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 بولتن خبری
  ) ٢٠٠٧ آوریل  ( ٢١شماره  

  
  ویژه اعضای کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان

  
  :در این شماره

 ٢       برشما مبارک باد١٣٨٦سال  •

 ٣        شورای همگانی کانون •

 ٣          اهانپرواز دُر •

 ٤      خبری درباره محیط زیست در ایران •

 ٥      نوروز، بهین یادگار نیاکان ما •

 : پیوست •

   " نابودی اثرطبیعی ملی دماوند وتهدید تنها منبع پاک آب شرب پایتخت"متن گزارش 
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  ! شمسی بر شما مبارک باد١٣٨٦سال 
  
  

 
  

نوروز باسـتانی مـا از      . مورد نخواهد بود    و طبعا چنین آرزویی برای شما عزیزان بی        هنوز زمان زیادی از تحویل سال نو نگذشته است        
  . توان در هر زمان و با هر مناسبتی از آن یاد نمود های ماندگاری است که می آن سنت

این . کند  عرضه می  "نوروز، بهین یادگار نیاکان ما    "ای در این ارتباط تحت عنوان        برای این شماره مقاله   خبری  هیئت تحریریه بولتن    
  .  در برلین به چاپ رسیده است٣ه مقاله توسط آقای پیام یزدیان نگارش شده و در مجله گربه ایرانی شمار

گروه پاسخگویان  
کانون مهندسین و   
متخصصین ایرانی  
ــرای  ــان بـ در آلمـ
ــدان   ــه همونـ کلیـ
خود سالی سرشار   
ــالمتی،  از ســـــــ
شـــــــــادکامی و 

وفقیت آرزومند  م
  . است
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  شورای همگانی کانون
  

 قرار است نشست شورای همگانی کانون مهندسین و متخصصین ایرانی در آلمان در              صبح ١١ در ساعت    ٢٠٠٧ ژوئن   ١٦ه  شنبروز  
ئـه گـزارش عملکـرد      اراظور  به من عنوان یک مجمع عمومی عادی       این نشست در چارچوب اساسنامه به     .  برگزار شود  رستوران حافظ 

در همـین شـورا     . شـود  برای تصویب شورا و پایان دادن به خدمت خود برگزار مـی           ساله خود   دوفعالیت  دوره   در   گروه پاسخگویان 
  .شوند دعوت می به صرف نهار کنندگان شرکتپایان در . آینده انتخاب خواهد شد گروه پاسخگویان جدید کانون برای دو سال

تـر   ها و مباحث مطرح شده خود را هرچه بـیش          گیری صمیمدر این راستا ضروری است که هموندان کانون با شرکت فعال خود در ت             
ای رسـمیت جلـسه بـا     شرکت فعال شما عزیزان، ضمن آن که بر اسـاس ضـوابط اساسـنامه             . در سرنوشت کانون خود دخیل نمایند     

هـای   فعالیـت ای قوی و مستحکم در راستای ادامه         تر از آن خود پشتوانه     کند، مهم  اکتساب حد نصاب شرکت کنندگان را تضمین می       
  . فرهنگی، علمی و صنفی کانون ماست

هـا از    دعوت نامـه  . آورد گروه پاسخگویان از هرگونه ابتکار عمل هموندان برای کاندید شدن فردی یا گروهی پشتیبانی به عمل می                
  . ارسال خواهند شداز تاریخ برگزاری چهار هفته قبل 

، تصمیم بـه کاندیـد      ٢٠٠٧ریزی دقیق تر مجمع عمومی       برای برنامه ! اری کنید برای باروری و زنده نگاه داشتن کانون خود، ما را ی          
  !شدن خود را به ما کتبا یا از طریق تلفن و پست الکترونیکی اطالع دهید

  
  رناهادُپرواز 

کـارکرد  در این علم با مطالعه      . یابد صنایع مدرن گسترش می   عرصه  در  های اخیر    در سال نقش آن   بیونیک از جمله علومی است که       
 دِتلِف هازه مولف کتـابی اسـت        .های طبیعی در موجودات زنده استفاده شود       شود در صنعت از مکانیسم     های زنده، تالش می    ارگانیسم

  . پرواز دَرناها را در مناطقی از برندنبورگ مورد مطالعه و پژوهش قرار داده استاو . "هجوم پاییزی دَرناها"تحت عنوان 
 تـن از  ٤٠٠٠٠ساله شاهد پرواز دسته جمعی حـدود       کیلومتر فاصله دارد، همه    ٦٠های پایتخت آلمان تنها      ازهای که از درو    در منطقه 

هـای   مشاهدات و  بررسـی    . سیرهای مهاجرت دَرناهاست   ترین خط  این مسیر در آلمان یکی از بزرگ      . باشیم این پرندگان جنگنده می   
های طبیعت موجودات جاندار است که برای بـسیاری از عالقمنـدان              و زیبایی  ها نشانگر یکی دیگر از شگفتی    انجام شده توسط هازه     

  . ای برخوردار است های ویژه دانش بیونیک از جذابیت
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  .برگزار کندبا توجه به چنین محتوایی کانون از آقای هازه دعوت به عمل آورد تا یک سخنرانی مصور در این باره 
 در دانشگاه فنی برلین انجام گرفت که بـا اسـتقبال            ١٩ در ساعت    ٢٠٠٧ فوریه   ٢٣روز جمعه   در   "هجوم پاییزی دَرناها  "سخنرانی  
  . کنید ی از این مراسم را مشاهده میهای جا عکس در این. کنندگان مواجه گردید شرکت

 

  
  

  خبری درباره محیط زیست در ایران
  

رطبیعی ملی دماونـد وتهدیـد تنهـا منبـع پـاک آب شـرب                نابودی اث  "از سوی روابط عمومی گروه پاسخگویان گزارشی با عنوان          
عینا به پیوسـت ایـن شـماره از بـولتن در     در اختیار تحریریه بولتن قرار داده شده است که به علت مهم بودن محتوای آن        " پایتخت

  . گیرد اختیار هموندان قرار می
  

  
  

  
  

  درخواست همکاری با بولتن خبری
 بولتن خبری ویژه اعضای کانون مهندسـین و متخصـصین ایرانـی در آلمـان، از همـه اعـضا و                     

و کند که با این بولتن خبـری همکـاری نماینـد             های کار و همکاران کانون درخواست می       گروه
های علمی و تخصصی خود را از طریق گروه پاسخگویان بـرای             ها و برنامه   اخبار مربوط به فعالیت   

 . بازتاب در این بولتن ارسال دارند
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  نوروز، بهین یادگار نیاکان ما
  پیام یزدیان

  
ای  ترین سند فرهنگی ایرانیان است به نوروز هیچ اشاره حتا اوستا که کهن. ، از روزگاران کهن، نوشته و یا سندی موجود نیستدر مورد نوروز

گونه نوروز جمشیدی در  ی دین زرتشت با دین و فرهنگ جمشید، بنیانگذار نوروز ناسازگار است و این ندارد، به روشنی پیداست که اندیشه
  .رانیان تحریف شده استدینی ایکتاب اولین 

  .بیت اشعار اغلب شاعران بوده است هاست که شاه این جنبش اصیل ایرانی قرن. گوی بازسازی کرد توان در اشعار شاعران پارسی ولی نوروز را می
  به جشن فریدون و نوروز جم

  که شادی سترد از جهان نام غم
  )نظامی شرفنامه(
  

  فلسفه حاجی فیروز
های آن پر بدک نیست که به اسطوره و پیدائی قاصد نوروز، حاجی   نوروز و آیینقبل از پرداختن به

  .فیروز بپردازم و سلسله مراتب این آیین را در همین مقاله به جا آورم
طرب  عبارت پر"خندی باب خودم چرا نمیارباب خودم سالم و علیکم، ارباب خودم بزبز قندی ار"

های قرمز و   قبل از آمدن عید با سر و روی سیاه و لباس حاجی فیروز ده روز. فیروز است حاجی
  .ی آمدن  نوروز را به ما بدهد شود تا مژده ای زنگی در دست در بین مردم حاضر می دایره

های هرز دعوت  آوری خار و خاشاک و علف حاجی فیروز صبح چهارشنبه آخر سال مردم را به جمع
ی  خانه همان عدد هفت مقدس که در نجوم همکرد و شباهنگام در هفت نقطه به مصداق  می

زردی من از تو، «: خواند صدا با دیگران می افروخت و هم های معین آتش می آرزوهاست، با فاصله
ی آتش را به  سوری حاجی فیروز مقداری از دوده و بعد از اتمام مراسم چهارشنبه» سرخی تو از من 
  .کرد آروزی اتحاد و همبستگی میمردم ت و برای رف مالید و به راه نامعلومی می صورت خود می

های  داپور استاد زبانمزن وی دیگری است که از زبان خانم دکتر همای ولی حاجی فیروز نماد اسطوره
ز به دلیل ها پیش حدس زده بود سیاهی صورت حاجی فیرو یاد دکتر مهرداد بهار سال زنده«: )١(کنم  آن را برایتان نقل می،شناس باستانی و اسطوره

ای پی  ی تازه کرد، به نکته بازگشت او را از سرزمین مردگان است و اخیراً خانم شیدا جلیلوند که روی لوح اکدی فرود آناهیتا به زمین کار می
  .کند برد که حدس دکتر بهار و ارتباط داستان بنیادین ازدواج مقدس با نوروز و حاجی فیروز را تایید می
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های فرهنگیمتاسفانه در  همین برلین با وجود انجمن
های قشنگ و بزرگ تا به حال به فکر  مختلف با نام

اند و از   جشن ملی نیفتادهی این برپایی هر ساله
 .سوری خبری نیست  فیروز شب چهارشنبه حاجی

تان معتقد بودند که در ذات کهنگی اهریمن ایرانیان باس
و با پاکیزه کردن وسایل منزل و برق  وجود دارد

 در ایام نوروز به جنگ اهریمن  خانهانداختن فلزات
 .رفتندمی

  
  
  
  
  

ها به این سرزمین است و به احتمال زیاد با آیین مقدس مرتبط است و  نوروز جشنی مربوط به پیش از آمدن آریایی: گوید میداپور مزدکتر 
  .کند شده که الهه بزرگ، یعنی الهه مادر، شاه را برای شاهی انتخاب و با او ازدواج می تصور می

النهرین است  آناهیتا که در بین: دهد ترین نماد نوروز است چنین شرح می  بنیادیای را که داپور داستان این ازدواج نمادین و اسطورهمزدکتر 
) نام دوموزی در کتاب مقدس تموز است(شود  عاشق دوموزی یا تموز می

  .کند و او را برای ازدواج انتخاب می
کند که به  آناهیتا یک روز هوس می. تموز در این داستان نماد شاه است

رزمین ی زی شاید آناهیتا الهه. دانیم این تصمیم را نمیعلت . زیر زمین برود
او باید از هفت . برد آالتش را به همراه میآناهیتا تمام زیور. هم هست

دهد که در  ها دستور می آناهیتا خواهری نیز داردکه در زیرزمین است و فرمانروای آنجاست و بسیار حسود است و به نگهبان. زه عبور کندادرو
هایش باقی  گیرند و فقط استخوان ها حتا گوشت تن الهه را هم می در آخرین طبقه نگهبان.  مقداری از جواهرات الهه را بگیرندهر دروازه 

شود، نه گیاهی هست و نه زندگی و هیچکس نیست که برای  نه درختی سبز می. شود از آن طرف روی تمام زمین باروری متوقف می. ماند می
الهه که پیش از سفر از . کنند جویی دعوت می کنند و وزیر الهه را برای چاره اند جلسه می ها که به تنگ آمده  و آنمعبد خدایان فدیه بدهد

  .کند که چه باید بکند های ناگوار آن اطالع داشته قبالً به او وصیت می اتفاق
  

  چهارشنبه سوری
 در چهارشنبه سوری مراسم "بازی تشآ" مراسم  پایانپس از

 بوده که هر خانواده مقداری پول و یا به روایت دیگر "نیشک کوزه"
ایی نمک که نماد شورچشمی و  ای زغال که نماد سیاه بختی و تکه تکه

تک اعضای خانواده از باالی  انداختند و بعد از چرخاندن دور سر تک ی رایج را که نماد تنگدستی بوده را درون کوزه می ترین سکه کوچک
  ».درد و بالی خانه را در کوچه ریختم«: گفتند انداختند و می بام به زمین می پشت

رفتند و  ها می زنی بوده که اشخاصی که وضع مالی خوبی نداشتند با پوشاندن صورت خود بر در خانه  مراسم قاشق"شکنی کوزه"بعد از مراسم 
ای ف حبوبات برای پختن آش و برای ش، به جای آجیلند هرچند که روایت دیگری هم هست کهدکر گونه تامین می آجیل شب عید خود را این
  .کردند و معتقد بودند با خوراندن این آش به مریض بیماری تا شب عید در تن او نخواهد ماند عاجل مریض دریافت می

 به این ترتیب که "قیمخواستگاری غیرمست" و یا "اندازی شال".  و به نوعی خواستگاری از نوع سنتی آن بوده است"اندازی شال"آخرین مراسم 
ی دختر با قرار دادن شیرینی جلوی در منزل به این  مانده و خانواده انداخته و منتظر می ی دختر موردنظرش می خواستگار شال را درون خانه
 به صحبت در صورت مثبت بودن اعضای دو خانواده. ادندد  جواب منفی می به این وصلت قراردادن ترشی باایخواستگاری جواب مثبت و 

  ماند تا چند نفر از  گوش در کوچه منتظر می ند و فالگذارد گوش می ی فال رسیدند قسمت این وصلت را به عهده نشستند و اگر به توافق می می
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ه در طبیعت  که ریش استنوروز تنها جشن ماندگاری
 بنیانگذار ،هرچند که جمشید! دارد و نه مابعد طبیعت

 شخصیتی ، بسیاری از مردماین عید بزرگ ایرانی را
 فروردین به ،ولی قبل از جمشید. دانند ی مییا افسانه

ای که در آن وجود داشته  های ویژه سبب باورها و آیین
 .رفته استهای مقدس به شمار میاز ماه

  
  
  
  

آمد   فال بد می،انگیز بود ها غم ن های آ اگر صحبت. جلوی منزل عبور کنند
 وصلت انجام آمد و  فال خوب می،هایشان شاد بود ولی اگر حرف

  .گرفت می
 از مراسم )امین(اش   ساله۶ به همراه کودک )مسعودی. م(از آقای 

شود  عید که می« :گوید امین می: پرسم فیروز می چهارشنبه سوری و حاجی
خندد و   آقای مسعودی می»!دهد آید و به ما هدیه می حاجی فیروز می

در ایران به ! این ورزیون جدیدی از حاجی فیروز است حتماً«:گوید می
 شود، طور که باید انجام نمی  و مراسم نوروزی آنکند  این مراسم را ممنوع اعالم می و یا ایمنی بیشترهای مختلف و جلوگیری از سر و صدا بهانه

ی این جشن ملی  الههای قشنگ و بزرگ تا به حال به فکر برپایی هر س های فرهنگی مختلف با نام ولی متاسفانه در همین برلین با وجود انجمن
های مختلف نوروزی و پس از  سوری خبری نیست و اگر هم حاجی فیروزی هست در مراسم و جشن  فیروز شب چهارشنبه اند و از حاجی نیفتاده

 و هدیه به ی پاپانوئل از توی کیسه شکالت شود که فرهنگ حاجی فیروز را به همراه ندارد و به شیوه تحویل سال نو در مراسم متعددی دیده می
  ».ایم ای نگرفته فیروز هیچ هدیه که ما از حاجی  در صورتی.دهد ها می بچه

و صورتش را سیاه  گفت حاجی فیروز مزخرف است یعنی که چه؟ انسانی را سر های ایرانی به من می یکی از خانم«: گوید  می)مسعودی(خانم 
  »!...ام گوید من اربابم و من برده کند و می  میپوستان توهین کنند و با مضحکه قرار دادن خودش به سیاه می

ءاله سال دیگر در مدرسه  امین کوچولو انشا. کنند سوری را برگزار می تک و توک مدارس ایرانی جشن چهارشنبه«: گوید  می)شهریاری(خانم 
  ».ت را در کجا خواهد دیددانم اگر مدرسه ایرانی نرود این سن  نمی.فیروز خواهد دید ایرانی چهارشنبه سوری را با حاجی

  
  تکانی خانه

و با پاکیزه کردن  تکانی یاد کرد، ایرانیان باستان معتقد بودند که در ذات کهنگی اهریمن وجود دارد به دنبال مراسم عید نوروز باید از رسم خانه
ایرانیان باستان انسان را مرکب از پنج قوه  یگر به روایتی د. رفتند وسایل منزل و برق انداختن فلزات خانه در ایام نوروز به جنگ اهریمن می

 به موجب اوستا نیرویی است ایزدی و جاویدان که با مرگ تن از بین "فروهر" .پنداشتند  می"فروهر"، و "روان"، "بوی" و، "دین"، "اهو"
ین ایام به دیدار خویشان خود به زمین و فروردگان بازگشت روح مردگان است و ایرانیان معتقد بودند که روح نیک مردگان در ا. رود نمی
شد و تا   مراسم این جشن از بیست و ششم اسفند ماه شروع میشدند، با نو کردن وسایل منزل مهیای پذیرایی از آنان میزندگان  و گردند برمی

   .اول فروردین ادامه داشت
  

  ی عید سبزه
ها را سبز  های کوچکی گندم و جو و عدس و امثال این م عید نوروز در ظرفبرای مراس.  است" عیدی هکشت سبز"یکی دیگر از مراسم نوروز، 

  ، اندازند ها را بیرون می کنند و روز سیزدهم آن ها نگهداری می  از این دهند و تا روز سیزده سین قرار می ی هفت  را در سفره ها کنند و این سبزه می
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  .های ارباب رعیتی دوران ساسانی باشد تواند مربوط به آیین  و بیشتر میتوان از نهادهای جمشید برشمرد این رسم را نمی
تافت و  جم درین هنگام به دنیا بازگشت، و در چنین روزی مانند آفتاب طالع شد و نور از او می": خوانیم  می٢٨٣در ترجمه آثارالباقیه صفحه 

 یعنی روزی "نوروز": بود سبز شد و مردم گفتند وبی که خشک شده مردم از طلوع دو آفتاب در یک روز شگفت نمودند و درین روز هر چ
پس این مراسم در . نوین و هر شخص از راه تبرک به این روز در تشتی جو کاشت

ایران پایدار ماند که روز نوروز درکنار خانه هفت صنف از غالت در هفت استوانه 
  ».نه حدس بزنندبکارند و از روییدن این غالت به خوبی وبدی و حاصل سالیا

! طبیعت دارد و نه مابعد طبیعت  که ریشه در استو اما نوروز تنها جشن ماندگاری
 شخصیتی ، بنیانگذار این عید بزرگ ایرانی را بسیاری از مردم،هرچند که جمشید

ای  های ویژه  فروردین به سبب باورها و آیین،ولی قبل از جمشید. دانند ی میا افسانه
رفته است و ایرانیان طبق  های مقدس به شمار می شته از ماهکه در آن وجود دا

دین راند که آغاز هستی و حیات کیهان در ماه فرو ش بر این باور بودههِندَکتاب بُ
  .دانند و آن زمانی است که شب و روز با هم برابر است  هنگام نیمروز میمزدروز هر

  ببین صحبت عید با مدت گل
  انببین ربط نوروز با عید قرب

  »وحشی بافقی«
خود را کسانی رسید  خود به زمین می  ترین فاصله تعجب نکنید که در اولین ساعات روز اول فروردین یعنی هنگامی که خورشید در نزدیک

مانا توانند سهل و آسان به اصل خود که ه ی خاص می در آن لحظهکه ور آنان جان پرتوی از نور خورشید است با به کردند، میی مرگ  آماده
  .نور خورشید است بازگردند

دهد که  در آن  صحنه مردی را نشان می.  برجا مانده است"کاپو"ی  گواه این مدعا تصاویری است که مربوط به آیین میترا در غاری در ناحیه
بینیم که روی زمین افتاده و شمشیر باالی سر او  ی بعدی همان مرد را می در پیکره. رود چشمانش بسته شده و توسط مرد دیگری به سویی می

.  شرکت کرده است"آیین میترا" است که در مراسم تشرف ای پندارد این نوچه  می"آیین میترا"ی کتاب   نویسنده»ورمارزن«. قرار گرفته است
ی سر او ایستاده قصاب خته باالآ که با شمشیر  مردیاست و تصویر شدن   که چشمانش بسته شده است داوطلب قربانیکسیین صحنه ر اد

در تاریخ  پدر  پس از آن بود که ماجرای قربانی شدن اسماعیل به وسیله.  که شمشیر عشق را برای قربانی کردن او در دست داردعاشقان است
  .چنان ابراهیمی ساختمذاهب، 

  چو اسماعیل قربان شو در این عشق
  ان شود پیوسته در روزکه شب قرب

  )یوان موالناد(
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ی هنگامی که در اولین ساعات روز اول فروردین یعن
رسید  خود به زمین می ترین فاصله خورشید در نزدیک

ور آنان با به کردند، میی مرگ  خود را آمادهکسانی 
ی  در آن لحظهکه جان پرتوی از نور خورشید است 

توانند سهل و آسان به اصل خود که همانا نور  خاص می
 .خورشید است بازگردند

  
  
  
  

. ی تعلیمات آنان مبنی بر آن است که دنیا جای دلبستگی نیست  است زیرا همهیتراییبه طوری که دیدیم قربانی شدن یکی از آداب آیین م
ی حیوانی است و اگر   هنوز در مرحلهانسان باید هرچه زودتر خود را ازین مزبله رهایی بدهد و هر کس به این درجه از شایستگی نرسیده باشد

  .شود هرگز نتواند قربانی شود به ناچار مردار می
  وگر نبود نه این و آن، برو خود را بکن قربان

  دان که مرداری وگر قربان نگردی تو یقین می
  )موالنا(

  لرزد هر که در پیش بتان بر سر جان می
  تلکف تن او الیق قربان نشود بی
  )حافظ(

خورانید به  ها می ای به آن کننده ی مست که مرگ را بر دواطلبان آسان کند نوشابه برای این) قاتل(دین ساقی عشاقان رستین روز فروصبحگاه نخ
ولی با .  از مراسم عید قربان میترائیان استرود که آب دادن به حیوانات قبل از قربانی شدن متاثر گمان می .)ی مرگ  دارندهردو(نام دورائوشه 

های   از ساختهرا کهن جمشید این سنت از بین رفت و شراب انگوری آمد
 را )گاو (خود اوست جانشین دورائوشه کرد و قربانی کردن حیوانات

 از آن پس هندیانی که این عید را با .ها نمود جانشین قربانی شدن انسان
گرفتند این فرمان جمشید را گناهی نابخشودنی دانستند و  ایرانیان جشن می

عتقد بودند جمشید به علت دستور کشتن گاو سلطنتش را از دست داد و م
  .کشته شد

  
  حجاب عشق اگر چشم مرا بندد دم کشتن
  چنان نالم که دست و تیغ قاتل بر هوا ماند

  )دیوان صائب(
عید " "عید اکبر" "عید وصال"یا  و "عید قربان" قبل از مرگ در ی کننده مستی   اشاره به نوشابه"مغان می"، "، شراب وصل"باقی می"ت اعبار
  . میترائیان در ماه فروردین بوده است"عید جمال" "عید رخسار" "دیدار

  
  اما نوروز جمشیدی

و جمشید این پیروزی بزرگ را . امان منجر به پیروزی او گردید ها پیکار بی ی او بر دیوها و ستمگران پس از سال لبهغی انقالب جمشید و  ثمره
ها را در هم آمیخت و  های مذهبی دیگری هم در این ماه وجود داشت ولی جمشید این جشن گرچه جشن. وردین جشن گرفتدر روز اول فر

  .از آن پس جنگ و ستیز از میان مردم از بین رفت.. آزادی، مساوات و عدالت مردم قرار داد نخستین روز فروردین را روز جشن
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 است زیرا یتراییشدن یکی از آداب آیین مقربانی
ی تعلیمات آنان مبنی بر آن است که دنیا جای  همه

 .دلبستگی نیست

سین را به مناسبت هفت  ی هفت  چیدن سفرهایرانیان
 .اند  برگزیده در هنگام سال تحویلی مقدس جادوانه

  
  
  
  

  عید آمد و عید آمد یاری که دمید آمد
  عیدانه فراوان شد، تا باد چنین بادا

  ی قارون شد کیسه درویش فریدون شد، هم
  ی سلطان شد تا باد چنین بادا کاسه هم
  )دیوان موالنا(
پیش از ) فئودالی(ساالری  آمد پیروزی هوشنگ و تهمورث علیه دیو آید پیروزی جمشید پی ی ادبیات فارسی برمی ر بازماندهاگونه که از آث ن آ

ایی نداشتند و دسترنج  کردند از آزادی بهره ی که برای دیوها کار میمها کار کنند و مرد داشتند تا برای آن دیوها مردم را وامی.  استجمشید
های نیاکانش حکومتی بنیاد نهاد که همه مردم از جهت حقوق اجتماعی مساوی بودند و لبیک  رفت ولی جمشید متاثر از آموخته ها به یغما می آن
  "ها صد سال به این سال"در این جمله خالصه شده  از آن زمان  پیروزی توسط مردم این

  پیش ملک ز اقبال نو، نوروزی آرد سال نو
  صد سال ازین سان باد هم"گیرد ز دولت فال نو 

  "دیوان خاقانی"
 در این روز  سوار است،ی اعتدال و مساوات پایهنوروز در روز اول بهار بر 

ها  گیژ روز و شب با هم برابرند و این وی و نیست اثری سرما و گرما که مظهر ستم هستند در این روزو از. ر اعتدال استحتا طبیعت نیز د
گونه تبعیض و استثنایی در نهاد   معتقدند که هیچآنان.  استو البته که خورشید  از منظر میترائیان نماد دادگستری. مظهر اعتدال و مساواتند

و میترائیان این باور را در جهان هستی و نهادهای .  به آن نزدیک شوی خواهی سوخت و اگر دور شوی منجمد خواهی شد اگر،خورشید نیست
  .  بسط دادندشان اجتماعی

  هرچه زان خورشید آید همه عدل است و داد
  .روزن است جور ما زین گنبد فیروزه بی

  "دیوان سنایی"
ای در نظر گرفته و در سقف  هژدر این کاخ اتاق وی« :خوانیم  می۶٩ در ص "تگی با تخت جمشیدسمبنوروز و بنیاد نجومی آن در ه"در کتاب 

 تعبیه شده بود که هنگام طلوع آفتاب در نخستین ساعات روز فروردین همین که "نشانی سنگ"آن روزنی ساخته بودند و در میان کف آن اتاق 
  ».ی تحویل سال بود تابید نشانه  می"سنگ نشانی"پرتو خورشید از آن روزن بر روی آن 

های آن تعبیه  ساختند و روزنی بر سقف بعضی اتاق میبدین شکل هایشان را  بعدها به تقلید از تخت جمشید، دیگر شاهان و حتا مردم خانه
   .ی تحویل سال باشد  معروف بود تا نشانه"روزن بام"کردند که به  می

  به خانه در ز نور قرص خورشید
  ه درتابد به روزنهمان بینی ک

  "دیوان ناصرخسرو"
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 ی اعتدال و مساوات پایهنوروز در روز اول بهار بر 
. طبیعت نیز در اعتدال است در این روز حتا سوار است،

  سرما و گرما که مظهر ستم هستند در این روزو از
ها  گیژ روز و شب با هم برابرند و این وی و نیستاثری

 .مظهر اعتدال و مساواتند

 ،گونه تبعیض و استثنایی در نهاد خورشید نیستهیچ
اگر به آن نزدیک شوی خواهی سوخت و اگر دور 

و میترائیان این باور را در . شوی منجمد خواهی شد
  .  بسط دادندشان جهان هستی و نهادهای اجتماعی

  
  
  
  

 - های رنگین و نو جامهپوشیدن های مراسم نوروز  و اما از مشخصه
 هدیه و -ای نوروزی چنگ و نو-گساری  باده-آزادی زندانیان-حنابندان

  .توان نام برد میرا نوروزی  سین و میر هفت
: نویسد  می"الصفا روضه" ساز و نواهای نوروزی در کتاب  در قسمت

جمشید علم وزن را کشف و فن موسیقی و خوانندگی را که خصوصاً در «
، نوروز "جازحآهنگ ". توان در اشعار شاعران دریافت های مختص به نوروز را می ها و مقام نواها و گوشه. پرداختند بنیان نهاد نوروز بدان می

گنجد  های متعدد دیگری که ذکر آن در این مقاله نمی ی عشاق و پرده هرا، نوروز خردک، نوروز رهاوی، نوروز صبا، نوروز کوچک، نغماخ
  .ها سراغ گرفت توان در اشعار شاعران از آن ایی است که فقط می ها و نواهای از یاد رفته گوشه

  ای بلبل خوشنوا به نوروز
  جاز گیر و اهوازحنگ آه

  سوز با عود بسوز عود می
  ساز با چنگ بساز و چنگ می

  .شید و نواهای موسیقی گفتیماز تخت جم
ایی است و  حال تخت جمشید دیگر خرابه«: گوید می) مالکی.ب(آقای 

  تا های دو هزار و پانصد ساله دیگر پس از جشنچگونه است که خوانندگان موسیقی سنتی ما . همه چیز آن را به توبره کشیدند و به تاراج بردند
ها و  دهند ردیف که تخت جمشید را با نوروز پیوند می اند تا ضمن این مکان تاریخی نیفتاده موسیقی در این  مجددبه حال به فکر اجرای

  ».ی نوروزی را هم زمزمه کرده باشند های از یاد رفته گوشه
  

  هفت سین
 ی مقدس هفت جادوانهسین را به مناسبت  ی هفت  چیدن سفرهایرانیان. یابد  که سال نو با آن معنا می استهای نوروز  یکی از آیین"هفت سین"

  .اند  برگزیدهدر هنگام سال تحویل
به . توان دید اگرچه آنان با چیدن سه نوع شیرینی و گیاه و میوه از هر کدام هفت عدد شتی میتی مراسم زر اهمیت عدد هفت را در کلیه

ی گفتار نیک، کردار نیک، پندار  به نشانه انار 3رسند و با قرار دان  ی عدد بیست و یک که مشخصه بیست و یک کتاب اوستاست می شماره
  .ای از عدد بیست و یک است افروزند که باز هم جلوه که بروی هر یک از آن هفت شمع می) نیک

و اما هفت سین پانزدهمین حرف الفبای فارسی است و درمناطقی که سفره هفت سین رسم است سیب، سرکه، سماق، سنجد، سبزی، سمنو، 
، ایرانیان با قرار دادن آینه به توان مربوط دانست اء اعتقادی نمیها را با هیچ منش گذارندو آن سه پستان، سیاه دانه، سکه میسنبل، سوهان عسلی، 

ای برخوردار بوده است چرا که معتقد بودند که روشنایی  ی صفا و صمیمیت، شمع که همواره در مراسم مذهبی ایرانیان از قداست ویژه نشانه
  نان را به. گذاردند ی نور و روشنایی بر سر سفره می داست و هر کجا که روشنی باشد اهریمن را در آنجا جایی نیست به نشانهقلمرو اهورامز
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ی دلدادگی، سیب را به عنوان رازوارگی عشق و انار را به  ی باروری و زاد و ولد، سنجد را به نشانه مرغ را به نشانه ی برکت، سمنو و تخم نشانه
ی برکت بر سر خوان  کامی و آرد و گندم را به نشانه ی شیرین ی برکت و دارندگی،شیرینی را به نشانه های نو را به نشانه ی تقدس، سکه هنشان

  .دادند سین قرار می نوروزی هفت
ی هفت چیز چیده از و برخی آن را هفت چین یعن) میوه(شراب، شکر، شهد، شمع، شمشاد، شایه ! دانند سین را هفت شین می ها هفت بعضی

ی، میوه، ماهی، مرغ، ماست، مربا، مسقط. اند ایی بر سر سفره نهاده مسخ این سنت ارزنده تا جایی است که هفت میم هم عده. دانند درخت می
ین به حقیقت اند پس هفت ش ، البته بعضی معقتدند که ایرانیان قبل از اسالم چون شراب را در سفره داشتهکه جای تعجب بسیار دارد! میگو

سین را به سبب سرکه در سفره  هاشان سرکه قرار دادند و از آن پس هفت تر است و پس از اسالم بود که ایرانیان به جای شراب در سفره نزدیک
تر  کگفتند پس هفت میم به حقیقت نزدی ی عربی است و ایرانیان چون به شراب می می گویند شراب کلمه جور کردند، طرفداران هفت میم می

  .است
  :و اما میرنوروزی
  چون گل از غنچه بیرون آی: گویم سخن در پرده می

  ست حکم میرنوروزییکه بیش از پنج روزی ن
 حافظ

  
  میرنوروزی

اه به کارهای تدر این مدت کو. شود روایی برگزیده می شخصی است که برای مدت چند روز منحصراً در ایام نوروز به فرمان "میرنوروزی"
بدیهی است که این . شود می ی یکی از بزرگان پناهنده اش به خانه پردازد و سرانجام پس از گذشت فرمانروایی چند روزه ادگستری میمردمی و د

  .  سرنوشت مشترک آن دو است،کند اما آنچه میرنوروزی را با جمشید مرتبط می. انگیز از نهادهای جمشید نیست نمایشنامه غم
  . مستمندان بدهند بهدارد که زکات خود را کند، میرنوروزی هم ثروتمندان را وا می ت  میجمشید از طبقه مستضعف حمای
  .پردازد کند، میرنوروزی هم به دادخواهی مردم می جمشید آیین داد را اعالم می

زی هم ومیرنور. شود اهنده ی یکی از بزرگان سیستان پن شود از تخت شاهی بگزیرد و به خانه سرانجام جمشید پس از آن همه دادگری ناچار می
  .ی یکی از بزرگان پناهنده شود سرانجام پس از چند روز دادگری باید به خانه

  و میرنوروزی روایت تلخ خود
  . جمشید است

وزهای داد و امید که در سال ایرانی ما، ر. کنیم ایی کوتاه به عبارات مختلف تبریکات نوروزی سالی پیروز را برایتان آرزو می در پایان با اشاره
 که در تبریکات ایرانیان "نوروز خجسته"، "نوروز مبارک"، "نوروز پیروز"ترکیب . های ظلم و ستم و جور شود مهر و برادری جایگزین سال

ز اش بوده است که جملگی اشاره به پیروزی و مبارکی و خجستگی این رو رود بقایایی از تصور پیروزی جمشید بر ستمگران زمانه به کار می
  .دارد
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  .کنند یک نفر به جای الهه به زیر زمین برود تا او بتواند به زمین بازگردد و باروری دوباره آغاز شود به پیشنهاد وزیر الهه، خدایان موافقت می
مین دلیـل خـدایان مقـرر       به ه . کشید؛ او تموز شوهر الهه بود       کرد و از نبود او رنج نمی        در روی زمین فقط یک نفر برای نبود الهه عزاداری نمی          

تمـوز و یـا     .  نام دارد، به زیرزمین بروند تا الهه به روی زمـین بـازگردد             " نه نه   ی  تگش"ی دیگر را خواهرش که        نیمی از سال او و نیمه     . کنند  می
های نوروز و حـاجی فیـروز         شادمانی. فرستند  دهند به زیرزمین می     لبک، دنبک، و ساز دستش می       لباس قرمز در حالی که دایره، نی       دوموزی را با  

  . وری بر روی زمین استربرای بازگشت الهه از زیرزمین و آغاز دوباره با
  سی بی نقل از سایت بی )١(
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