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  پيدايش جشن نوروز
  

در ادبـيـات فارسي جشن نوروز را، مانند بسياري ديگر از آيـيـن ها، رسم ها، 
 شاعران و نويسندگان   .فرهنگ ها و تمدن ها به نخستين پادشاهان نسبت مي دهند

قرن چهارم و پنجم هجري، چون فردوسي ،منوچهري، عنصري، بـيـروني، طبري، 
سياري ديگر كه منبع تاريخي و اسطوره اي آنان مسعـودي، مسكويه، گرديزي و ب

بي گمان ادبـيـات پـيـش از اسالم بوده، نوروز و برگزاري جشن نوروز را از زمان 
  پادشاهي جمشيد مي دانند، كه تـنـها به چند نمونه و مورد اشاره مي شود 

:  
  وي ا        از آن بر شده فره بخت                جهان انجمن شد بر تخت اوي

   خواندند     مر آن روز را روز نو                 افشاندند  به جمشيد بر گوهر
   دل ز كين   بر آسوده از رنج تن،                 فرودين      سر سال نو هرمز

   فيروزروز     بر آن تخت بنشست                 فروز   به نوروز نو شاه گيتي
   مي و رود و رامشگران خواستند                  بياراستند      بزرگان به شادي

  
      :محمد بن جرير طبري نوروز را سر آغاز دادگري جمشيد دانسته   
جمشيد علما را فرمود كه آن روز كه من بـنـشـسـتم به مظالم، شما نزد مي   

 و آن روز كه به   .باشيد تا هر چه در او داد و عدل باشد بنمايـيـد، تا من آن كنم
        .پس آن روز رسم كردند. سـت روز هرمز بود از ماه فروردينمظالم نشـ

چون : ابوريحان بـيـروني پرواز كردن جمشيد را آغاز جشن نوروز مي داند 
جمشيد براي خود گردونه بساخت، در اين روز بر آن سوار شد، و جن و شياطين 

و مردم براي او را در هوا حمل كردند و به يك روز از كوه دماوند به بابل آمد 
ديـدن اين امر به شگفت شدند و اين روز را عيد گرفته و براي يادبود آن روز 

      .تاب مي نـشـيـنـند و تاب مي خورند
 گرما "به نوشته گرديزي، جمشيد جشن نوروز را به شكرانه اين كه خداوند 

 "و سرما و بيماري و مرگ را از مردمان گرفت و سيصد سال بر اين جمله بود 
 جمشيد بر گوساله اي نشست و به سوي "برگزار كرد و هم در اين روز بود كه 

. جنوب رفت به حرب ديوان و سياهان و با ايشان حرب كرد و همه را مقهور كرد
 و سرانجام خيام مي نويسد كه جمشيد به مناسبت باز آمدن خورشيد به برج  "

ه است كه آفتاب را دو سبب نهادن نوروز آن بود: حمل، نوروز را جشن گرفت 
دور بود، يكي آنكه هر سيصد و شصت و پنج شبان روز به اول دقيقه حمل باز 
آمد و به همان روز كه رفته بود بدين دقيقه نتواند از آمدن، چه هر سال از مدت 

نوروز نام نهاد و جشن ) آن را ( همي كم شود؛ و چون جمشيد، آن روز دريافت 
       .ن پادشاهان و ديگر مردمان بدو اقتدا كردندو آيـيـن آورد و پس از آ

در خور يادآوري است كه جشن نوروز پـيـش از جمشيد نيز برگزار مي شده 
 مي شود      و ابوريحان نيز، با آنكه جشن را به جمشيد منسوب مي كند، ياد آور

 آن روز را كه روز تازه اي بود جمشيد عيد گرفت؛ اگر چه پـيـش از آن "كه، 
 گذشته از ايران، در آسياي صغير و يونان،     ." نوروز بزرگ و معظم بود هم

 در منطقه ليدي و   .برگزاري جشن ها و آيـيـن هايي را در آغاز بهار سراغ داريم
فري ژي، براساس اسطوره هاي كهن، به افتخار سي بل، الهه باروري و معروف به 

سيدن خورشيد به برج حمل و هنگام مادر خدايان، و الهه آتيس جشني در هنگام ر
مورخان از برگزاري آن در زمان اگـُوست شاه در . اعتدال بهاري، برگزار مي شد

به ويژه از .  و آناتولي خبر مي دهند تمامي سرزمين فري ژي و يونان و ليدي
    ) . فروردين 7 تا 4(  مارس 28 تا 25جشن و شادي بزرگ در سه روز 

برگزاري جشن نوروز در تاجيكستان و بخارا صدرالدين عيني درباره  )
به سبب اول بهار، در وقت به حركت در آمدن تمام ...   :مي نويسد) ازبكستان 

از اين . رستـني ها، راست آمدن اين عيد، طبـيـعت انسان هم به حركت مي آيد
در حقيقت اين عيد . " حمل، همه چيز در عمل ": جاست كه تاجيكان مي گويند 

كشت و كار و ديگر ) آغاز ( ركت آمدن كشت هاي غله، دانه و سر شدن به ح
وي    .حاصالت زميني است كه انسان را سير كرده و سبب بقاي حيات او مي شود

 را عيد ملي عموم فارسي زبانان " نوروز " در بخارا    :در جاي ديگر مي گويد 
 پيش از اسالميت، حتي مالي ديني به اين عيد كه. است، بسيار حرمت مي كردند

عادت ملي بوده، بعد از مسلمان شدن هم مردم اين عيد را ترك نكرده بودند، 
از آيت هاي قرآن هفت سالم . رنگ ديني اسالمي داده، از وي فايده مي بردند

 كه خوردن وي در نوروز از عادت هاي ملي بيـش " غولونگ آب "نوشته به 
زاري شكوهمند و باورمند و همگاني اين ولي برگ. تره بوده، تر كرده مي خوردند

 جشن در دستگاه هاي حكومتي و سازمان هاي دولتي و غير دولتي و در بيـن همه
قشرها و گروه هاي اجتماعي، بي گمان، از ويژگي هاي ايران زمين است، كه با 

وجود جنگ و ستيزها، شكست ها و دگرگوني هاي سياسي، اجتماعي، اعتقادي، 
ز روزگاران كهن پا بر جا مانده، و افزون بر آن به جامعه ها و علمي و فني، ا

فرهنگ هاي ديگر نيز راه يافته است؛ و در مقام مقايسه، امروز جامعـه و كشوري 
را با جشن و آيـيـن چندين روزه اي، كه چنين همگاني و مورد احترام و باور 

ستايـي و خاص و عام، فقير و غني، كوچك و بزرگ و باالخره شهري و رو
    .عشايـري باشد، سراغ نداريم

     
  روزها يا ماه جشن نوروز

  
مدت برگزاري جشن هايي چون مهرگان، يلدا، سده و بسياري ديگر، معـموال يك 

 " ولي جشن نوروز، كه درباره اش اصطالح   .بـيشتر نيست) يا يك شب ( روز 
دو هفته ادامه  گوياتر است، دست كم يك يا "جشن ها و آيـيـن هاي نوروزي 

ابوريحان بيروني مدت برگزاري جشن نوروز را، پس از جمشيد يك ماه مي . دارد
  :نويسد 
عيدها را . چون جم درگذشت، پادشاهان همه روزهاي اين ماه را عيد گرفتند  

 روز دوم را 5 روز نخست را به پادشاهان اختصاص دادند، 5: شش بخش نمودند 
 روز چهارم را به 5ادمان و كاركنان پادشاهي،  روز سوم را به خ5به اشراف ،

      . روز پنجم را به توده مردم و پنجه ششم را به برزيگران5نديمان و درباريان، 
كمپفر در سفرنامه خود آورده كه، در زمان شاه سليمان صفوي، مهماني ها، 

مي  تفريح و جشن هاي نوروز در ميدان هاي عمومي تا سه هفته طول
 مدت تعطيلي جشن نوروز را در زمان فتحعليشاه دو هفته مي " ويلدرو"  .كشيد
 چهارشنبه " ولي برگزاري مراسم نوروزي امروز، دست كم از پنجه و  .نويسد

    . پايان مي پذيرد" سيزده بدر " آغاز و در "آخر سال 
رسم ها و آيـيـن هاي نوروزي كه از روزگاران كهن برگزاري آن ها از نسلي 

د به ارث رسيده، به ناگزير با دگرگوني شيوه هاي زندگي، تكنولوژي به نسل بع
هاي صنعتي و ماشيني، سازمان هاي اداري، شغـل ها، قانون ها، وسايـل ارتباط 

 بدون آنكه هويـت خود را از دست - چنان كه خواهيم ديد - جمعي جديـد 
   .بدهد، تحول يافته است

  )خمسه مسترقه ( پنجه 
  

 كهن ايران، هر يك از دوازده ماه سال سي روز است و پنج بنابر سال نماي
در زبان و تقويم ( روز باقي مانده سال را پنجه، پنجك، خمسه مسترقه، پيتك

ابوريحان درباره پنجه . گويند) در روز شمار زردشتيان ( يا بهيزك ) مازندراني 
  :مي نويسد 

 جا كه سال حقيقي هر يك از ماه هاي فارسي سي روز است و از آن ...   
 " و " پنجي "سيصد و شصت و پنج روز است، پارسيان پنج روز ديگر سال را 

 گفته شد و نيز اين " اندرجاه "سپس اين نام تعريب شده و .  گويند"اندرگاه 
پنج روز ديگر را روزهاي مسترقه نامند، زيرا كه در شمار هيچ يك از ماه ها 

      ....حساب نمي شود 
 است، جشن مي " گهنبار "ز را كه همزمان با يكي از شش اين پنج رو

، كه تقويم رسمي شش ماه اول سال را سي و 1304مراسم پنجه تا سال . گرفـتـند
      .يك روز قرار داد، برگزار مي شد

به طوري . برگزاري جشن خمسه در بين همه قشرهاي اجتماعي رواج داشت
ر هزينه كردن درآمد موقوفه  هجري قمري مردي نيك انديش د1311كه در 

بقيه منافع وقف را هر ساله  ... ": خود، در استرك كاشان، سفارش مي كند كه 
برنج ابتياع نموده از آخر خمسه مسترقه به تمام اهالي استرك وضيع و شريف 

 در گاهشماري تبري، كه نوروز    ." صغير و كبـير بالسويه برسانند ذكور و اناث،
در مرداد ماه برگزار مي شد، مراسم پنجه، در دوره صفويه، همزمان با جشن و 

و حضرت اعلي شاهي ظل اللهي، به دستور واليت  ...    :روز آب پاشان بود 
اي بهاري بهشت آساي مازندران كامياب دولت بودند، و چون فصل نشاط افز

سپري گشته، هواي آن ديار رو به گرمي نهاد، اراده تماشاي جشن و سرور پنجه 
 رسم مردم گيالن است كه در   .كه معتاد مردم گيالن است از خاطر خطير سر زد

ايام خمسه مسترقه هر سال كه به حساب اهل تنجيم آن ملك، بعد از انقضاي سه 
هل عجم روز آب پاشان است؛ بزرگ و ماه بهار قرار داده اند، و در ميانه ا

كوچك و مذكر و مونث به كنار دريا آمده، پنج روز به سور و سرور مي پردازند 
و همگي از لباس تكليف عريان گشته، هر جماعت با اهل خود به آب درآمده، با 
يكديگر آب بازي كرده، و بدين طرب و خرمي مي گذرانند و الحق تماشاي 

  .غريبي است
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  ومتوازني ايران نقش سازنده: وزير خارجه ارمنستان     
  در قفقاز دارد

نقش ايران در : خارجه ارمنستان گفت  وزير امور"ادوارد نعلبنديان" - برلين 
خوبي در زمينه هاي  بطمنطقه قفقاز سازنده و متوازن است و دو كشور روا

ارمنستان، همسايگان "وي نشستي دربرلين با عنوان  .مختلف بويژه اقتصادي دارند
اينكه بين دو كشور طرح هاي مشترك زيادي  با اشاره به "و حركت هاي جديد

در آينده نيز طرح : يافته است، افزود به ويژه در زمنيه انرژي و حمل و نقل تحقق
امور خارجه ارمنستان همچنين  وزير .ها اجرا مي شودهاي يگري در اين بخش 

و مسالمت آميز حل  تمام مسايل مرتبط با ايران بايد ازطريق مذاكرات: افزود
  .شوند
احمدي نژاد از  نعلبنديان درباره اهداي مدرك دكتراي افتخاري به محمود 

 تايشان رييس جمهوري كشور همسايه ما اس: سوي دانشگاهي در ارمنستان گفت
 وي در باره نقش تهران در منطقه .كه رابطه خوبي نيز با ايران و مقامات آن داريم

 نقش ايران در بحران قره باغ نيز سازنده است و تهران عالقه مند به: قفقاز افزود
 وزير امور خارجه ارمنستان در باره .ايجاد ثبات و امنيت در جنوب قفقاز مي باشد

اين همكاري بسيار :  با روسيه و ايران نيز گفتگسترش همكاري انرژي ارمنستان
در اينگونه طرح ها بايد كشورها را درگير كرد، نه اينكه از انها خارج  .مهم است

  .شوند
 

  اناز اير تمايل ارمنستان براي خريد خوراك پتروشيمي   
 

درياي خزر معاونت امور بين  مدير كل اروپا ، آمريكا و همسايگان- تهران 
خوراك پتروشيمي  الملل و بازرگاني وزارت نفت از تمايل ارمنستان براي خريد

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا به نقل از شبكه اطالع رساني  .از ايران خبر داد
 يك   دراين باره اظهار داشت،"اسماعيلي شاه ميرزايي   حسين"وزارت نفت،

زودي براي مذاكره درباره خريد خوراك  هيات ارمنستاني قرار است به
شدن فصل جديد روابط ميان ايران و  وي از گشوده .پتروشيمي به ايران سفر كند

تمايل بسياري براي گسترش  ارمنستان: ارمنستان در حوزه انرژي خبر داد و گفت
ايران در قبال تهاتر  ر حوزه انرژي دارد و هم اكنون گازروابط با ايران به ويژه د

ابراز تمايل  اين مقام وزارت نفت درباره .شود برق، به اين كشور صادر مي
 : ارمنستان براي تامين خوراك يكي از واحدهاي پتروشيمي خود از ايران گفت

 25 تا 15اين واحد پتروشيمي در شهر ايروان واقع شده است و هم اكنون با 
كند و خوراك آن از مجتمع پتروشيمي اصفهان تامين  كار مي درصد ظرفيت،

هاي اين مجتمع را با  كه ارمنستان تمايل دارد ديگر واحد وي با بيان اين .شود مي
با سفر هيات ارمنستاني به ايران : اندازي كند، افزود راه تامين خوراك از ايران 

فيت خود را براي تامين خوراك مورد نياز نيز ظر براي مذاكره در اين باره، ايران
  .پتروشيمي ارمنستان ارزيابي خواهد كرد

 
تركيه  يكصد هزار ارمني به طور قاچاق در: اردوغان 

  اقامت دارند
 

تركيه در انگلستان در واكنش   نخست وزير"رجب طيب اردوغان" - آنكارا 
 به 1915حوادث  به اقدام پارلمان برخي از كشورهاي غربي به خاطر شناسايي

تركيه   هزار ارمني به طور قاچاق در100حدود : عنوان نسل كشي ارامنه گفت
 زندگي مي كنند كه در صورت لزوم تركيه مي تواند اين افراد را به ارمنستان

 .بازگرداند
به نقل از مطبوعات تركيه، اردوغان اين مطلب را ديشب در  رنا،به گزارش اي

بي "در گفت و گوي اختصاصي با بخش تركي  حاشيه ديدارهاي خود در لندن
تركيه مي "بي بي سي با عنوان  گفت و گوي اردوغان با  . عنوان كرد"بي سي
  ." هزار ارمني را اخراج كند100تواند 

 
  

  يك سند تاريخي
  غداساريانترجمه اديك با
  :آرتم اوهانجانيان در جلد نهم از مجموعه اسناد تاريخي وين زير عنوان

Osterreich-Armenien, Faksimilesammlung 
diplomatischen Artentucke, Band IX , 1918 Wien, SS 6331-
6332. 
يك سند جالب نوجه تاريخي ارائه مي دهد كه ترجمه آن از نظر خوانندگان 

اين سند بر پايه اعالميه سفير وقت ايران توسط وزارت امور . گرامي مي گذرد
در اين سند ، دولت ايران به . مجارستان تنظيم گرديده است- خارجه دولت اتريش

داشت زيرا نام آذربايجان  اعتراض خود را اعالم" جمهوري آذربايجان"خاطر نام 
يايي قابل قبول تحت از استان آذربايجان ايران اخذ شده است كه تنها منطقه جغراف

 اقوام و مردمان منطقه و يا اخالف ترك تاتار با انهدام.اين نام تلقي مي گردد
اخراج آنان از سرزمين هاي پدري خود ، نه تنها اراضي و مايملك آنان را غصب 

جمهوري "در نام كذب . كردند كه در صدد غصب نام و نشان ايشان برآمدند
باتولد و . فسور وظهار نظر كرده اند از جمله پردانشمندان چندي ا"  آذربايجان

براي آگاهي بيشتر ار جزييات امر به آثار اين دو كه به . پرفسور عنايت اهللا رضا
  . مراجعه فرماييدزبان هاي فارسي، ارمني و روسي چاپ شده اند

سير آتي رويداد ها بويژه عملكرد دولت باكو در قبال استان آذربايجان ، 
  .نگراني دولت وقت ايران بي پايه و اساس نبودنشان داد كه 

***  
  3320شماره 
   1918 ژوئيه 12وين ، 

  
كفيل سفارت ايران طي بازديد خود اعالم داشت كه دولت متبوع 
خود اطالع يافته است كه دولت تركيه اخيراً با سه يا چهار جمهوري قفقاز 

  . صلح امضاء كرده استدر باطوم پيمان 
وط به اراضي مندرج در اين پيمان ، دولت ايران در خصوص مفاد مرب

اين حق را برخود فرض مي داند كه در باره سرزميني اعالم نظر كند كه 
به كشور ايران تعلق دارد، لذا هم اكنون دولت ايران در باره اين موضوع 
اعتراض خود را اعالم مي كند زيرا يكي از دولت هاي تازه تاسيس ، خود 

  . ناميده است"ايجانجمهوري آذرب" را 
به يكي از استان هاي ايران تعلق دارد كه در حال  " آذربايجان" نام 
  .در قبال وليعهد كشور از تعهدات ويژه اي برخوردار مي باشدحاضر 

كه يك دولت تازه تاسيس نام خودرا از يك اين امر قابل قبول نيست 
  .مايد يعني استان ياد شده ايران اقتباس ناستان كشور همجوار

دولت ايران اميدوار است كه جنابعالي نيز نقطه نظرات ياد شده را از 
  .اعالم خواهيد فرمود)  مجارستان -يعني اتريش( طرف دولت قيصر 

  
   چاپ ايروان"آيران نامه"به نقل از نشريه 

   
  اشتراك ماهنامه لويسبرگ  

   تومان 000/3 ماه   6اشتراك 
   تومان 000/6اشتراك يك سال ماه   

  ..................... تلفن..............................نام خانوادگي : ............................. نام 
  ............................................................................................................نشاني 
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 بانك تجارت  مجيديه شعبه سه راه ارامنه ، بنام اديك 140686492
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