
  نوروز باستاني بر همگان خجسته باد
  فريبرز رهنمون

  
برابري شب و روز (نوروز، سال نو ايراني، تنها سال نو مطابق با علم و دانش است چون دقيقاً در لحظة وقوع اعتدال بهاري 

 روزگاري نوروز از تمام مرزهاي مذهبي و مليتي عبور كرده و توسط تمام مللي كه. جشن گرفته مي شود) در اول بهار
، افغاني، تاجيك، ازبك، قزاق، آذري، كرد، هندي، و مذاهب ارمني، بهايي، رو ايران بزرگ بودند شامل ايرانيتحت قلم

  .  زرتشتي، جشن گرفته مي شودواسمائيلي، شيعه، سني، يهيايي 
ده بود و در محل بوسه فردوسي، آمده است كه پادشاهي بود بنام ضحاك كه ابليس مكار شانه هايش را بوسيدر شاهنامه 

 اين مارها رهايي ازها دو مار ظاهر شدند، سپس ابليس بصورت يك پزشك بر بالين ضحاك ظاهر شد و گفت تنها راه 
  . هستند)نمادين(اين داستانها سمبوليك . تغذيه آنها بوسيله مغز جوانان است

  

  
  

  خوردن مغز جوانان كنايه اي است از شستشوي مغزي جوانان، حاال چرا جوانان؟ 
باورها و اعتقاداتي كه از زمان بچگي و نوجواني در مغز حك مي شوند معموالً در تمام طول عمر با شخص مي مانند و به 

  . تغيير نمي كننداين سادگي حتي با علم و دانشي كه شخص بعدها كسب مي كند، 
بطوريكه حتي ما به خودمان اجازه نمي دهيم كه . از زمان كودكي به ما گفته شده است كه سال نو همان نوروز است

  . بپرسيم چرا سال نو را روز نو مي ناميم
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ارش را خوب ضحاك ك. هر بار كه من سعي كرده ام تفاوت نوروز و سال نو را براي ايرانيان توضيح بدهم آنها گيج شده اند
  .بنابراين امروز به من اجازه بدهيد اين موضوع را از ديدگاه كانادايي توضيح بدهم. انجام داده است

. در ساختمان پارلمان بريتيش كلمبيا در ويكتوريا روي يكي از پنجره هاي رنگينش نام يك شخص ايراني حك شده است
 سال پيش در كشور پادشاهي بلخ در مرز ايران 3752او . فه استمتن راهنمايي توريستي به شما مي گويد كه او پدر فلس

  . در آن زمان آنها اعتدال بهاري را به عنوان سال نو جشن مي گرفتند. و افغانستان امروزي زندگي مي كرد
  .»سر سال نو اورمزد و فروردين«: فردوسي نيز اين را تاييد مي كند چون مي گويد

م بود يك رصدخانة كوچك نزديك درياچة هامون داشت كه در آن توسط محاسبات اين مرد دانشمند كه يك منجم ه
 پيش از ميالد، لحظة تحويل سال و طلوع خورشيد بطور همزمان در كشور بلخ 1725ستاره شناسي دريافت كه در سال 

و اين پيغام را به شاه بنابراين ا. حل بر هم منطبق مي شوندمبه عبارت ديگر سال نو و روز نو در اين . اتفاق مي افتد
اين اتفاق هر سال در يك جاي متفاوت در روي كرة زمين . مي نامد نوروز گشتاسب مي دهد و شاه گشتاسب آن روز را

به عبارت ديگر نوروز واقعي . اتفاق بيفتد) حدوداً( سال طول مي كشد تا دوباره در همان محل قبلي 72اتفاق مي افتد و 
  .ايران اتفاق مي افتد سال يكبار در خود 72هر 

 سال قبل از ميالد در تخت جمشيد 487همچنين براساس حكاكي هاي موجود در سرتاسر تخت جمشيد، اين رويداد در 
  . جشن گرفته شده است

  

  
  

درست . رخين داريوش شاه، كاخ آپادانا را به اين مناسبت ساخت و سنگ مكعبي شكل در مدخل كاخ قرار دادبه گفته مو
همينطور كه در حكاكي . در لحظة رخداد اعتدال بهاري و تحويل سال نو اولين اشعة طلوع خورشيد روي اين سنگ افتاد

 نفره به 7تحت فرمانروايي ايران در دسته هاي از همة كشورهاي ) سفيران(هاي تخت جمشيد مي بينيم، فرستادگان 
  . تخت جمشيد آمده بودند كه شاهد اين رخداد علمي كشف شده توسط ايرانيان باشند
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  .  و اقيانوس آرام بوقوع مي پيونددان در آالسكام تحويل سال نو و طلوع خورشيد بطور همز2014در سال 
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 . تحويل سال نو و طلوع خورشيد بطور همزمان در چين و مالزي بوقوع مي پيوندد2015در سال 

  
اين فرزانة ايراني كه نامش زينت بخش ساختمان پارلمان بريتيش كلمبيا هست با انجام يك محاسبة مهم ديگر بر 

 63 او محاسبه كرد وقتي كه خورشيد در طول جغرافيايي .»نيمروز«علمي محاسبة يك نصف النهار : اعتبارش افزود
 نيمروزي است، آفتاب به سرتاسر نيمكره از ژاپن و استراليا تدرجه، نزديك به مرز امروزي ايران و افغانستان در موقعي

  . محل طلوع خورشيد در شرق تا غربي ترين نقطه آفريقا در غرب مي تابد
حتي امروزه بدون اطالع از دليل .  ثبت شده است103-104باستاني در بخش مهريشت كردة اين كشف در اوستاي 

  .  نيمروزواقعي، در اين محل در افغانستان استاني است بنام
  

  
  نيمروز
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 سال پيش 300در حدود . سه مي شونداهميت اين اكتشافات زماني مشخص مي شود كه با علم مدرن امروزي مقاي
در سال . اور بودند كه زمين مركز جهان است و خورشيد و ساير ستارگان و سيارات بدور آن مي چرخندهمگان بر اين ب

 در حالت بازداشت 1642 گاليله بخاطر اينكه گفت زمين مركز جهان نيست محكوم شد و تا زمان مرگش در سال 1616
  . در خانه اش زنداني بود

  .ش پيشينيان و عظمت تمدن از دست رفته مان هستبنابراين نوروز و نيمروز معرف سطح باالي دان
  

  سفره نوروزي
 به منظور مصون اين.  ويژه گي نوروز چيدن سفره نوروزي است كه ما آن را هفت سين يا هفت شين مي ناميممهمترين

ودش ثابت اين خ. استفاده شده و شامل اجزايي با نام هاي عربي است» شين«و » سين«نگه داشتن آن از نابودي، از اسم 
  . را در قرون اخير درست كرده اند» شين«و » سين«مي كند كه 

  پس فرم قديمي اين سفره چگونه بوده است؟
  در اين . كه سمبل هفت قانون ابدي طبيعت بودند را روي اين سفره مي گذاشتند» سيني«در روزگاران قديم هفت 

ند و بعضي ديگر چيزهايي بودند كه آن خانواده آرزو سيني ها چيزهاي متنوعي گذاشته مي شده كه بعضي سمبليك بود
اين هفت قانون در هفت لغت خالصه شده است كه بعداً توسط . داشت كه در سال جديد به مقدار زياد بدست بياورد

در آمده اند و همينطور در ادبيات فارسي به نامهاي هفت شهر مذهب به فرم هفت فرشتة مقدس و هفت صفت خدا 
  .در حقيقت اين هفت مرحله، هفت پلة پيشرفت انسان به سمت كمال هستند. وان رستم آمده اندعشق و هفت خ
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   نوروزي سفرههفت سيني
   ابديهفت قانون 

   .از منش خود نيك استفاده كنيد  =بهمن -1
  ).  گفته مي شود وهومنهدر اوستا(انديشة نيك ): انديشه به= نيك، من = به (
  

  .اده از منش نيك به راستي ها دست يابيدبا استف = ارديبهشت -2

راستي، قانون طبيعت ـ وهيشتا =  گفته مي شود كه اشا  اشا وهيشتادر اوستا. ( بهترين راستي كه فقط در طبيعت نهفته هستند
  ). بهترين= 
  

بدست آمده شهرياري كنيد و با قانون و ) راستي( شاابا   =.شهريور -3
  محصول سالم بدست آوريدراه و روش درست زندگي كنيد و 

  ).گفته مي شود خشتره وئيريه در اوستا(نيروي شهرياري  
  

شهرياري نيك، جامعة نيك و درستكار با خواسته ها و   =اسفند -4
   .اهداف نيك بوجود مي آورد

  ).  گفته مي شود سپنته آرمئيتيدر اوستا. (خواستة نيك، جامعة درستكار
  

معة نيك زندگي مي كنند مي توانند به  انسانهايي كه در جا= خرداد -5
  رسايي برسند 

  ). گفته مي شودهئوروتاتدر اوستا . (رسايي در دو بعد جسمي و رواني
  

. كساني كه به رسايي مي رسند امرداد مي شوند.  جاودانگي= امرداد -6
يعني در طول زندگي عاري از ترس از مرگ مي شوند و بعد از مرگ نام 

  . جاودانه مي شودشان در يادها  نيك
  ). گفته مي شودامرتاتدر اوستا (
  



ي درون از راه )آ+ خود (رسيدن و يكي شدن با خدا   =اهورامزدا -7
  ).گر به خود آيي به خدايي رسي ( خودشناسي    

اين قوانين كه در كتاب گاتها آمده است بوسيلة شخصي نوشته شده كه نامش زينت بخش ساختمان پارلمان بريتيش 
 »زرتشت«. است بيكلم

  

  
.  قانون اول به عنوان هديه به مسيح در كودكي از طرف مغان داده مي شود3. اين قوانين را مي توان در انجيل هم يافت

  .آمده است Luke 4:3-13 و Matthew 4:3-11كه معاني آنها در بخش هاي 
انسان با «:  را به نان تبديل كند و مسيح گفتسنگ ها) انديشه اش(اول شيطان از مسيح خواست كه با استفاده از مانا 

  . »نان تنها نمي تواند زندگي كند
  .تبديل كنيم) پول(متاسفانه امروزه ما مي خواهيم هر سنگي را به نان 

و مسيح مي گويد قانون . عمل كند و از برج معبد بپرد) اشا(سپس شيطان از مسيح خواست كه برخالف قانون طبيعت 
  .ا و انسانهاي ديگر يكسان است و نمي پردخدا براي پسر خد

درحاليكه ). شهريور(سر انجام شيطان از مسيح مي خواهد كه قوانين شيطان را اشاعه دهد كه مسيح خودداري مي كند 
  .  قانون بعدي صراحتاً توسط مسيح بيان مي شود4.  قانون اول در قالب داستان مذهبي گفته شده3
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 Matthew 5:20) اسفند(» خواستة نيك، جامعة درستكار«
   Matthew 5:1-48). خرداد(» شما مي توانيد مانند پدرمان در بهشت رسا و كامل باشيد«
  John 10:27-28). امرداد (»آنها از من پيروي مي كنند و من به آنها زندگي ابدي مي بخشم«
  John 10:30). خود ـ آ(» من و پدر يكي هستيم«

  .ه كفر مي گويي به تو سنگ مي زنيم چون تو كه يك انسان هستي ادعاي خدايي مي كنييهوديان گفتند ما بخاطر اينك
  

حكومتي كه به جهانيان منشور حقوق بشر را ارائه داد، . اين فرهنگ و فلسفه زيربناي حكومتي ايرانيان شد
سيدند، كه به زنان كارگر مرخصي حاملگي با حقوق داد، كه در آن زنان حتي به مقام فرماندة لشكر مي ر

 كيلومتر شاهراه از شوش تا سارديس بنا كردند، كه درياي مديترانه را بوسيله 2400بجاي ساختن معابد، 
  .رود نيل به درياي سرخ متصل كردند

اين فرهنگ و فلسفه دوبار در طول تاريخ ويران شد، يكبار به وسيله اسكندر كه فرهنگ رم و خداي شبيه 
  . و بار دوم به وسيلة حملة اعراب ويران شدانسانش را جايگزين آن كرد 

  
 سال پيش، پيروان اين فلسفه كه از آن به عنوان يك دين پيروي مي كردند و اكنون بنام 1300حدود 

پارسي شناخته مي شوند به هندوستان پناهنده شدند، آنها تا به امروز در همة رشته ها از نظر نوآوري 
 نيز در جهان منحصر به فرد بوده و  و داد و دهشد و از نظر اقتصاديوني هند بوده انيپيشگام جمعيت بيل

  .هستند و شركت تاتا كه بزرگترين گروه صنعتي هند است نمونة بارز اين حقيقت است
  

امروز كه ايرانيان در سراسر جهان پراكنده شده اند موقعيت خوبي است كه يك بازآموزي درمورد معني و هدف سفرة 
  .ي نو به جهانيان معرفي كنيمتابوا با يك درك درست و شوراشيم و اين جشن باستاني رهفت سين داشته ب

باشد كه با احياء اين فلسفة كهن، خرد و دانش بر جهل و خرافات غلبه كند و صلح و عشق جايگزين آشوب و نفرت شود 
  .كه ملت ها بخاطر منابعشان چنين مورد تهاجم و استثمار قرار نگيرند

ترعين و نوآوراني كه بشريت را بسوي رسايي رهنمون مي كنند مورد تقدير قرار گيرند، مالك ثروت ميزان باشد كه مخ
  ! دانايي و نوآوري شود نه دالر، نفت، طال و الماس

  به اميد پيروزي خرد
  


