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نوروز یکک رسکو وییکین مکدیوی بکو ه چکه هیکهکاهی چهوکه نوی کو وزییک نکوروز یکک 

تککاری،یی یدککی کز ج ککن تیویلککی وعیککووعی نیکککای بلدککه کیککن پدیککده  بککا ع وککا 

کجتوککاعی یریانککاف چهککن بککو ه ی کزهوککام یزازتککا کعیوزک ککالا -ب، ککهاف هیهوهککی

ومدسیا خو  رک حفظ نوو ه وسیوه به سیوه ک وکر ع،تلف تاری،ی رک  رنور یده وبکه 

حیث عییکث گیکنبهای عقام عالی کش رک  رعقول وملوب علیوم ها کنکام چیه  خاچی 

 عا حفظ نوو ه کساو

   

چه نوروز رک یریایی تبارکم  رپهواف تاریخ به نیوف پاسدکرف نوو ه کندو  عکلو کسا

یدی کز بیکزندگی نوروزوچیچتی جهام شکوول بکو نب بکه گوکام تکاریا یم کسکا چکه 

کیککن ییککین نککه عانوککد سککوا هککاف  یهککی بککه زبککام شو ککییو هیعککام شککاه وکعیککیی بلدککه 

 باهضیلا وهیهوگ خویب چ ورهاف زیا ف رک عبورنوو ه کساو

نوروزکنکککانها رکبککه کسککتقبال تواشککاف زیبککافیی یبیوککا هیکعککی خوکنککد تککا  رزیککی  تککی 

یسککوام نیلهککوم و ککا  عیلککی رک بیارکیوککد چککه موککدیلب پینککور کز  رخ ککب یهتککاب 

بهارکمی عوسیقی کش نغوه  یب ارکم وچبک و مواریام خوش کلیامی رمص وسازکش 

تینو نکیو خوش کلهام لیزش وچف ز م هیحا کنهیز بیگهاف حله پوش  رختام  ر 

بهککارکم  وبککال ز م چبککوتیکم  رپهوککاف زربفککا نیلهککوم بهککارکمی پککایدوبی کش خیککز 

عکتانه  هی زنده جام عکا کز سکیو هاف  لوکوکز عیلکو ف یب کارکم  رهضکاف یگوکده 

 کزشویو گل هاف باز کز نو رسته بهارکم کساو

  

بکککایی نکککوروز  رحقیقکککا ج کککن کعتکککدکل وبیکبکککیف شککک  وروزکسکککا ورسکککتاخیز زی

 وشورشهفتن وعوسو روییدم و بوییدمو



نوروزج ککن کسککا پککاه چووککده چککدورت وزبارهککاف کهکککی گی کزوجککو  کنکککام هککا 

هوانطوریدکککه روا رک  ر چالبکککد یبیوکککا وخکککوم رک  ر رگهکککاف هککککتی عکککی  عکککد 

 وییکوت وسازندگی رک ببار عی یور و

یوککا گفتوککی کسککا  رنککوروز هوککه  یککز یزککاز بککه نوشککدم عیووایککدوعبیهن کسککا یب 

بطورعام به نیوف کز کنیا جاعه رک بدل عیووایدی هوه هکتی عالو  ر رویبی جوکبب 

وحیچا میکرعیهیی  و رنهایا  یدنی کسا چه زعین جاعه  ب،ولی رک به تکن عیدوکد 

 وبا ریزش بارکم هاف بهارف عیوسانه عور  یرکیب میکر عیهیی و

غییکی ب،کور  یکا خکو ش رک مابل گفتن کسا چه کنکام  رین پیوسه  هونه عیتوکنکد ت  

 تغییی  هد چه تا یثار وعالیو نو رک  ر وجو ش کحکاس نواییوو

   

عکککلواف تککا جککایی روشککن کسککای کزجاییدککه کنکککام جککز یبیوککا کسککای بوککاف کزکز لیککا  

هزیدککی وبیولککو یدی وجککو ش هوزعککام بککا تغییککی وتیککونت یبیوککا بطککور نککاگزیی 

یوجا  یزیده بیکف کنکام بکه حیکث یکک عکتقیواّ  ر تیول وتغییی میکرعیهیی  کعا  ر

عوجککو  عتفدککیو عتوقککل عهککو وسککازنده کسککای رشککد ونوککوف یم کز ن یعووککوف ونککو 

سازف کندی ه کش کساو کعیعکلو ویبیوی کسا چه کنکام  ریول یکک سکال بکا ینککه 

کز تجیبیات عولی ون یف یعوخته و عزید بییم بکا زوکاف گوجیوکه   کنکب وعیهکام ی  

ک  یقل عیووایدو ولی  رپهلوف کین هوه پی یهتها هکی  حکالی روکم وعووویا کش ر

کگی گفی  وزبار بد بیوی ی چدورت ونفیت نکبا به کنکانهای یبیوا و عوجکو کت  ر 

ذهککن وکهدککارش بوجککو  یعککده باشککدی بایککد عامالنککه بککا یعککدم نککوروزی  یدبککار یهیکین 

کنکانی با کتدکا بکه  چدورت ها رک کزذهن وحاه ه خو  بز کید وبا کندی ه وتفدی  نوین

خی  وتوقلی عطابق به هطیت تجد  یلبکی سکال نکوی نکوروز سکال رک بکا تجدیکد پیوکام 

 یزاز نوایدو

 

کندی ه خوش بیوی ونو گیکیی  رحقیقا  ورکز هی گونه توی ی خو خوکهیی چیوه  

تکوزف و چیوککه پیوریهککا بککو ه و کنککام عیتوکنککد بککا شککوار ع کق بککه یبیوککای ع ککق بککه 

ق بککه توککام عوجککو کت وکر   ککیوه زنککدگی نککوین گی  وبککا هوککین هووککوخ خککو  و ع کک

تجدید پیوام کسا چه کنکام ما ر عی و  با کهدار رکحای  ورکز بکد بیوکی هکا بکا خیکال 

 یرکم زندگی یبیوی کش رک  ر گکتیه  سال ی یا به عباره  یهی سالها ک کعه  هدو

ین ج کن یوریدکه  ر رکبطه با کهویا تاری،ی وهلکفی ج ن نکوروز بایکد گفکا چکه:ک

مککبال تککیچی یاهککا کززعانهککاف بکککیار مککدیو تککاکچووم  رچ ککورهاف کهغانکککتامی کیککیکمی 

تاجدکککککتامی مزکمکتامیکوزبدکککککتامی تیچووکککککتامی یذربایجککککامی تیچیککککهی  ربیخککککی 

کزچ ککورهاف عیبککی وزیککیه نقککای جهککام بیککورت عوووککوف وسککوتی وبککه حیککث یککک 



شدوه سال به سال  ربین جوکعک   عییکث عهو هیهوهی  رکیج بو ه کساو کین ج ن با

 ب یف رونق بی تی و بی تی رک چوایی چی ه و حقانّیا خو  رک ثابا عیدودو

  

وکعککا سککی یزککاز نککوروز و توبییهککاف ع،تلککف کز یم بککیکف  ککی و  ککیک ینککیک نککوروز  

عیهویوککدی  ر حککوزه هککاف ع،تلککف هیهوهککی کیککن چ ککورها عطککابق بککا بیخور هککاف 

و تفاوت  کر ی ولی  ر عاهیا وچیفَّیا کین ج ن عهو سلیقوف و سوتی شام کندچی باه

 ر هیکیک کزین چ ورها تفاوت  ودکنی به ع اهده نوییسدو عتقدعین عارک عقیده بکی 

 ر کد و  ر زنکام  ۰۶یم کسا چه با یعدم بهکارو نکوروز هییکدف خکوم  ر عکی کم 

 ر  د تازه عیهی  ی لیک شوری شوف وعککتی جکوز زم  ر کیکن هیکل بی کتی  ۹۶۶

 وو کرعی گی  ون

  

 ر رکبطه با پیدکیب و توین روز نو روز علوای  کن کوودکمی وعیققکین تیقیقکات زیکا  

نوو ه کندی ولی هوه شام مکویده ع اهده عی و  به یک نتیجه نیسکیده کنکدو عک:الف:  ر 

بکاز یعکده خدکونکد ی م رک بیهام مای  یعده کسا : خدکوند جهام رک  ر نکوروز یهییکدو 

  ر نوروز یهییدو

  

کبورییام کلبییونی عقیده  کر : کعتقا  پارسیام کندر نوروز ن،ککتین ینککا چکه: کول 

روز کسا کز زعانه و هلک یزازیدم وشتنی کعکا بکه مکول بوضکی عیققکینی نکوروز بکا 

نام جو ید گیه خکور ه کسکاو بکدکم عووکی چکه  ریکن روز بکیکف جو کید ت،کا شکاهی 

 ه عیهی   و جو ید بیت،کا شکاهی مکیکر گیهتکه بوسکیله جکن هکا بکه یسکوام هکا بکه یعا

سیی و سیاحا عییو  و کیکن تکاریخ  کوم سکی سکال زنکوروززّ هیعزهکیور ین بکو  و 

عککی م یسککو ه کز  ر  و رنککج بو نککدی کیککن روز رک ج ککن عککی گیهتوککد و یم رک نککوروز 

 خوکندندو

 نیوز رک روز نو خوکندندبه جو ید بی گوهی که اندند     عی ی       

 روف زعین سی سال نو هیعزهیور ین      بی یسو ه کز رنج        

 

یا عدهٔ یی رک عقیده بی ینکا چه عوننا علکی  رهوکین روز بکی ت،کا خالهکا جلکوس 

نوککو ه کسککا و کز هوککین لیککا  کسککا چککه  رکهغانکککتام  ککدها هککزکر نفککی کز پیککیوکم 

خ باستام  به روضه عیتضی علکی رهتکه عیکه  ع،تلف  رج ن نوروز به ونیا بل

وعلککو عبککاره شککاه ونیککا عککرب رک بککا عیکسککو خککاآ بککا کسککتدعاف بککی یور ه شککدم 

یرزوهاف نیک شام بیعی کهیکزندو باکتدا به  تجیبه تاری،ی عکی م یم   یکاری کهدکار 



عاعه بی یم کسکای  ر سکالیده  رهکب عکون علیزجوکدٔه شکییفز بکه یسکانی و سکهولا 

 ل نیدو وپی کزبیچا رک به هال نیک عی گییندوبلود گی  ی  سا

عده یٔي عقیده  کرند چه  رین روز نیک وشییف هیوهی ها به زعین هیو  عکی ییوکد  

هیوهیهکا یووککی هیشکته هککاف یسکوانی  و بککه مکول  یهککی بکه عووککی ییکف نوریدککه کز –

یسکوام بککه زعککین یعککده هوکه جککا رک نککور که ککانی عککی چوکد و زنککده جککام هککا رک حککیکرت 

 ات عی ب، دووحی

  

عالوتاف باید گفا: گیوهی کزعکی م بکه کیکن بکاور بو نکد چکه زنکوروزز زلبکه نیدکام بکی 

بدکم کسا و عدٔه  یهی ینیک روز عکدکلا و  ک  چکیف گفتوکدو ولکیدن مکدعاف بلکخ بکاعی 

 کین روز رک  روز یزاز سال و کعتدکل ز بیکبیف ش  و روزز گفتودو

هی کگیعوضوخ رک عور  تیلیل و کرزیکابی بیکساس ن ییات و عقاید عطیوحٔه عتیچی

میکر بدهیو ی  ر عی یابیو چه: نکوروز  ر حقیقکا هوکام سکاعات و لی کاتی کز زعکام 

کسا چه یبیوا کز حالا  گو و کنجوا  زعکتام و خودی هاف عیگ زک رهایی یاهتکه 

ی سی کز نو حیکرت وگیعجوشی هایب رکی چه عوجکی بکه حیچکای رویکبی جوکبب و 

ی باز پز عی گیکی و لکیک  ر سکی تکا سکی چ کور عزیکز کهغانککتام هکی  زندگی نو کسا

سال  ر هوین روز عطابق به عووؤه نیاچام ج ن و شا ف بزرگیی به هوین عواسکبا  

 بیپا عیهی   چه  رعوطقه چاعال بی ن یی کساو

 

وکضا ساخا چه بکیارف کزعی عام یسیاف عیچکزف ج کن نکوروز رک  بکه نکام ج کن 

ودی یووی  رین روز  هقانام  ر جییام کین ج ن بکزرگ بکا کنکوکخ  هقام هو یا  عیدو

وسککایل کبتککدکیی و عککدرم  زرکعتککی  شککام بککه شککوول حیوکنککات و عاشککیویف عککدرم  ر 

عیدگاه هاف عوین  ر بیکبی هزکرکم تکن کز عککتقبلین بهکار و روز  هقکامی بکا نوکایب 

بیسکو نوونکوف یکک هییور هاف تولیدف و نوای ات گوناگوم  ر ه عی گیرند و بوکدکف 

مطوه زعین رک ش،و عیزنود و  کنه عیپاشود چه کین عول خو  نوا  و عالعا رویب و 

 یزاز زندگی  نو تلقی عی گی  و

 

رکویام تکاریخ و نکامالم یثکار مکدیو رک عقیکده بکی ینککا چکه عکی م یریکایی مکدیو ج کن   

کنکدی چکه  نوروز رک با ساز وعوسیقیی پایدوبی و شوروشوف زیا ف کستقبال عیدکی ه

تیکنککٔه سککووک یدککی کز یم عییکثهککاف گککیکم میوککا هیهوهککی بککیکف جوکعکک  عاسککا چککه 

 کعیوزبه شدل عدرم تیوبا عزه تی  رعیکسو ج ن هاف نوروزف کجیک عی عهی  و

مکویده به هوهام عولوم کسا  رجییام پ،تن سووکی  چه کز سکبزٔه تکازٔه گوکدم تهیکه 

جککوکم یهجککا بککا خککانو هککا کیککن سککیو  عیهککی   ونوککا ف کز زنککدگی نککو کسککای  ختککیکم 



بهارف رک با    و  وگ و بوضاف با عوزیک کجیک عیووایود و با کییکهیکام شکام لکیت 

عیبیند چه کین تجلیل  رحقیقا به کسکتقبال کز زکیکبی رویکبی بکوف بهکارف و سکی کز 

 نوشدم زندگی  و یبیوا کسا ی  ورت عیهیی و

ن نککوروزف بککه ع:ابککٔه یککک عیککیکث  ر کخیککی بککه کهت،ککار بایککد گفا:چککه کعککیوز ج کک  

هیهوهی  گیکم  بهاف ب ییا ی  ر وچات  یکک حکوزٔه ع ک،ص جغیکهیکایی عیکدو  

 نوانده و تقییباف هیکگیی جهام ر یده کساو

 

م عجوککک  عوکککوعی علکککل عتیکککد بکککه کشکککتیکه  ه هکککا ۷۶۶۱ وانککککه  ر عکککاه کچتبکککی  

جلکز چ ورجهام عوضوخ ج کن نکوروز رک تیکا زکورو بیرسکی مکیکر  ک نکدوکین ع

علل عتیدی بود کز ره کهویا تاری،ی و هلکفی نوروزی یم رک با تأییکد و رکف ع:بکا 

چ ور جهکام بکه  کفا یدکی کز ج کن هکاف بکزرگ جهکام ب کییا بکه تیکوی  ۹۹۷

 رسانیدندو

 

و علیار  نفوس جهام کزیکن ج کن میکر تیقیق و کحیایٔه علل عتید تقییبا بی تی کز نی

با کهویا به گیعی کستقبال وب،ایی گیکعیدکشا کزیمی ج ن ها و عیاهکل خوشکی رک 

بی  پا عیووایودو کلبته عیکسو بزرگدکشا کزین خجکته روز  ر چ ورهاف ع،تلف  نیا 

بککی کسککاس تفککاوت هککاف چلتککورفی بککا کنککدچی تغییککیکت شککدلی بیگککیکر عیهککی  ی ولککی 

رتوککاعی کیککن چ ککورها عیکسککو نککوروز بککا خانککه تدککانی هککا و تککازه عوییککث کلوجوککوخ  

چی م عییط عاحول زندگی ی یزاز و با رها ویعد بکه خانکه هکاف بزرگکامی کمکارب و 

هوکایګام تا بی پا نوو م نوای ات سپورتی عانود  پهلوکنی ی بزچ ی و تبارز کشکدال 

یوکز وزیکیه بکه گوناگوم خوشی  وم کجیکف بیناعه هاف رمصی پایدوبی و سکاز و 

 یور رسوی  سه روز و به ګونهٔ  عووووف  هل روز ک کعه پیدک عیدودو

  

 ر رکبطککه بککا تهیککه زککیکهاف نککوروزف و عووواتیدککه  ریککن عککور  وجککور   کر ی بایککد  

خایی ن ام چی  چه کین عووول نیز ر بین عی م چ ورهاف هوکایه و هوکوام عی م 

ف ی کجیک عی گی   ولی زیکف کساسی و عهو کهغانکتامی با تفاوت هاف نه  ودکم زیا 

 ر هیچجا هوام سبزف کسا چه به عووکم بکوف بهکارف بکه کشکدال ع،تلکف تیتیک  و 

تهیه عیهی  و ع:ال:  رکهغانکتام پ،تن سووک کز روکجهاف خیلکی پی کین عکی م کسکا 

چه  ر پهلوف یم کز شکیبا هفکا عیکوه نیکز کسکتفا ه عیبینکد چکه خیلکی بکا عکزه و مکوف 

و ولککی کیککن عووککول  ر جاهککاف  یهیتیککا عوککوکم هفککا زسز و هفککازشز بککه عیباشککد

رک با عفاهیو و عوانی سوبولیک  -ش -و هفا  -نوایب گیکشته عی و ی کیوک هفا س

 یم خدعا خوکنودگام عیتیم کرکیٔه عیووایوو



 هفا سین     

عهی حفظ چوودٔه عکزٔه یوکام کسکاو یووکی زنکدگی  وکعکدکر  سیچه: یک عای  تیشی و۹

 با عزه رک تو:یل عیدودوو

 و سوارق : سوبول رویب سیی  ی مدرت و عزه کساو۷

 سیی : سوبول  لا یووی نوا ف کز  بی و حو لهوو ۸

سووک : عانود حلوک کسا چه کز سبزٔه تازٔه گودم یعا ه عیهی   وسکوبول شکهوهایی  و ۴

 عوسو بهار رک عییساندو

 سی  : سوبول زیبایی و تازگی وو ۵

 وبول یرکعب و کستیکحا وسوجد : سو ۰

 سبزف : سوبول سی سبزفی ییکوت و چاعیابی وو ۲

 هفا   شین   

 شیی بینج : نوا ف کز عزٔه خوب و سالعتی وو ۹

 شیییوی : سوبول شیییوی چام وو ۷

 شهد : سوبولی کز هودارف و  ویویا وو ۸

 شیبا : سوبول  یا وسالعتی وو ۴

 شیی : کولین زیکف کنکامی نوا ف کز رشدی نوو و بزرگ شدم وو ۵

 شدی : سوبولی کز شیییوی زندگی وو ۰

 شفتل : نوونٔه کز حله پوشی بهارکم وو ۲

 


