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 در کتاب اوستا ھیچ سخنی از نوروز به میان نیامده

 

 

 

 باھار بایرامی

“ يئنگي ايل“، ” بايرام“، ” تزه ايل بايرامي ” 

 نوروز جشنی مربوط به پیش از آمدن فارسھابه اين سرزمین است

 شم النسیم يا جشن بھار

https://turkistanjenubi.wordpress.com/2011/03/15/%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


میگویند این جشن بسیار قدیمی تر از آمدن فارسھا به ایران که فارسھا به آن نوروز 

 است

 ايام ديگر نوروز را در درباری

مانند دربار شاھنشاھان ساسانی راه نبود و فقط سالی يکبار برای تسلیت مردمی 

 مغلوب و ماتم زده پديدار می شد

 ھخامنشیان

جمله آن ھا یکی ھم بسیاری چیزھا را از ملل تحت فرمان خود اقتباس کردند و از 

تا  ۵۲۹سال شماری خورشیدی بود که احتماال پس از تصرف مصر بدست کمبوجیه (

پیش از میالد) از مصری ھا آموختند ۵۲۲  

حاال می دانیم که نام ماھھا در تقویم ھخامنشی ، با نام ھای اوستایی که در دوره 

فرق می … ) تیر  اشکانی و ساسانی رواج داشت ( فروردین ، اردیبھشت ، خرداد ،

 کرد ؛ مثل اودکن ئیش که برابر فروردین بود و ثور واھر که با اردیبھشت ھمزمان بود

ھمچنین روز نخست سال برابر بود با آغاز پاییز و این سنتی بود که ھخامنشیان از 

بابلی ھا به ارث برده بودند. در بابل ھمچنین، آغاز زمامداری شاھان، مبدأ تاریخ بود 

ز مبدأ تاریخ ھخامنشیان آگاھی چندانی نداریم، برخی پژوھشگران احتمال و چون ا

داده اند که ھخامنشیان نیزمانند بابلی ھا ، آغاز سلطنت شاھان را مبدأ تاریخ قرار 

 می دادند

 «شم النسیم»



را تحت اللفظی ترجمه کنیم، معنی » شم النسیم«يک نوع جشن بھار است و اگر 

از نسیم لذت بردن«يا بھتر بگويیم » اخوریھو«آن چیزی می شود مثل   

در اين روز مردم از زن و مرد و کودک و بزرگ برای خود نوشید نی و غذا بر می »

دارند و از خانه بیرون می روند. آنھا تمام روز را در ساحل رود نیل بسر می برند. در 

ندآنجا آنھا ھمه مردم با ھم آواز می خوانند و می رقصند و شادی می کن  

 سیزده بدر تقلیدی از این مراسم است

در روز شم النسیم که مردم با ھم جشن می گیرند خیلی شیرينی خورده می 

شود. و ديگر اينکه ھمه مردم با ھم جشن می گیرند. در آن روز گروه ھايی تشکیل 

می شوند که به ھم شیرينی و خوراکیھای ديگر تعارف می کنند و بعد رقص دسته 

ی شود. يک نوع رقص دايره که بیشتر مردھا انجام می دھند و معنی جمعی آغاز م

 آن نشان دادن توان طبیعت است در ارتباط با طبیعت تازه بیدار شده است

پژوھش ھايی انجام گرفته و تصاويری پیدا شده که حکايت از برگزاری اين جشن در 

 دوره باستان دارد

دين نه تنھا فرا رسیدن بھار جشن مارس، يعنی اول فرور ۲۱در اين کشورھا روز 

گرفته می شود، بلکه آن روز، روز مادر نیز است. اين روز در سوريه و لبنان تعطیل 

رسمی است. در اين روز فرزندان خانواده جشن بزرگی برای مادر خود برگزار می 

کنند و به او ھديه می دھند. غیر از اين سنت خانه رويی و تمیز کردن خانه بصورت 

رده ای در سوريه و لبنان وجود دارد. مردم خانه ھا را تمیز و آنرا سفید می کنند گست

 و اين ھم نماد نو شدن خانه برای مادر است



آشوريان که میان ايرانیان بیشتر به آسوری شھرت دارند، از اول آوريل (دوازدھم 

را که  را آغاز کرده اند و به مدت دوازده روز سال نوی خود 6757فروردين) سال 

 مبنای آن بر تشکیل تمدن باستانی آشور نھاده شده، جشن می گیرند

يعنی آغاز نیسان يا ھمان ماه آوريل » خا ب نیسان«عید سال نوی آشوريان، 

 میالدی نامیده می شود

موطن اصلی آشوريان شمال عراق، شمال غرب ايران، جنوب شرق ترکیه و 

 بخشھايی از شرق سوريه است

میلیون در سطح جھان به ششصد ھزار نفر  27، شمار آشوريان از که بنابر آمار

رسیده که عمده آن به دلیل مھاجرت و حل شدن در میان ديگر ملتھای مسیحی 

 است

 فارسھای باستان سال نو را ھمزمان با نوروز آشوری شروع میکردند و تقلید میکردند

شھرستانھای سلماس و آشوريان ايران عمدتاً در استان آذربايجان غربی، بويژه 

 ارومیه ساکنند اما در ديگر شھرھای ايران نیز پراکنده شده اند

آشوريان از نخستین اقوامی اند که به مسیحیت گرويدند و خود می گويند که در 

 زمان حیات عیسی مسیح، آشوريان مسیحی شده اند

و کلیسای آنان اکنون از لحاظ مذھبی به چھار فرقه تقسیم می شوند؛ آشوريان پیر

شرق آشوری که در گروه مسیحیان ارتدکس طبقه بندی می گردند و در گذشته 

ھای دور نسطوری خوانده می شوند، آشوريان کاتولیک که کلدانی نامیده می 

 شوند و آشوريان پروتستان که بخشی از آنان پیرو کلیسای انجیلی اند



ی تمدن آشور است که آشوريان به زبانی سخن می گويند که يادگار زبان باستان

زبان عربی نیز در آن ريشه دارد، تا آنجا که در زبان امروز آشوريان واژه ھايی که 

 شباھت به واژه ھای عربی داشته باشند زياد به گوش می رسند

 اين شباھت در خط آشوری نیز به چشم می خورد

ه از ملت فارسھا نوروز را مثل بقیه چیزھائی مثل غذا ھا موسیقی و تاریخ و غیر

 ھای دیگر دزدیده اند و به اسم خود جا میزنند

فارسھا در خارج از کشور عید سال نو سال نو فارسی مینامند غذاھای ملل مختلف 

ایران را غذاھا ی فارسی مینامند فرشھا ی بافته شده توسط ملل غیر فارس ایران 

ینامند و در این را فرشھای فارسی مینامند حتی گربه ھا را نیز گربه ھای فارسی م

 راه تاریخ نویسان خارجی مشکوک نیز یار و یاورشان ھستند

 احیاء نوروز در دوره اسالمی

 با وجود اين نوروز از زمان مأمون، خلیفه عباسی، کم و بیش زنده شد

گذشته از عباسیان که نوروز را به ھر صورت محترم می داشتند، حکومت ھای 

ق )  389تا  261کار آمدند از آن جمله سامانیان  ايرانی که در نواحی مختلف بر سر

ق ) در خراسان و شمال و جنوب ايران در زنده نگھداشتن  448تا  320و آل بويه ( 

 نوروز کوشیدند

بشر از ھزاران سال پیش گاھشماری می کرده و اقوام متمدن ساکن در بین 

گرفته اند. سومريان النھرين جزء اولین مردمانی بوده اند که آغاز سال نو را جشن 

پنج ھزار سال پیش و بابلیھا دو ھزار سال پیش از میالد مسیح، جشن سال نو 



داشته اند. در تقويم بابلی، سال نو با رويت ھالل ماه نو، بعد از اعتدال بھاری آغاز 

می شد و جشن آن تا يازده روز ادامه داشت. در روزھای آخر اين جش، يک سفره 

دلی ھمه افراد قوم در سال جديد، گسترده می شدھمگانی به نشانه ھم  

در مصر باستان مردم به ھمراه فرعون، سال نو را جشن می گرفتند. مصريان از 

نقش يک کودک به نشانه نو شدن سال استفاده می کردند. يونانیان باستان نیز با 

به نمايش گذاشتن يک کودک در يک سبد، الھه شراب را در آغاز سال نو ستايش 

 می کردند اين نشانه ای از باروری و حیات دوباره طبیعت بود

در کشورھای آسیای میانه خیابانھا و معابر را می آرايند. در مزار شريف افغانستان، 

عالمتی را که منسوب به حضرت علی می دانند، بلند می کنند و اين علم تا چھل 

روشن می کنند و با اين کار روز برافراشته باقی می ماند. در پاکستان روز عید آتش 

بديھا را می سوزانند. علوی ھای کرد ترکیه نوروز را به عنوان تولد حضرت علی 

 جشن می گیرند

 حایاتینیز روزگارگیبی اوزگور، آتش گیبی سیجاق

 قورد گیبی اوغورلو، سو گیبی آیدین و توپراق گیبی برکتلی اولسون
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