این روز را می شناسی؟
عرض کردم: فدایت گردم این روز، روزی است که عجمان )ایرانیان( آن را گرامی داشته و به یکدیگر هدیه می دهند.

امــام صــادق] فرمودنــد: قســم بــه خانــه عتیقــی کــه در مکــه هســت ایــن )تعظیــم و هدیــه دادن( ریشــه طوالنــی و قدیمــی 
دارد و بــرای تــو آن را توضیــح مــی دهــم تــا از آن مطلــع شــوی.

گفتم: ای آقای من چنانچه این مطلب را از تو بیاموزم برای من بهتر از زنده شدن مردگانم و مردن دشمنان من است.
ــادت و  ــاق گرفــت کــه جــز او را عب ــد در آن از بنــدگان خویــش میث ــوروز، روزی اســت کــه خداون ــی! ن ــود: ای معل ــرت فرم حض
پرســتش نکــرده و بــه او شــرک نورزنــد و بــه فرســتادگان و پیامبرانــش و نیــز ائمــه هــدی ایمــان بیاورنــد. نــوروز اولیــن روزی اســت 
کــه خورشــید در آن طلــوع کــرد و بــاد در آن وزیــدن گرفــت و در آن روز درخشــندگی زمیــن خلــق شــد. نــوروز روزی اســت کــه 
کشــتی نــوح بــر کــوه جــودی کنــاره گرفــت و نــوروز روزی اســت کــه افــرادی کــه از خانــه هــای خــود خــارج شــده و بــه آزمایــش 

الهــی از دنیــا رفتنــد، مجــددا بــه دنیــا بازگشــتند. در ایــن نــوروز اســت کــه جبرئیــل بــر پیامبــر اکــرم[ ، نــازل شــد و 
درســت در همیــن روز اســت کــه پیامبــر اســام، حضــرت علــی را بــر شــانه خــود گذاشــت تــا او بتهــای قریــش را از بیــت 

الحــرام پاییــن کشــید و آنهــا را درهــم شکســت.

ــی ]  ــرت عل ــا حض ــان ب ــت مؤمن ــت و والی ــورد خاف ــا در م ــتور داد ت ــش دس ــه اصحاب ــر ب ــه پیامب ــت ک ــوروز روزی اس ن
بیعــت کننــد و در همیــن نــوروز بــود کــه پیامبــر[، علــی] ، را بــه ســوی جنیــان فرســتاد بــرای او از آنــان یعــت بگیــرد. 
نــوروز روزی اســت کــه بــرای حضــرت علــی بیعــت مجــدد گرفتــه شــد و نــوروز روزی اســت کــه حضــرت علــی]، بــر اهــل 
نهــروان پیــروز شــد و ذوالثدیــه را کشــت و نــوروز روزی اســت کــه قائــم مــا در آن روز ظاهــر مــی گــردد و باالخــره نــوروز 
روزی اســت کــه قائــم مــا در ایــن روز بــر دجــال پیــروز مــی شــود و او را بــر زبالــه دان کوفــه آویــزان مــی کنــد و هیــچ 
نــوروزی نیســت مگــر آنکــه مــا در آن روز توقــع ظهــور حضــرت حجــت عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف، را داریــم چــرا کــه 
ایــن روز، از روزهــای مــا و شــیعیان مــا اســت کــه عجــم )ایرانیــان( آنــرا گرامــی دشــته ولــی شــما آنــرا ضایــع نمودیــد ...1

1( معلــی بــن خنیــس قــال: دخلــت علــی الصــادق جعفربــن محمــد، علیــه الســام، یــوم النیــروز فقــال، علیــه الســام، اتعــرف هــذا الیــوم؟ قلــت: جعلــت فــداک، هــذا یــوم تعظمــه العجــم و تتهــادی فیــه، فقــال ابوعبداللــه 

الصــادق، علیــه الســام، والبیــت العتیــق الــذی مبکــة مــا هــذا االمــر قدیــم افــره لــک حتــی تفهمــه. قلــت: یــا ســیدی ان علــم هــذا مــن عنــدک احــب الــی مــن ان یعیــش امواتــی و متــوت اعدائــی! فقــال: یــا معلــی! ان 

یــوم النیــروز هوالیــوم الــذی اخــذ اللــه فیــه مواثیــق العبــاد ان یعبــدوه و الیرشکــوا بــه شــیئا و ان یؤمنــوا برســله و حججــه، و ان یؤمنــوا باالمئــه، علیــه الســام، و هــو اول یــوم طلعــت فیــه الشــمس، و هبــت بــه الریــاح، 

و خلقــت فیــه زهــرة االرض، و هــو الیــوم الــذی اســتوت فیــه ســفینة نــوح، علیــه الســام، علــی الجــودی، و هــو الیــوم الــذی احیــی اللــه فیــه الذیــن خرجــوا مــن دیارهــم و هــم الــوف حــذر املــوت فقــال لهــم اللــه موتــوا 

ثــم احیاهــم و هــو الیــوم الــذی نــزل فیــه جربئیــل علــی النبــی صلــی اللــه علیــه وآلــه و هــو الیــوم الــذی حمــل فیــه رســول اللــه صــل اللــه علیــه وآلــه امیراملؤمنیــن علــی، علیــه الســام، منکبــه حتــی رمــی اصنــام قریــش 

مــن فــوق البیــت الحــرام فهشــمها، و کذلــک ابراهیــم، علیــه الســام، و هــو الیــوم الــذی امــر النبــی، صــل اللــه علیــه وآلــه، اصحابــه ان یبایعــوا علیــا، علیــه الســام، بامــرة املؤمنیــن، و هــو الــذی وجــه النبــی، صــل اللــه 

علیــه، علیــا الــی وادی الجــن یاخــذ علیهــم بالبیعــة لــه، و هــو الیــوم الــذی بویــع المیراملؤمنیــن، علیــه الســام، فیــه البیعــة الثانیــه، و هــو الیــوم الــذی ظفــر فیــه باهــل النهــروان و قتــل ذالثدیــة و هــو الیــوم الــذی یظهــر 

فیــه قامئنــا و والة االمــر و هــو الیــوم الــذی یظفــر فیــه قامئنابالدجــال فیصلبــه علــی کناســة الکوفــة، و مــا مــن یــوم نیــروز اال و نحــن نتوقــع فیــه الفــرج، النــه مــن ایامنــا و ایــام شــیعتنا، حفظتــه العجــم و ضیعتمــو انتــم ...



ــاً  ــد تمام ــه نامن ــه خاورمیان ــی ک ــن جغرافیای ــی در ای ــم. زمان ــران می دان ــادگار ای ــوروز را کهــن ی ن
ــژاد خــود ایرانــی خوانــده می شــدند.  ــان و ن ــود و مردمــان صــرف نظــر از زب آداب ایرانــی پابرجــا ب
ــان و  ــا می داشــتند کــه همــه ریشــه در باورهــای دینــی آن ایــن مــردم جشــن های بســیاری را برپ
ــگاه  ــواره جای ــوروز هم ــن جشــن ها ن ــن ای ــته. در بی ــان داش ــا ســبک زندگی ش ــق ب ارتباطــی عمی

واالی خــود را نگــه داشــته  اســت.
ــه  ــت ک ــد پذیرف ــا بای ــم ام ــکار کن ــران ان ــته ی ای ــرگان را در گذش ــده و مه ــت س ــم اهمی نمی توان
ــه در ســایه ی حمــات  ــوروز اســت ک ــده، ن ــدی بی جــان برجــای مان ــا کالب ــن دو جشــن تنه از ای
ــظ  ــود حف ــرده نمی ش ــم ب ــران ه ــمی از ای ــه اس ــی ک ــاکان در جاهای ــده و کم ــی مان ــی باق پی درپ

شده اســت.

   علی نظری حقیقی 

سنگ نگاره پیشکش ارمنیان در نوروز
 آپادانا )تخت جمشید(

   پردیس فارابی دانشگاه تهران

وز باستانی 6  دقیقهنور

https://charkhesj.ut.ac.ir/page_63.html
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نخست:سال شماری
نوشــتار  ایــن  در  به هــرروی، 
ــا ایــن جشــن را مــورد  برآنیــم ت
به خصــوص  تاریخــی  بررســی 
ــم.  ــرار دهی ــتانی ق در دوران باس
ابتــدای امــر بــه سال شــماری 
می پردازیــم. زمانــی در میــان 
از  بســیاری  ماننــد  ایرانیــان، 
ــماری  ــتانی، سال ش ــان باس مردم
انجــام  قمــری  صــورت  بــه 
بــاور وجــود  ایــن  می گرفــت. 
در  مــاه  چــون  کــه  داشــت 
ــت  ــنده و راهنماس ــب درخش ش
ــتر  ــید بیش ــت آن از خورش اهمی
ــرداری از  ــا الگوب ــر ب ــت. بعدت اس
ــارت  ــم مصــری ســال را عب تقوی
کــه  می دانســتند  روز   36۰ از 
متشــکل بــود از ۱۲ مــاه 3۰ روزه 
ــز داشــت.  ــه 5 روز کبیســه نی ک
ــن  ــم در ای ــری ه ــداری کس مق
داشــت  وجــود  سال شــماری 
کــه روزهــای مــاه را هــر ۴ ســال 
می بــرد.  عقــب  بــه  روز  یــک 
ــع  ــا جم ــری ها را یکج ــن کس ای
ســال   ۱۲۰ هــر  و  می کردنــد 
ماهــی ســیزدهم افــزوده می شــد 
ــادی و  ــه ش ــاه هم ــن م و در ای
ــا  ــود و مالیات ه ــرار ب ــن برق جش
بخشــیده می شــد و شــاید بــر 
همیــن بــود کــه اکنــون نیــز آرزو 
ــان ۱۲۰  ــه عزیزانم ــم ک می کنی

ــوند. ــاله ش س

مدخلــی بــود بــر نــوروز و ســالگرد 
ــن  ــود و جش ــان ب ــش انس آفرین
ایــن گاه پرشــکوه تر از همــگان 
بــود. اســاطیر دیگــری ماننــد 
ــوروز  ــن هــم در ن ــزد رپیتوی ای
نقــش فــراوان داشــتند. ایــن ایــزد 
ــن  ــر زمی ــه زی ــرما ب ــل س در فص
ــی  ــای زیرزمین ــا آب ه ــی رود ت م
را گــرم نــگاه دارد تــا گیاهــان 
ــاره  ــار او دوب ــد. در به ــده بمانن زن
بــه زمیــن می آیــد. بخشــی از 
مراســم نــوروزی تقدیــم ایــن 

ایــزد می شــده اســت.
کــه  ســال  روزه   5 پایــان  در 
گفتیــم مــردم همــواره جشــن 
ــد  ــر آن بودن می گرفتنــد. اینــان ب
کــه فروهرهایشــان۱  در این 5 روز 
ــرای  ــد و ب ــان می آی ــه سراغش ب
همیــن در ایــن 5 روز خانه هــا 
را آراســته می کردنــد. از خانــه 
بیــرون نمی رفتنــد تــا فروهــر هــا 
خانه هــا را خالــی نیابنــد و چــراغ 
ــتند.  ــن می گذاش ــا را روش خانه ه
درپایــان ایــن 5 روز و شــب نوروز 

۱( فروهرروحــی بــود کــه همــزاد آدمیــان بــوده 
پیــش از آفرینــش جسمشــان و پــس از مــرگ 
ــا مــردم  ــه جهــان دیگــر مــی رود. ابتدائ ــان ب آن
بــاور داشــتند کــه فقــط پهلوانانشــان ایــن روح 
را دارنــد ولــی بعدتــر مومنــان هــم دارای فروهــر 
ــاز  ــار در آغ ــالی یکب ــا س ــر ه ــتند. فروه دانس

ــد. ــن می آمدن ــه زمی ــن ب فروردی
فروهــر در فرهنــگ اســامی نیــز بصــورت 
»گوهــر« و نــور پــروردگار کــه در تمامــی 
ــور  ــان حض ــوص انس ــه خص ــت  ب ــام خلق اجس

می شــود. دیــده  دارد 

4
ــداول  ــر مت ــران بعدت ــه در ای آنچ
 ۱۲ سال شــمار  می شــود 
نــام  کــه  اســت  ماهــه ای 
ماه هایــش را مــا نیــز امــروز بــکار 
ــدام  ــر ک ــا ه ــن ماه ه ــم. ای می بری
3۰ روز داشــتند کــه ایــن روزهــا 
داشــتند  نام هایــی  خــود  نیــز 
کــه بعضــاً برابــر بــا نام هــای 
ماه هــا بــود، مثــًا مهــر و آذر. 
ســال  سال شــماری  ایــن  در 
ــد.  ــیم نمی ش ــل تقس ــه ۴ فص ب
مشــاهده  تقســیم بندی های 
شــده بــه صــورت تابســتانی 7 
ماهــه و زمســتانی 5 ماهــه بودنــد 
ــه  ــری ک ــای دیگ ــا صورت ه و ی
ــه ی کام  آوردنشــان موجــب اطال
ــر  ــیم معروف ت ــک تقس ــت. ی اس
تقســیم  آن  و  اســت  بقیــه  از 
ســال بــه 6 بخــش نابرابــر اســت. 
ــتانی، 6  ــاطیر باس ــر اس بناب
گاه وجــود داشــته کــه در 
بــزرگ  بخشــی  هرکــدام 
ــده و  ــق ش ــش خل از آفرین
در یــک ســال ایــن 6 گاه 
را مــردم ایــران باســتانی 
ــی  ــد. 6 گاه ــن می گرفتن جش
ــن،  ــمان، آب، زمی ــه در آن آس ک
و  ســودمند  چهارپــای  گیــاه، 
 6 ایــن  شــدند.  خلــق  مــردم 
روز خــود مبنــای جشــن هایی 
می شــدند. ایــن گاه پایانــی 5 روز 
آخــر ســال یعنــی 5 روز کبیســه 
را دربــر می گرفــت. ایــن 5 روز 



ــد  ــبازی می کردن ــا آتش ــر بام ه ب
کــه هــم ایــن نشــانی بــود بــرای 
فروهرهــا و هــم نشــانی بــود برای 
آمــدن ســال نــو و خبــر دادن آن 

بــه دیگــران.
نــوروز گرچــه نامــی در اوســتا 
نــدارد امــا در کتاب هــای پهلــوی 
بســیار از آن یــاد شــده و اهمیتــی 
جشــن ها  همــه ی  از  فراوان تــر 
جمشــید  تخــت  در  و  داشــته 
ــت؛  ــارز اس ــی از آن ب ــز ردپای نی
ــه غلــط  ــا جایــی کــه عــده ای ب ت
ــید  ــت جمش ــد تخ ــان برده ان گم
بنــا شــد تــا فقــط نــوروز را در آن 

ــد. ــاس بدارن پ

دوم:پیدایش نوروز
نــوروز  پیدایــش  بــاب  در 
و  آمــده  بســیاری  ســخن های 
نــوروز و جمشــید هــر دو در هــم 
تنیــده شــده اند. در ایــن روز 
جمشــید گویــی بــه نبــرد بــا 
ــوربختی  ــان رفت و ش اهریمن
ــاند.  ــان رس ــه پای ــن را ب زمی
بعد بازگشــتش چون خورشــید به 
زمیــن بازگشــت و نور از او ســاطع 
ــردم را  ــه م ــن صحن ــد. ای می ش
ــد:  ــاد زنن ــه فری ــر آن داشــت ک ب
ــری  ــات دیگ ــوروز. روای ــوروز، ن ن
مبنــی بــر کشــف نیشــکر، مقــدر 
ــتان ها  ــایر داس ــردن اوزان و س ک
ــترک  ــان مش ــت. ج ــود اس موج

همــه ی آنــان جمشــید اســت. 
از  نشــان  کــه  زیبایــی  مــورد 
هولناکــی خشک ســالی دارد ایــن 
ــا در ایرانشــهر  ــه مدت ه اســت ک
ــید  ــون جمش ــد، چ ــاران نباری ب
بــر تخــت نشســت بــاران فــراوان 
باریــد. ایــن بــود کــه مــردم 
خواندنــد.  نــوروز  را  روز  ایــن 
بنابرایــن جمشــید اســطوره ی 
ــا  ــت. م ــوروز اس ــدی ن کلی
بســیار  کاری  کــه  می دانیــم 
خشــک مغزانه و در عیــن حــال 
ــه اســاطیر  ســاده انگارانه اســت ک
را صرفــاً داســتان کودکــی انســان 
ــت را در آن  ــم و رد واقعی بینگاری
ــم.  ــات بدانی ــم و آن را خراف نبینی
ایــن نگــرش صرفــاً در دو ســده ی 
دانشــگاهی  محافــل  از  پیــش 
ــاکان  ــا کم ــته ام ــر بس ــت ب رخ
ــر  ــی ب ــک مغزان مذهب خش
آننــد کــه نــوروز را خرافــات 
مبنایــی  چــون  بخواننــد 
پاســخ های  اســطوره ای دارد. 
داده شــده بــه اینان بســیار اســت. 
خواننــده ی گرامــی بدانــد کــه مــا 
هرگــز اســاطیر را خرافــات محض 
ــم  ــا بخشــی مه ــم. این ه نمی دانی
ــخ  ــر از تاری ــا طوالنی ت ــه بس و چ
در  را  )غیرمکتــوب(  نانوشــته 
خــود دارنــد و سهل انگاریشــان 
ــخ  ــزرگ تاری ــش ب ــردن بخ رد ک
کــه  داده  رخ  وقایعــی  اســت. 
گویــی منجــر شــد انســان کهــن 

در فــات ایــران زمیــن ایــن بــازه 
زمانــی را جشــن گیــرد. در تمــام 
هنــوز  کــه  رد خشکســالی  آن 
هــم فــات ایــران را و جغرافیــای 
ــد  ــد می کن ــزرگ را تهدی ــران ب ای
منجــی  همچنیــن  می بینیــم. 
داســتان مــا جمشــید اســت یــک 
ــر خــود  ــا ف ــی ب ــه گوی انســان ک
ــا او  ــات ب ــای کائن ــام نیکی ه تم

شــده اند. هماهنــگ 

سوم:ریشه ی نوروز
ـِـل نیــز  ــوروز، در باب هــم عــرض ن
جشــنی ماننــد زگمــوگ برگــزار 
می شــده. مراســم های نــوروز را 
بــا آدونیــس، آتیــس و تمــوز 
ــن،  ــر م ــد. بنظ ــان کرده ان همس
ــردد  ــه هایش بازمی گ ــوروز ریش ن
ــردم  ــینی م ــان یک جانش ــه زم ب
فــات ایــران. همان طــور کــه 
می دانیــم، قبــل آن ایــن مردمــان 
کوچ نشــین بودنــد و بــرای زمیــن 
مهاجرت هــای  حاصل خیــز 
ــن  ــس از ای ــد پ ــراوان می کردن ف
بــه  جهــت دغدغــه ی زیــادی 
جهــت خشک ســالی نداشــتند امــا 
پــس از یکجانشــینی، ایــن مــردم 
بــا منظــره  ی هولناکــی چــون 
خشک ســالی روبــرو می شــدند. 
چیــزی کــه بســیار بــرای انســان 
قــرون قدیــم وحشــتناک بــود 
ــه  ــر آن غلب ــا در گــذر زمــان ب ام
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ــه  ــد چ ــی نمی دان ــد. کس یافته ان
اتفاقاتــی در آن مقطــع رخ داده 
ــوارد  ــتخراج م ــعی در اس ــا س ام
مشــهود نمــودم. مــردم ایــران 
ــین  ــابقا کوچ نش ــه س ــا ک از آنج
بودنــد و ســنت شــفاهی را بســیار 
همچــون  می داشــتند  گرامــی 
ســایر بــرادران خــود یعنــی مــردم 
شــمال هند، داستان هایشــان را تا 
ــد و ایــن  مدت هــا مکتــوب نکردن
باعــث شــد تــا بســیاری از مــوارد 
حالتــی اســاطیری یابد. ایــن مورد 
در مــورد تاریــخ هخامنشــی هــم 
ــاره  ــه اش ــده ب ــط بن ــابقا توس س
ــه  ــه ریش ــوروز ک ــال ن ــت. ح رف
در یک جانشــینی مــردم ایــران 
مدت هــا  بــرای  به نظــر  و  دارد 
ــیار  ــه اش بس ــت مطالع ــل اس قب

ــت. ــوارتر اس دش

چهارم:اسناد نوروز
ــوروز  ــده از ن گزارش هــای به جامان
در دوران هخامنشــی و اشــکانی 
ــا از  ــته های م ــر از دانس محدودت
ــم  ــان ساســانی اســت. می دانی زم
آن  ایرانیــان  از  بســیاری  کــه 
همــه ی  می نهنــد.  ارج  را 
از  اعــراب  دانســته های 
بــه  برمی گــردد  نــوروز 
شــیوه جشــن گرفتــن آن 
ــا  ــاز ت ــانی. از قفق دوران ساس
نقــاط مرکــزی فــات ایــران همــه 

ــوروز را  ــا رســوم خــاص خــود ن ب
ــت  ــن هوی ــاس می داشــتند و ای پ
ــانی  ــه در دوران ساس ــانی ک یکس
در  آشناســت  همــگان  بــرای 
ــور  ــد متبل ــن ح ــوروز در باالتری ن
در  کــه  گوینــد  می شــد. 
نــوروز بــود کــه شــاهان بــه 
مــردم بــار می دادنــد تــا 
ــود  ــکالت خ ــد و از مش بیاین
ــود را  ــاوی خ ــد و دع بگوین
نــزد شــاه می آوردنــد. در 
ــن روز شــاه هــم قضــاوت  ای

ــت. ــده اس می ش
دوران  در  کــه  آهنگ هایــی  در 
پسااســامی بــه جــا مانــد بســیار 
ــدازه  ــه ان ــوروز چ ــه ن ــم ک دیدی
ــام بســیاری  ســهم داشــته و در ن
از آهنگ هــا نــوروز جــای دارد.

در بــاب هفــت ســین و هفــت 
ــه شــده.  ــا بســیار گفت شــین قب
عــده ای بــر آننــد کــه هفــت میــم 
هــم وجــود داشــته و عبــارت 
بــوده از مــرغ، مویــز، ماســت، 

ماهــی و ....
نویســنده ی  را  دیگــر  موضــوع 
ــه آن اشــاره کــرده  نوروزنامــه ب
نــوروز  شــمردن  واجــب  آن  و 
بــر همــه مــردم تحــت لــوای 
ــاوه  ــرا ع ــت و آن ــلجوقیان اس س
ــان  ــر رومی ــان ب ــه ایرانی ــر هم ب
کــه بــه تازگــی پــس از نبــرد 
مازگــرد ضمیمــه ی خــاک شــده 
ــا الزم  ــود ترک ه ــر خ ــد و ب بودن

ــز در آن  ــرکان نی ــه ت ــد ک می دان
مقطــع تاریخــی تمــام طبقــه 
ــب  ــزی و مرات ــات مرک ــم ف حاک
اختیــار  در  را  حکومتــی  واالی 

ــتند. داش
ــن  ــد خاطرنشــان کــرد کــه ای بای
مهمــی  بســیار  منبــع  کتــاب 
بــرای نوروزشناســی بــوده و در 
ــن  ــاهان که ــای ش ــه آیین ه آن ب
بــه دقــت اشــاره شــده. ایــن اثــر 
را بــه خیــام نســبت داده انــد و در 
دیباچــه  آن اندیشــه های خیامــی 

ــل مشــاهده اســت. قاب

پنجم:جمع بندی
ایــن بــود شــرحی مختصــر از 
بــه  نگاهــی  باســتانی،  نــوروز 
امــروزه  آن.  تاریــخ  و  ریشــه ها 
هــر چنــد نــام ایــران از بســیاری 
و  ایــران  فــات  کشــورهای  از 
ایــران بــزرگ رخــت بربســته 
ولــی نــوروز همچنان پابرجاســت، 
عــراق،  اســت  جملــه  ایــن  از 
افغانســتان، ازبکســتان، پاکســتان، 
قرقیزســتان،  ترکمنســتان، 
بخش هایــی از روســیه، ترکیــه، 
حتــی بیــن تاتارهــای کریمــه نیــز 
ــود. ــاهده می ش ــن مش ــن جش ای

ــوزگار  ــه آم ــو ژال ــه از بان ــا دارد ک ــان ج در پای
کــه  آورم  عمــل  بــه  را  تشــکرات  کمــال 
نوشــتارهای ایشــان کمــک بســیاری در نــگارش 

ــرد. ــده ک ــه بن ــتار ب ــن نوش ای
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شوخ از خود بازکنیم
نگین قربانی

سال نو خجسته
بـــه نـــام اون خدایـــی کـــه 

آفریـــده مـــا رو
ـــاه  ـــگل، م ـــن و جن ـــاخته زمی س

و ســـتاره ها رو
ســـام بـــه تـــو ای عزیـــز کـــه 

هســـتی خـــوب و تمیـــز
ـــاال داری  ـــه ح ـــو ک ـــه ت ـــام ب س

ــز می خنـــدی ریزریـ
از  پنگـــول  بـــه  )منتســـب 
رنگین کمـــان(  برنامـــه ی 
بـــرای متفـــاوت ســـام کردن 
در صـــورت اســـتقبال شـــما 
ــم  ــم رحـ ــگ هـ ــه عموپورنـ بـ

نخواهیـــم کـــرد.
ـــال  ـــتقبال س ـــه اس ـــی ب در حال
۱3۴۰۰ می رویـــم کـــه نـــه 
تنهـــا بـــوی عیـــدی، بـــوی 
تـــوپ، بـــوی کاغذرنگـــی و حتـــی 
به علـــت خسته شـــدن از هـــر 
الـــکل  دســـتورالعمل، بـــوی 

پاســـتیک  و 
دســـتکش های 
ــم  التکـــس هـ
م  به مشـــا
 . ســـد نمی ر
هـــا  ز و ین ر ا

مـــردم کشـــور 
بـــه چنـــد گـــروه 

تقســـیم شـــده اند: 
مشـــغول  گروهـــی 

لینک هـــای  بـــه  ورود 
امثـــال  ســـمت  از  ارســـالی 
دایی کاظم هـــا  منیرخانم هـــا 
و روبـــه رو شـــدن بـــا یـــک 
مشـــت گل محمـــدی و یـــا 
ــرکات  ــا حـ ــروز بـ ــی فیـ حاجـ
مـــوزون هســـتند. ایـــن گـــروه 
همـــواره نخســـتین گروهـــی 
هســـتند کـــه ســـال جدیـــد را 
بـــه شـــما تبریـــک می گوینـــد 

ـــم از اول  ـــال ه ـــک س ـــی ی و حت
شـــدن دســـت نمی کشـــند، 
ایـــن کمال گراهـــای شـــیطون!

ــناس،  ــر اخترشـ ــی دیگـ گروهـ
نماینـــده ی  و  فیزیـــک دان 
ــه ی ژئوفیزیـــک  ــیار موسسـ سـ
حـــال  در  تهـــران  دانشـــگاه 

سال نوی
یک هزار و سیصد و

چهارصد خجسته!
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ــه  ــات این کـ ــرای اثبـ ــث بـ بحـ
»ســـال ۱۴۰۱ آغـــاز ســـده 
ــده ای  ــند. عـ ــت« می باشـ نوسـ
ــه  ــل کـ ـــای فامیـ از بزرگ تره
از  خاص شـــدن  به دلیـــل 
دســـت خریـــد مـــوز و مـــرغ و 
بچه هـــای فامیـــل قنـــد دل آب 
می کننـــد، در حـــال مکالمـــه ی 
ـــه  ـــوگند ب ـــوردن س ـــی و خ تلفن
جهـــان  مقدســـات  همـــه ی 
ـــم  ـــو ه ـــول ن ـــا پ ـــه م هســـتند ک
ــان  ــم جـ ــک گرفته بودیـ از بانـ
شـــما! ایـــن شـــرایط بیمـــاری 
ـــا را بســـته و از  ـــای م دســـت و پ
ـــما  ـــدار گل روی ش دی
شـــده ایم.  محـــروم 
ـــه  ـــتگ ب ـــته ای هش دس
ســـفر نمی رویـــم 
ـــت  ـــا جدی را ب
از  البتـــه  و 
خطـــه ی 
بـــا  شـــمال 
شـــلوارک و در حـــال 
بـــاد زدن جوجه کبـــاب 
می کننـــد؛  منتشـــر 
»کار  درحالی کـــه 
و  داشـــته اند«  واجبـــی 
»این جـــا در داشـــبورد ماســـک 
دارنـــد بـــه خـــدا« و قـــدردان 
کادر درمـــان ایتالیایی پســـند! 
ـــا  ـــا م ـــر ام ـــروه آخ ـــتند. گ هس

هســـتیم  تلویزیون بین هـــا 
شـــبکه ی  تماشـــای  از  کـــه 
چهـــار کـــه حافـــظ و ســـعدی 
مهمـــان  بـــی  فـــرط  از  را 
بـــودن دعـــوت می کنـــد هـــم 
انصافـــاً  امـــا  نمی گذریـــم 
مجـــری و مهمان هـــای برنامـــه 
جـــوری بـــه یکدیگـــر احتـــرام 
ســـالی  آخـــر  و  می گذارنـــد 
لبخنـــد می زننـــد و کـــت و 
شـــلوار شـــیک دارنـــد کـــه 
دومیـــن  مـــا  انگارنه انـــگار 
مـــردم عصبانـــی جهـــان هســـتیم 
و گویـــی همـــه ی نزاع هـــای 
خیابانـــی و همـــه ی مـــردم عبوس 
در متـــرو و اتوبـــوس و همـــه ی 
ــازی  ــای مجـ ــان در فضـ فحاشـ
ـــم  ـــم و مزاح ـــام بودی ـــن و باب م
شـــما توریســـت های ســـاکن 
ــر  ــاری، اگـ ــدیم. بـ ــخ شـ مونیـ
ــتید  ــی هسـ ــجوی حقیقـ دانشـ
و امـــرار معـــاش می دانیـــد، 
به جـــای حاضرشـــدن در کاس 
و عـــرض ارادت بـــه اســـتاد، 
ـــی  ـــر ماه ـــای آخ ـــن روزه همی
قرمـــز و ســـبزه بفروشـــید کـــه 
ـــم  ـــتری دارد ه ـــود بیش ـــم س ه
اســـاتید را بـــه تشـــکیل کاس 
ــن  ــد و نفریـ ــویق نمی کنیـ تشـ
ســـرتان  پشـــت  هـــم  مـــا 
ـــرام  ـــن احت ـــه ضم ـــت. البت نیس

ـــدوارم  ـــاتید امی ـــه ی اس ـــه هم ب
هـــم  ایـــام  ایـــن  در  اگـــر 
ـــدید، در  ـــجو نش ـــال دانش بی خی
ـــوی  ـــمام ب ـــد از استش ـــزل بع من
خـــورش  بـــا  قورمه ســـبزی 
ــه  ــوید کـ ــه رو شـ کرفـــس روبـ
ایـــن ســـزای نامـــردان اســـت. 
ــر  ــام بهتـ ــن ایـ ــاً در ایـ انصافـ
بـــود کـــه نگرانی هـــای مـــا 
مـــردم عـــادی مـــواردی مثـــل: 
ــا  ــم تـ ــیزده به در زود برویـ »سـ
جاهـــای ســـایه دار را کســـی 
نگیـــرد« باشـــد و دغدغـــه ی 
ـــن  ـــان ای ـــه خراس ـــان خط مردم
باشـــد کـــه آیـــا واکســـن زدن 
یـــک خانـــم دکتـــر بـــه یـــک 
آقـــا حـــرام اســـت یـــا خیـــر؟ 
ـــر  ـــای وزی ـــا موه ـــه آی ـــه این ک ن
جـــوان زیـــر بـــاران خیـــس 
ـــا س.م  ـــر؟ آی ـــا خی ـــود ی ـــده ب ش
کنســـرت های خـــود را از بیـــم 
دســـتگیری کنســـل کـــرد؟ و آیـــا 
ـــوه  ـــز و می خـــوردن گوشـــت قرم
ـــت؟  ـــی ماس ـــر توقع ـــانه ی پ نش
درآخـــر آن کـــه: خدایـــا تـــو رو 
خـــدا حـــول حالنـــا نـــه مثـــل 
ـــدوارم  ـــتان امی ـــال! و دوس پارس
در ســـال جدیـــد حتـــی اگـــر 
ـــوش  ـــاق خ ـــک اتف ـــود ی ـــا ب بن
ـــه  ـــد ک ـــد، آن باش ـــان باش برایم

آروم بگیگیریـــم!



سیزده بدر خجسته باد!

https://www.instagram.com/charkhe_ut/
https://www.aparat.com/Charkhe
https://www.youtube.com/channel/UCucpQluhT00w6nDzcYSOgFA
https://charkhesj.ut.ac.ir
https://t.me/Charkhe_ut
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