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  احمد پوپل

 ٢٠١٨ مارچ ٢٣
  

  ن نوروزینماد ھای آئي
ھيچ گونه تاريخ  دقيقی که نوروز چه وقت  وچگونه  آغاز گرديده است  در دست نيست اما اين جشن باستانی  قدامت 

ما مردم  که با فرھنگ دير پای ن ھای ملی در جھان به شمار می روده دارد  ويکی از قديمی ترين  آئيچندين ھزار سال

 ۀناگستنی دارد و شريعتمداران  را يارای آن نيست که نوروز را از دلھا  بيرون کنند  زيرا فلسفوتمام افتخارات ما پيوند 

   .وجودی نوروز زايش ونو شدن است وھمين باعث ماندگاری نوروز گرديده است 

 ذاری شدهگو تاريخ طبری توسط جمشيد ودر بعضی نوشته ھا توسط کيومرث پايه نوروز در متون کھن چون شاھنامه 

  .است 

نياکان ما مردمانی بزرگ وبا فرھنگ بوده اند  که بعد از گذشت ھزاران سال نه تنھا ما بلکه  جھانيان ھم به نوروز به 

  . داده اند یجامتحد ملل  می بالند و روز جھانی نوروز را  در تقويم  فرھنگی معنویعنوان يک ميراث

  ن در مورد اين روز سروده است فردوسی آغاز اين جشن را به جمشيد نسبت داده  وچني

  روارمانـف  ِ شاه   او  رـــ ب   نشسته          واـورشيد تابان ميان ھـــو خـچ

   او  بخت از   روماندهـــ ف شگفتی      جھان انجمن شد بر آن تخت او      

  و خواندندــ ن را  روز را  روزــم   وھر افشاندند         ــ بر گ  جمشيد به

  ِ از  رنج   روی زمين            بــر آسوده رودين ــِز فــرمـنو ھ ِال س سر

   و رامشگران خواستند بـــزرگان  به  شادی بياراستند            می  و جام

  از آن  خسروان  يادگار چنين جشن فرخ ازآن روزگار            به ما ماند

ً قسما متروک گرديد  و قسمتی توسط اعراب که آن را مغاير با آئين  داشت که بعد از آمدن اعراب ایهنوروز مراسم ويژ

 قرن تجليل می گرديد البته با دادن تحايف بيشمار به ٢اما با آن ھم نوروز در طول . عربی خود می ديدند ممنوع گرديد 

 آورد  مردم می ار می گرديد اگربرای اعراب پول وعايد سر شار میزنوروز وھر روز ديگری که بر گ. حکام عربی 

که متکلمين اسالمی  در دستگاه خالفت قدرت وسيعی کسب کردند واز بر  ار کنند ، تا آنزاعياد را برگ آن توانستند 

 بايد  وسده نوروز«:  در کيميای سعادت  گفت امام غزالی  از بزرگان متکلمين. اری نوروز جلوگيری کردند زگ

دات چندين قرن ساری وجاری بود  تا دوباره آھسته آھسته نوروز از تجليل واين قيو»  وکسی نام آن نبردمندرس شود  

  . خارج شده  از خانه ھا به بيرون راه پيدا کرد ءدر خفا
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قبل از آغاز نوروز  يکی از مراسم  با شکوه نوروزی  چھارشنبه سوری بود که در آخرين چھارشنبه ماه حوت  

را به پس از تجاوز اعراب  اين روز  . دتند  واز روی آتش می جھيدنآتش عظيمی می افروخار می گرديد  مردم زبرگ

  .  ممنوع کردند ، از آتش پرستی می دانستند ایهخاطر افروختن آتش که نشان

  .صبح نوروز  سنت آن بوده  که بزرگان خانواده به ديگران ھديه تقديم می کردند 

د خانواده به پا می خاست وقاشقی از عسل ويا قطعه ای در آغاز سال سالمند ترين فر: ابوريحان البيرونی  می نويسد 

يک برگ سبز  آمدن نوروز وبھار  را شادباش  قندی  بر دھان ھريک از اعضای خانواده  می گذاشت  وبا دادن ھديه و

  .ی  زيستن وشادکامی آرزو می کردند می آوردند  واز ھورامزدا تندرستی به جامی گفت بعد تمام خانواده مراسم سپاس 

زن ومرد ، کوچک وبزرگ به کوی وبرزن می رفتند  وھر کی را سر راه خود می ديدند  بدو آب می پس از اين مراسم 

ست وھم چنان پاشيدن که خوشبختانه  گالب پاشيدن  تا امروز در عروسی ھا وبرای مھمانان عزيز خانواده ھا مرسوم ا

يکی ديگر از اين سنت ھای باستانی که تا امروز باقی مانده .   ھنور مرسوم است  ھاپاشيدن آب در عقب مسافرت کننده

ماھی که  زی برای نوعروسان تھيه می کنند ، نوروۀ  داماد تحفۀدادن ھديه برای نامزد ھا يا نو عروسان که خانواد

  .وروزی حتمی است  نۀزايش است در تحف   تکاپو و، از شادابیینماد

در روزگاران قديم  در . ست که خوشبختانه  تا امروز باقی مانده است ھفت سين يکی ديگر از  رواج ھای نوروزی 

ظروف  فلزی که به نام سين يا سينی  ياد می شد  برای چيدن  خوان نوروزی  از ھمين ظروف  بھره می بردند که در 

گرفت  چون  وشکر  را می گذاشتند  که خوان نوروزی  ھفت سينی  نام شيرينی  ميوه قند ھفت ظرف يا ھفت سينی 

ھمان  )ی(بعد ھا با خذف . عدد ھفت نزد نياکان ما عدد مقدسی بود ھفت سينی را پر از ميوه وقند وشيرينی می کردند 

  .ھفت سين امروزی  از آن مراد شد 

ی نشانه ھا را ھفت سين  و.کار برد عدد ھفت در ھفت خوان رستم در ھفت اقليم  وھفت اختر  وغيره مشھور است 

  .ھورامزدا بر اھريمن می دانستند برتری  ا

  سيب ـ سنجد ـ سرکه ـ سيرـ سبزی ـ سمارق وسمنک است که در سفره  عبارتند از  نوروزی ۀ سين سفرۀھفت کلم

 ھفت سين  اب ـ آئينه ـ ماھی ـ شمع ـ  سکه ـ اسپند ـ  شکر وشيرينی  وغيره  در سفره می ۀعالو هگذاشته می شود ب

  . ھا نمادی ھستند از زيبائی ھای طبعيت گذاشتن  که ھر کدام اين

   ـ سيب نماد زايش  عشق  باروری وسالمتی است١

       محبت دلباختگی واز مقدمات تولد وزايندگی است ، سمبول عشق درختی عطر آگين ۀ ـ سنجد  ميو٢

   وتطھير کننده ـ سرکه نماد  صبر وشکيبائی  چاشنی ومحرک  شادی وپاگيزگی و ضد آلودگی٣

  ير نماد تندرستی  وسالمتی ـ س۴

  ـ  سبزی  وسبزه  نماد  باروری  ونو زائی  شادابی وسر سبزی  ونشانگر زندگی وپيوند با طبعيت ۵

   ـ سمارق مظھر  طلوع خورشيد  وآغاز دوباره ۶

  ـ سمنک  مظھر  جشن وسرور  وزندگی باھمی٧

  بين خدايان باستان دارد  ـ آب مظھر ايزدبانوی نيرومند  آبھا اناھيتا که مقام واال در ٨

  ئينه  نماد روشنائی  ونماد به خويشتن نگريستن  وبه درون نظاره کردنآ ـ ٩

   ـ ماھی  نماد زايش  شادابی وتکاپو١٠

   ـ شمع  مظھر روشنائی١١

    در سفره ھا گذاشته می شد ثروت ودارندگی  که به نيت برکت ودر آمد  زيادۀ ـ سکه نشان١٢
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  تطھير کننده چشم بد وۀای مقدس  ونماد دور کنند ـ  اسپند  به معن١٣

   ـ شکر برای شادکامی ھميشگی  افراد  خانواده١۴

   ـ نارنج شناور  بر آب نماد زمين  بر روی آب ١۵

   ـ تخم مرغ نماد  نطفه وباروری ١۶

  کار وزراعت ـ  نان  نشان برکت ورونق کشت و١٧

   ھفت سين  جمع است ۀرآنچه از زيبائی در طبعيت  وجود دارد ھمه در سف

شن می گرفتند  وبر ماست که با طرد اشغالگران  وجنايتکاران  امريکائی  آزادگی جنياکان ما نوروز را در آزادی  و

ار کنيم ورسالت آزادی کشور  بر دوش ھر زواروپائی  نوروز باستانی خود را در آزادی کامل مانند نياکان خود برگ

  .روز در آزادگی  کيفيت ديگری دارد تجليل از نو. وطنپرستی  است 

  ن نوروز تان خجسته وبھار تان گلبارا

  

  

  

  


