
برروی شما مبارک شاگون بهار مبارک        

ی پر از شادی ، صفا وصمیمیتجشنو  آرزواز  ، سالی پر امید از نوروزی پر   

  !ایالت کبک کانادا خاطره آفرین شد  هر الوال ـرین  شـکوه  له سـاالر باشـدر ت

   

    



                                                                                                                                                                                              

ان شاگون بهار مبارک به اشتراک کننده گان جشن به رسم عنعنه خدیر ایوم ) عید بزرگ ( با بی وفا با آواز رسای فروزان جشن با شکوه نوروزی

 سروران علیبا بیان شورانگیز بر روی شما مبارک به نمایندگی حاضرین آغاز یافت . فروزان وفا و سپهر نور علینوروزی و با پاسخ سپهر نور

قرائت اشعار دلنشین در هنری جوانان ، را که شامل معرفی مختصر تاریخ جشن نوروز ، نمایشات شانبرنامه جشنواره  نوروزی امسال ، جشن

حاضر محفل  در جریان صرف محترم به خانواده های عده ئی از اشتراک کننده گان وصف نوروز از جانب اطفال ، ابراز تبریکیه های نوروزی 

حضورپر از مهر خانواده هائی از سرزمینهای  به معرفی گرفتند .، بود  علیغذا  و اجرای کنسرت زنده و شاد توسط هنر مند جوان فرید نور

کانادا با فدرال ناحیه سن غاز شهر الوال ایالت کبک در پارلمان  مردم وکیل پارلمان الین گویرمختلف جغرافیای نوروز و مهمان عالیقدر محترم 

سید عسکر  محترم نورعلی دوست ، استاد شمسی افزود . در جریان محفل محترم ۳۹۹۱بر شکوه تجلیل از جشن نوروزی سال  هیئت معیتی شان

ژورنالست نامدارمحترمه پیمانه ، محترم عزیز ، محترم   محترم امیرجان ، ،ه فاطمه روشن لطیفی  ، محترم انجینر عظیم کوهستانی ، محترم

ناحیه شهر الوال ایالت  مردم سن غازو محترم الین گویر وکیل  نوین عصَوتی محترم  ژورنالیست عبداواحد ، جینر عبدالواحد ،موسی ، محترم ان

، نوروز داران جهان و کافه مردم به حاضرین را  ۳۱۹۱نوروز سال  حلولاشتراک کننده گان ،  کانادا با تعدادی از دیگرفدرال در پارلمان  کبک

 ۳۱به ساعت ۳۱۹۱ریدن کیک نوروز سال با بتمنا نمودند . محفل ، صلح و امانی جهانی پیروزی  گفته سال پر از سالمتی ، سعادت ، تبریکدنیا 

ق تازه ئی بخود گرفته جوانان تا ختم برنامه نوروزی موزیک زنده را با رقص و پایکوبی جان آرا تنها نگذاشتند ، شکوه و دلنشینی وشب شور و ش

چشم و با کمال اشتیاق شعله ور ساخته از همین اکنون  گان این جشنواره اضطراب انتظار آمد آمد نوروز آینده را در دلهای پر از مهر اشتراک کننده

با ابراز ، انجینر عظیم کوهستانی و محترم امیر جان در اختتام محفل محترم استاد نورعلی دوست حلول مبارک و پر فیض آن میباشند .  براه 

یت راستین و صادقانه خانواده های اشتراک کننده که خوشنودی از اشتراک فعال جوانان در امر تدویر باشکوه این جشنواره و حسن تفاهم و صمیم

بهترین رمز سعادتبار زندگی ، عالیترین و  بدرود و سال جدید را پیشواز گرفتند را سال گذشته  ، برادر وار در کنار هم با احساس راحت و خوشی

، سعادت و پیروزی های مزید برای همه حاضرین و  دانسته ضمن تبریکات مجدد به مناسبت حلول نوروز ،  سال پر از خیر و برکت ، سالمتی

محترم الین گویر و مهمان عالیقدر جناب   آرزو نموده عکس های یادگاری از جشن نوروزی با هم افغانستانمخصوصن مردم  کافه مردم جهان

حسن اختتام ۳۱۹۱سال ه به جشن نوروزی و هیئت معیتی شان گرفت در پارلمان فدرال کاناداشهر الوال ایالت کبک  سن غاز ناحیه وکیل مردم 

.  بخشیدند   

درین  علیسپهر نور محترم وفا و وزانفر محترمه  به دوزبان فارسی و فرانسوی توسط جوانان نامه مختصر تأریخ و مضمون نوروز متن معرفی

ایم ! که  قسمت  هائی ازان را برای مطالعه عالقه مندان محترم برگزیدهجشنواره به قرائت گرفته شد   

ازجمله قدیمی ترین آئین های ملی جهان است به اساس روایات کهن رواج  این آئین به زمان حمله کورش کبیر به بابل  بر میگردد . نوروز   

شائر در متون شاهنامه و تأریخ طبری قدمت تأریخی نوروز را درحدود سه هزار و هفتصد سال پیش از میالد ، چنین ذکرو بیان داشته اند که ، ع

برز ( را آریائی به رهبری ویونگهان برای ساختمان شهر و بود و باش دایمی خود ، کرانه جنوبی رود اپیتیا ) آمو ( تا دامنه کوه هرابرازیتی ) ال

وز اول حمل     قبل از میالد در ر ۱۷۶۹برگزیده ، شهر بخدی) بلخ ( را که به مادر شهرها یا ام البالد مشهور است درین ساحه ساختند . در سال 

ی یمیه ) یما ( جم فرزند ویونگهان تاج طالئی پادشاهی آریائی را درین شهر بر سر نهاد ، برق درخشان ناشی از شعاع  آفتاب که از تاج شاه

ی انتخاب و منعکس میگردید ، صحنه را درخشانتر ساخت و ازینرو شاه ، به یمای درخشان یا جمشید ملقب گردید و آنروز را همچون روز تأریخ

های  جشن،دهد که مردم در دوران هخامنشیان  نشان می ی تخت جمشیدها نوشته  روی سنگی ها بررسیبعد ازان بنام نوروز جشن میگرفتند . 

که در یک نموده است ای از جنس طال ضرب   سکهدر جشن نوروزداریوش اول  هخامنشیپادشاه   اند.  گرفته شکوه جشن می طور بارا ب ینوروز

   ( ۳)  . دیده میشود سوی آن سربازی در حال تیراندازی
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                                                                                                                                                :   نوروز در زمان اشکانیان و ساسانیان

. ند  بوده امهرگان نوروز وجشن های که مهمترین آنها  گردید برگزار میزیادی های  جشنمانیان در جریان سال اس و شکانیانران سلطنت اود رد

از اول تا پنجم ماه حمل یا  خورد  بنام نوروز عامه ،نوروز  در دو کته گوری نوروز بزرگ و نوروز خورد اجرا میگردیده است   جشن نوروز

شاه آریائی در جریان برگزاری نوروز . ه استشد برپا میبرای اهل دربار و خواص خاندان سلطنت  حمل و روز ششم فروردین برای عموم مردم 

یکی از رسمهای ابتکاری بهاری  عامه با طبقات و اقشار مختلف مردم دید و بازدید مینموده به پیشنهادات و شکایات شان رسیدگی مینموده است .

بر باالی این ستونها در حدود یکماه قبل از آمدن بهاربوده است ، انواع حبوبات و غالت و کشت از خشت خام  دوازده ستون دوره بر پا داشتن این

کشت تا ازان اضافه تر  در آن سال محصول بهتری خواهد دادبذر شده در باالی ستونها  گیاهان انواع از این  ینکدام مردم ازین تجربه میدیدند که

درانزمان مردم از بامدادان نوروزی به شادی و سرور میپرداختند به روی هم آب میپاشیده اند و در شبها با افروختن آتش صحنه های . نمایند 

بین  خوشی وشادمانی را روشن وبه بزم و شادی شان ادامه میداده اند . همچنان اهدای انواع تهایف بطور جنسیه و نقدینه به شاهان ، بزرگان و

بطور خدیر ایوم  باید گفت که بسیاری از عنعنات  نوروزی نیاکان ما تحت عنوان . ه استعموم مردم بعنوان عیدی نوروز متداول گردیده بود

بوده و با مروج والیت های بدخشان افغانستان و تاجیکستان  مربوط شغنان شرقی و غربی ) دو طرف دریای آمو (  میان مردم دست ناخورده در

اجرا میشوند .  کهن مراسم خاص  

                                                                                                                                                                                                                         
آئین   سرزمین های نوروزی بدست مسلمانان اعرابی ، همه ی مراسم و عنعنات کهن در سرزمینهای مفتوحه قدغن بود ولی مردم به نوعیبا تصرف 

نیان ، غزنویان ا)  طاهریان ، صفاریان ، سام های ایران موجود  زمین و خراسان در حکومت های مستقلظهور با تا آنکه  نوروزی خود را به جا می آوردند

( تجلیل از جشن نوروزی به حیث سنت ملی و عنعنوی رسمیت یافت ، مخصوصن وقتی که گاهشماری ، سلجوقیان ، خوارمشاهیان ، آل بویه و دیگران 

و نیشاپوری   خیام  غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیمرباعی سرای نامدار جهان  منجم ، فیلسوف  و به رهبریجالل الدین ملک شاه سلجوقی بدستور جاللی

برای جشن نوروز تثبیت شد ، این جشن پیوسطه در  ) اول حمل یا فروردین ( ماه اول سالاولین روزتعداد دیگری از منجمین آنزمان تنظیم و ترتیب یافت و

.زمان معین خودش برگزار میگردید   

 



           

بلخ باستان گهواره نوروز                                                                                                     ۹۳۸۱شهرغزنی در سال                               

                                                                                                                                                                                                      

                                            

  : نوروز در دوران معاصر

      کشورجهان ۹شود. نوروز در  شناخته میهای بنیادین جغرافیای نوروز  یکی از جشن نیاکانمیراث فرهنگی  عنوان به در دوران معاصر نوروز

 . شود می بانی ( با همین نام دایر، و آل ، قزقیزستان ان، قزاقست ، ترکمنستان ، تاجیکستان ، ایران ،  ازبکستان ،  افغانستان ) جمهوری آذربایجان

روپائی  همچنان در کشور هائی از قبیل  ترکیه ، پاکستان ،، بلغارستان ، زنگبار ، مصر ، هند ، روسیه ، امریکا و کانادا و بعضی از کشور های ا

همه ساله حلول جشن نوروز را به همه   وتقریبن همه رهبران جهانصدراعظم دولت معظم کانادا  ،  میشود  تجلیل از جانب مهاجرین جشن این  

د  .نعالقه مندان این جشنواره رسمن تبریک و تهنیت میگوی  

را   ماه مارچ ۱۳ ( ۱۲۳۲فوریه  ۱۱ ) مطابق ۳۱۱۱حوت  ۴ در نشست  جمهوری آذربایجان ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا به پیشنهاد 

قدمتی بیش  با  نوروز جشن ، مجمع عمومی سازمان ملل مصوبهجای داد. در متن  جهانی در تقویم   هرسمیت شناخت  عنوان روز جهانی نوروزبه به

است.  شدهنفر که آنرا جشن میگیرند برجسته میلیون  ۱۲۲بیش از وبا جمعیتی  هزار سال ۱از   

    .رسیده بود به ثبت  جهانیفرهنگی  میراث ، به عنوان یونسکو، نوروز توسط  خورشیدی۳۱۱۱ماه میزان سال  ۱ تاریخین بپیش ازباید گفت که 

.  داده شد دبیرخانٔه نوروز عنوان  ، این شهر به و برگزارشهر تهران مرکز جمهری اسالمی ایران  در روزجشن جهانی نو ۳۱۱۹حمل  ۶در  

 جمهوری ترکمنستان در شهر عشق آباد ۳۱۹۱و در سال  در شهر دوشنبه مرکز جمهوری تاجیکستان ۳۱۹۳ همچنین جشن جهانی نوروز در سال

کابل مرکز افغانستان بطور باشکوه برگزار میشود . درشهر زیبا و تأریخی  ۳۱۹۱ برگذارگردید  و امسال جشن جهانی نوروز  
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               درکارته سخی مبارک برافراشتن علم نوروزو       مرتضا علی ) ع ( در شهر مزار شریف مبارک برافراشتن علم  نوروز و

                                
نوروز و مسابقات بزکشی                                        شهر كابل   ویژه نوروز در تپه پغمان قصر  

شورانگیزی است ، همه چیز از انسان و زمین و نبات و ، فصل فصل بر گذار میگردد این بهار جشن نوروزی در اولین روز اولین ماه فصل     

فصل آفرینش گل و بوستان ،  بهار .جان تازه  بخود گرفته با نغمات شور آفرین ، زندگی شادمانه خود را از سر میگیرند  حیوان ، در این فصل 

مورچه گان تا پرنده گان خوشخوان و  برای برای همه ی موجودات از نشاط از دل سنگ ، و دمن ، فصل زندگی پر از اعجاز گر چشمه های زالل

این فصل سرآغاز آفرینش و حیات است . در فرهنگ وادبیات نیاکان ما مخصوصن در بخش اشعار فارسی  ا انسان است ،ریزه ترین موجودات تاز 

  است . ازین فصل ستایش فراوانی شده

                                                                          بلبل به  تماشای  دف و چنگ برامدنوروز شد و الله    خوشرنگ برامد           

                                                                                                                                                                                 

  مرغان هوا نهره زدند جمله به یکبار          مرغ  دل من از قفس   تنگ   برامد 
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 میله گل سرخ نوروزی

 

م این شب با شکوه نوروزی برای همه ما وشما همچون شبهای ییم و آرزو مندئاز صمیم قلب این جشن فرخنده را به شما عزیزان تبریک میگو 

  باقی بماند .نوروزی های گذشته شب پر از خاطره 

۳۱۹۱تصاویر خاطروی تجلیل از جشن نوروزی سال   

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



  

  

      

 



بـه کــام دوســتان و بخت پـیـروز         وی نوروزــاد صبح و بــد بــبرآم  

همایون بادت این روز و همه روز  مبارک بادت این سال و همه سال       

سعدی شیرازی                                                                   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

!   منابع  

دانشنامه آزاد – ۳  

     ۳۹۳۷سال  ۳۱،  ۷،  ۵های  زاده، کاوه، شمار دی، سیدحسن تقینوروز جمشی -۱

  رادیو بی بی سی ، بخش فرهنگ و هنر -۱

 

   


