ﺣﺴﺎﻡ ﺍﺑﺮﻳﺸﻤﻲ در سال  133۰در شهر شیراز متولد
شد  .دلباختگﻲاش به هنر نقاشﻲ به سالهاﻱ نوجوانﻲاش بر
مﻲگردد .گرچه شوق ساختن و آفریدن را از اوان کودکﻲ به
همراه داشت .بازﻱ رنگ ها را خود مﻲگوید از   – ۸سالگﻲ
مﻲ ستوده و نگاه کودکانهاش را به سادگﻲ به هم آغوشﻲ
رنگها مﻲ باخته است.شکست هزاران شعاع رنگین نور در
چلﭽراغ بزرگ شاهﭽراغ را هنوز به یاد مﻲآورد که چه گونه
مسخ و مسحورش مﻲکرد تا باالخره در  1۴سالگﻲ با تشویق
و تحسین جدﻱ معلمهاﻱ هنر دبیرستانﻲاش ،آقایان معزﻱ و
نمازﻱ  ،که هر دو خود نقاش بودند ،پرداختن به نقاشﻲ را بر همهﻱ کارها برترﻱ داد و اساس زندگﻲاش را بر اصول این هنر پایه گذارد.
در سال دوم دبیرستان ،در مسابقهﻱ سراسرﻱ نقاشﻲ ،ابتدا در شهر شیراز و سپس در کل کشور ،رتبهﻱ اول را کسب کرد و نخستین
پاداش رسمﻲ جامعه اش را به استعداد و هنرش دریافت نمود .حاال نقاشﻲ همهﻱ زندگﻲاش شده بود .همهﻱ آرزوهایش .کتاب هاﻱ
قدیمﻲ نقاشﻲ را ورق مﻲزد ،آثار پیشینیان را جستجو مﻲکرد و کتیبههاﻱ مساجد و دیگر آثار باستانﻲ شهر زیبا و خیال انگیز شیراز را
یک به یک در مﻲنوردید .در این زمان بود که به باور زیبایﻲ نهفته در خوشنویسﻲ ایرانﻲ رسید و فرمهاﻱ گوناگون آن را آزمود؛ نستعلیق،
نسخ ،ثلث و باالخره شکسته نستعلیق که بﻲ شباهت به نقاشﻲ نبود و مدتها به خود مشغولش داشت .در سال  13۵۴براﻱ ادامهﻱ
تحصیالت عالﻲاش در رشتهﻱ نقاشﻲ راهﻲ ایتالیا شد و در دانشکدهﻱ هنرهاﻱ زیباﻱ “ پیترو وانوچﻲ “ ،در شهر “ پروجیا “ ،به تحصیل
و تمرین هر چه بیشتر نقاشﻲ تا مقطع فوق لیسانس پرداخت(1) .این دوره ،نخستین تماس جدﻱ حسام با نگرش هنرﻱ غرب بود .همان
نگرشﻲ که بعد ها با اندیشه و احساسات شرقﻲ وﻱ درآمیخت و سبکﻲ یگانه آفرید.خود مﻲگوید “ :تحصیالتم در ایتالیا در واقع بناﻱ
اصلﻲ تجربیات من از هنر غرب بود .خصوص ًا وقتﻲ به گروهﻲ از نقاشان دانشکده پیوستم که تالششان در طراحﻲ حرکات مدلهاﻱ
زنده در مدتﻲ کمتر از  1۰ثانیه بود .سرعت کار ما در این گروه به حدﻱ بود که فرصت فکر کردن دربارهﻱ طرح ریزﻱ و اجرا نداشتیم.
من در این تمرینها مجبور مﻲ شدم از تمامﻲ آگاهﻲهایم از سبکهاﻱ مختلف ،تجربیاتم از گذشته و دانستهها و حتﻲ خاطراتم دست
بکشم و تنها به ارایهﻱ سریع حسﻲ آنﻲ بر روﻱ کاغذ بپردازم .حسام در سال  13۵۸به ایران بازگشت و متأثر از جو انقالبﻲ کشور و
دگرگونﻲهاﻱ ناشﻲ از آن ،کارهاﻱ ارزندهاﻱ با مضامین و مفاهیم سیاسﻲ و اجتماعﻲ به تصویر کشید .هدف او در این نقاشﻲها حرف-
هایﻲ بود که باید مﻲزد و زبان بیانش تصویر بود .مجموعهاﻱ از طراحﻲهاﻱ پر شور آن سالهاﻱ او به نام “ فریاد ها “ ،در سال  13۶1در
تهران به چاپ رسید و با استقبال بسیار رو به رو شد .نخستین نمایشگاهاش اما ،در سال  13۶۰در زادگاهش ،شیراز ،بر پاﻱ گشت.حسام
در سال  13۶3مجدداً به ایتالیا برگشت و پس از هشت ماه اقامت در آنجا راهﻲ لس آنجلس شد  .او در سال  13۶۶با خلق نقاشﻲهاﻱ
کتاب “ حماسهﻱ پادشاهﻲ کیومرث “ )( ،عرصهﻱ جدیدﻱ از فعالیت هاﻱ هنرﻱ را به روﻱ خود گشود و به دنبال آن در سال 131
همکارﻱ رسمﻲاش را با “ کالکتورز ادیشنز “ ) (3آغاز کرد و از طریق این شرکت شناخته شدهﻱ انتشاراتﻲ هنرﻱ ،موفق به نشر و عرضهﻱ
آثار هنرﻱ خود در سطح جهانﻲ گشت .گزینههایﻲ از آثار نقاشﻲ او در قالب سه مجموعهﻱ مجزا ،توسط کالکتورز ادیشنز در آمریکا
چاپ و منتشر شده است .همچنین عناوین متعددﻱ از کتابهاﻱ مرجع دانشگاههاﻱ آمریکا در زمینهﻱ جامعه شناسﻲ و روان شناسی،
از طراحیها و نقاشیهای حسام ابریشمی به عنوان طرح روی جلد بهره بردهاند و بسیارﻱ از صفحههاﻱ این کتابها نیز با نقش هاﻱ
ارزشمند او تکمیل شده است.حسام در فاصلهﻱ سالهاﻱ  1۹۸-۰۰۵در هفتاد و دو نمایشگاه انفرادی و گروهی و جشنوارهﻱ
هنرﻱ شرکت کرد و  1جایزه دریافت نمود .او دیگر هنرمندﻱ شناخته شده در سطح جهانﻲ بود و نمایشگاههاﻱ بﻲ شمارﻱ گرداگرد
آمریکا ،اروپا و آسیا بر پا کرد .از سال  ،13به طور جدﻱ به خلق پیکرههاﻱ برنزﻱ پرداخت .مجسمههاﻱ او نیز چون نقاشﻲها و
طراحﻲهایش ،سربلند و پیروز بر تارک نمایشگاههاﻱ جهانﻲ مﻲدرخشند .او در سال  13۸با همکارﻱ برخﻲ دوستان هنرمندش به
تأسیس انجمن هنرهاﻱ تجسمﻲ “ سیوا “ ) ، (۴براﻱ هنرمندان ایرانﻲ ساکن غربت پرداخت .این انجمن که گروهﻲ از هنرمندان نقاش
و مجسمه ساز پیش کسوت مقیم کالیفرنیا را نیز در خود جاﻱ داده است ،مﻲکوشد تا دست هنرمندان جوان خارج از کشور را
بگیرد .حسام ابریشمی از سال  1۹۸۸تا کنون همه ساله در نمایشگاه بینالمللﻲ نقاشﻲ “ ) (۵در شهر نیویورک شرکت کرده و در مقام
یکﻲ از موفقترین هنرمندان شرکت کننده در این رویداد معتبر جهانﻲ ،دنیایﻲ غرور و افتخار براﻱ ایران و ایرانﻲ آفریده است .وی
در حال حاضر در شهر میامی ایالت فلوریدا زندگی میکند.
1-Accademia di belle arti Pietro Vanucci / Perugia , Italy
2-The Epic Of King Kiomars
-Collectors Editions
) 4-Society Of Iranian Visual Artists ( SIVA
5-New York Art Expo
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ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ
ﭘﻴﺶ
ِ

ﺷﻌﻠﻪ ﺷﻤﺲ ﺷﻬﺒﺎﺯ
ایمیلی از ایران داشتم بسیار دل انگیز ،نوشته " ِ
بالکن ما برف نشسته بود،
روی گلدا ِن بنفشه ِی ِ
ِ
پیروزی خود را
دیروز دیدم سه تا بنفشه ِی رنگین با زور و فشار سراز زیرِبرفها بیرون کشیدهاند و
بر برف و سرما جشن گرفتهاند ،بهار میآید".
سالی دیگر ،نوروزی دیگر و بهاری دیگر از راه رسیده ،نوروز بر تما ِم ایرانیا ِن سرتاس ِر جهان
پیروز و مبارک باد .
ِ
خبرهای خوب و بد بود ،ره آورد دوتن
سالی که گذشت ،مانن ِد تما ِم سالیا ِن گذشته سرشار از
از یارا ِن دیرینش را از دست داد ،اما هر شماره پربارتر و سرافرازتر به کا ِر خود ادامه داد و این
سنگین فقدا ِن یاران کاست.
دلگرمی تا حدی از با ِر
ِ
دوستان و نویسندگا ِن جدیدی به ما پیوستند و ره آورد کم کم میرود که خانواده ِی کوچکش
را گسترش دهد و این ِ
برای من که تا چشم از جهان فرو بندم ره آورد را رها نمیکنم دلگرمی و
برای ادامه ِی راه است .مانن ِد همیشه ِ
دلیلی ِ
دست تمامی دست اندرکارا ِن فصلنامه را میفشارم و
زحمات و محبتهایشان را ارج میگذارم .همچنین بزرگوارانی که بدو ِن کوچکترین منت ،و بی
آن که درخواستی از ایشان شده باشد ،به ما ِ
کمک مالی کردند و به دلیل فروتنی نخواسته اند که

فصلنامه "ره آورد" شماره  ،11۴بهار 13۹۵

۹

ِ
جستجوی نام نیستندِ ،
ِ
غنی ایران
واالئی
برای پایندگی و
نامشان برده شود .زیرا اینان در
فرهنگ ِ
ِ
ِ
اتکای مالی به هیﭻ دسته
زمین تالش میکنند و اجازه نمیدهند نشریهای که بدو ِن هیﭻ وابستگی و
ِ
چاپی دیگر کمرش
و گروه و حزب و قدرتی هرسه ماه یک بار به چاپ میرسد ،مانن ِد
نشریات ِ
بشکند و نتواند قد راست کند ،درود برهمه ِی این نیکوکاران.
ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺑﺮﺟﺎﻡ ،ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺍﺳﺖ؟
درآخرین ماه ِ
های سا ِل گذشته باالخره
بحث و جد ِل "مسئله ِی اتمی ایران" با
توافقنامه ِی "برجام" به فرجام رسید !
برنامه ِی جام ِع اقدام مشترک (برجام)
توافق بینالمللی برس ِر برنامه ِی هستهای
ایران است که در تابستا ِن سا ِل دوهزار
کشورهای گروهِ
ِ
و پانزده ،میان ایران و
پنج به اضافه ِی یک در شه ِر وین صورت
گرفت.
"توافق ِ
ِ
موقت ژنو" معروف بود و به
این مذاکرات طوالنی در پائی ِز سا ِل  ۰13در شه ِر ژنو به
مدت بیست ماه به طول انجامید .عاقبت درشه ِر وین به ِ
توافق "برجام" انجامید .پس از دستیابی
طرفین به برجام ،شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه مشهور  ،31رسما از این توافق
حمایت کرد و با گنجاندن آن در حقوق بینالملل ،عمل به برجام را به صورت قانونی الزام آور کرد.
صددرصد که ایرانیا ِن درونمرز این توافق را جشن گرفتند ،چرا که تحریمها اگرچه به منظو ِر
ِ
ِ
جمهوری اسالمی بود ،اما درحقیقت کم ِر مردم را میشکست ،همه
حکومت
فلج کردن اقتصا ِد
شاهد بودیم و دیدیم از چه راههائی اقدام میشد تا حکومتیان از خط قرم ِز تحریمها رد شوند .اما
ازاین قایم باشک بازیها و امو ِر محرمانه وخری ِد و فروش ِ
های پنهانی ،بهرهای به ملت نمیرسید
و تما ِم بهانه ِ
های جمهوری اسالمی ،زی ِر نام "تقصی ِر تحریمهاست" خالصه میشد .حال باید دید
"برجام" چه دردی را از مرد ِم ستمدیده ِی ایران درمان میکند ؟
ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ِی ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻭ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﺩﻳﺪ!
نوشتن پیشگفتار ،به خودکا ِر سیاهِ روبهرویم مینگرم ،روی
ساعتهاست نشستهام و به بهانه ِی
ِ
ِ
نهایت فداکاری به من
خودکار نوشته»هتل کوبورگ ،وین» .این خودکار هدیه ِی دوستی است که با
تقدیم کرد و گفت :قدرش را بدان ،خیلی مهم است!
ً
به ریشخند پاسخش دادم :عجب شاهکاری ،واقعا خودکا ِر بسیار مهمی است!!
بدو ِن آن که دلگیر شود گفت:
نگهدارش ،میدانم عاقبت در بارهاش خواهی نوشت!
پنج به اضافه ِی یک فکرمیکردم ،بیاختیار به
و من امروزکه درمور ِد موافقت نامه ِی ایران و ِ
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یا ِد خودکار افتادم و تازه متوجه شدم که
منظو ِر دوستم چه بوده.
ِ
طبق یک قرارداد قدیمی ،وقتی دو
کشور موافقت نامهای امضا می کنند،
نماینده ِی هرکدام باید با یک خودکا ِر
نو ،صفحه را امضا کند ،بعد خودکار را
کنار میگذارند و ِ
برای صفحه ِی بعدی،
ِ
امضای طرفین
بازهم یک خودکا ِر نو و
ِ
صفحات
!موافقت نامه ِی برجام در
ِ
ِ
امضای «کری» و» ظریف» بی استفاده مانده که
خودکارهای بسیاری بعد از
متعدد بوده ،درنتیجه
بعد از پایا ِن جلسه ،میا ِن شرکت کنندگان به عنوا ِن هدیه تقسیم شدهاست.
به خودکاری که ِ
ِ
جمهوری اسالمی
دست وزیر امو ِر خارجه ِی آمریکا و وزی ِر امو ِر خارجه ِی
لمسش کردهاند نگاه میکنم و به دودوزه بازی ِ
های سیاست و سیاسیون لبخن ِد تلخی میزنم.
ِ
درعین حال از کمک به حزب الل ِه لبنان و
جمهوری اسالمی از یک طرف عقب نشینی میکند،
ِ
های تروریستی دست برنمیدارد و ِ
سای ِر گروه ِ
دولت آمریکا به وسیله ِی «جان کری» که دوستانه
با «ظریف» دست میدهد ،بسیاری از تحریمها را برمیدارد ،درحالیکه درهمان موقع ،مجلس
ِ
اکثریت آرا تصویب میکند که ایرانیها ،حتی ایرانیا ِن مهاجر ِ
برای ورود
نمایندگان طرحی را با
ِ
مجلس سنا و بعد
حامی تروریسم است،
کشورهای
به آمریکا نیاز به روادید دارند ،چون ایران جز ِو
ِ
ِ
ِ
صورت قانون درمیآورند!
رئیس جمهور الیحه را بالفاصله توشیح میکنند و آنرا به
ُد ِم خروس را باور کنیم یا قس ِم مال را؟ البته امریکا ِ
دالیل خودش را دارد،
برای این قانون
ِ
ِ
آغوش
درعین این که هردولتی با
کشورهای اروپائی آغاز شد،
چندی پیش که هجو ِم پناهندگان به
ِ
ِ
خیل عظی ِم خود
باز آنان را پذیرفت ،زمزمههائی هم برخاست که از کجا که این پناهندگان در ِ
ِ
حمالت تروریستی در پاریس ،به طو ِر جدی این مسئله
تروریستهائی را نیز به همراه نیاورند؟ تا
ِ
ِ
کشورهای اتحادیه
تحت نظر قرار نگرفته بود .اما بعد ازآن کشتا ِر وحشیانه ،مرزها را حتی در
ِی اروپا دوباره کنترل کردند و سختگیری ِ
برای ورو ِد پناهندگان شروع شد .در آلمان درست
ِ
ِ
ِ
معروف «دُم»در شه ِر کلن ،هنگامیکه مردم سرگرم آتشبازی و
کلیسای
شب ژانویه و درکنا ِر
جشن گرفتن بودند ،عدهای از همین تازه واردان به زنان و دختران حمله کردند و آنان را مورد
ایضای جنسی قرار دادند و حتی مواردی از تجاوز نیز اعالم شدِ .
ِ
زنگ خطر به صدا درآمد
آزار و
ِ
تقاضای
و به همه ِی کشورها هشدارداده شد که همه ِی پناهندگان محق نیستند و چه بسا که اگر
پناهندگی گروهی که در میان اینان بُر خوردهاند قبول شود ،گروهشان را منسجم کنند و دایره ِی
ِ
حمالتشان را توسعه داده ،خود را به امریکا نیز برسانند.
ِ
ِ
اما ِ
جمهوری اسالمی به
حکومت
برای بسیاری این موضوع شگفت آور است که اگر دولت و
تروریسم کمک میکند ،آیا ِ
ملت ایران باید بازهم چوبش را بخورد؟؟ ما همان ایرانیهائی هستیم
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فضائی «ناسا» را تشکیل میدهیم ،همان ایرانیهائی که اگر
که  ٤3درصد از کارکنا ِن سازما ِن
ِ
فقط یک ایالتِ ،
دستخوش عد ِم تعادل میشود .با این حال
ایالت کالیفرنیا را تخیله کنیم ،اقتصادش
ِ
اگر از کشو ِر دو ِم خود ،امریکا خارج شویم ،باید دوباره هفتهها بدویم و این در و آن در بزنیم تا
برایمان اجازه ِی بازگشت صادرشود؟؟ شنیدهام که کنسولگری ِ
های آمریکا درتما ِم دنیا خودشان
هم گیج شدهاند و درنتیجه همه را به یک چوب می رانند ِ
برای مثال ،فرزن ِد یکی از دوستانم که قصد
هوائی امریکا بگذرد .این جوان
داشت از آلمان به اکوادور برود ،مجبور بود به طو ِر ترانزیت از مر ِز
ِ
اص ً
ال زاده و بزرگ شده ِی آلمان است و به ایران هم نمیرود ،فقط در پرسشنامهای که پرکرده نوشته
ِ
کنسولگری آمریکا بعد از  ساعت برایش ایمیلی زده که به
والدینش ایرانی هستند ،نتیجه این که
ِ
ویزای ترانزیت هم داده نمی شود!!
شما
ِ
جواب
از این جا می فهمیم که خو ِد اجرا کنندگا ِن قانو ِن جدی ِد ویزا نیز سردرگم شدهاند ،و با یک
«ویزا نمیدهیم» خیا ِل خودشان را راحت میکنند .درحالی که وزی ِر خارجهشان با نماینده ِی همان
ِ
ِ
صفحات توافق نامهشان
حامی تروریسم ،دوستانه دست میدهد و با یک خودکا ِر مشترک
حکومت
ِ
را امضا می کنند! سیاست چه بازی شرم آوری است!

و اما...

ﭘﺸت دﻳوار اوﻳن

دختران ما پشت دیوار نشستهاند
در انتظار بهار
یک نفررفته است از بندها
بنفشه بیاورد
بهار و بنفشه
نام دختران ماست
و حتی
ایران
***
ایران و دخترانش
بهار و بنفشه
تکیه دادهاند به سیمان
و سرمای ترس از تاپ تاپ قلبشان
آب میشود...
ﺷﻌﺮﺍﺯﻫﻮﺷﻨﮓﺍﺳﺪی
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ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﻴﺪﻓﻘﻂﻣﺤﻞﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯﻣﺮﺍﺳﻢﻧﻮﺭﻭﺯﻧﺒﻮﺩ
ﺍﺷﺎﺭﻩﺍی ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﻭی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ
ﺩﻛﺘﺮ ژﺍﻟﻪ ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ

ﺩﻛﺘﺮ ژﺍﻟﻪ ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ در سال  131۸در خوی زاده شد .او از سال  13۴تا  13۴۹به عنوان
پژوهشگر در بنیاد فرهنگ ایران مشغول به انجام تحقیقات شد .از سال 13۴۹به
عنوان استادیار در گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران مشغول
به تدریس شد .از سال  13۶به عنوان دانشیار و از سال  133تا کنون به عنوان
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران مشغول به تدریس و تحقیق
است .او به زبانهای انگلیسی ،فرانسه ،ترکی ،پهلوی و اوستایی مسلط است

میدانیم که مجموعهی باشکوه بناهای تخت جمشید جایگاه انجام آیینهای جشنهای بهاری
بود .مراسم سالم نوروزی با عظمت تمام در آنجا برگزاری میشد .پیشکشها تقدیم میگردیدند.
پوششها و مائدههای والیتهای زیر فرمان حکومت هخامنشی به نمایش درمیآمدند .اسطورهها
نقش میپذیرفتند .داریوش بزرگ با اُبهت  ،نمایندگان سرزمینهای مختلف را بار میداد و آفریدگار
خود را سپاس میگفت.
در همان دوران تیشهی سنگتراشان هنرمند ما بر صخرهها ،هم چون قلمی بر صحیفهی کاغذ
میلغزیدند و این رخدادها را با ظرافت و امانت به تصویر میکشیدند تا این سنگنگارهها سندی
انکارناپذیر باشند بر گذشتهی افتخارآمیزی که زدودنی نیست.
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اما فراموش نکنیم که کاخهای تخت جمشید مراکز فعال اداری ،حسابرسی ،سیاسی و
تشریفاتی را نیز در خود جای میداد .در ابتدا چنین تصور میشد که مجموعهی تخت جمشید
تنها برای نشان دادن فّر و شکوه دربار داریوش و جانشینانش و به ویژه برای برگزاری آیینهای
نوروزی بنا شده است ،اما به خصوص پس از کشف دو مجموعهی الواح یا ِگل نوشتهها که شامل
هزاران قطعه بود ،این نظر قطعیتر شد که این بنا مرکز اصلی سازمانهای اداری هم بوده است و

سررشتهی همهی امور و به خصوص مسائل حسابرسی در آنجا به هم پیوند میخورده است
این الواح که به زبان و خط میخی عیالمی ،که یکی از زبانها و خطوط دیوانی رایج در دربار
هخامنشیان بود ،نگاشته شدهاند ،در دو نوبت کاوش که در سالهای  ۳۴-۱۹۳۳و  ۳۸-۱۹۳۶از
سوی بخش شرقشناسی دانشگاه شیکاگو در این ناحیه انجام گرفت ،به دست آمد و به مناسبت
محل کشف آنها که یکی در محل خزانه ،در بخش جنوب شرقی صفهی تخت جمشید و دیگری
در محل استحکامات یا باروهای سلطنتی در گوشهی شمال شرقی قرار داشتند ،به الواح خزانه
با عالمت اختصاری  PTTو دیگری به الواح بارو یا استحکامات با عالمت اختصاری PFT
معروف شدند .الواح بارو یا استحکامات از حیث زمانی بر الواح خزانه پیشی دارند و حوادث
سالهای  ۴۹۴تا  ۵۰۹پیش از میالد را شامل میشوند و سندهای امور مالی ایالت فارس را از

سالهای هشتم تا بیست و هشتم فرمانروایی داریوش گزارش میکنند.
الواح خزانه که زودتر از الواح بارو کشف شدهاند ،مربوط به سالهای  ۴۵۸تا  ۴۹۲پیش از
میالد هستند و مطالب دوران پایانی فرمانروایی داریوش و حکومت خشایارشا و اردشیر اول را
ِ
قطعات
شرح میدهند .هالک در مقدمهی کتاب باارزش خود ،که شامل شرح بخش بزرگی از
ِگلنوشتههای باروست ،توضیح میدهد که این الواح زمانی که به دست آمدند ،در نگاه نخست با
آجر معمولی تفاوتی نداشتند و پس از آن که با مهارت غبارزدایی و با پارافین پاک شدند ،خطوط

ظاهر گردیدند.
باید گفت که الواح تخت جمشید اسناد وقایعگونه نیستند؛ در میان آنها نه عهدنامهای و نه
شرح لشکرکشی و نه اشارهای -حتی غیر مستقیم -به تاریخ دودمانی این سلسله است .حتی در نگاه
اول ،این الواح ،متنهای یکنواخت و تکراری به نظر میآیند ،اما رفته رفته ارزش فوقالعادهی


هاید ماری کخ« ،از زبان داریوش» ،ترجمهی پرویز رجبی ،نشر کارنگ ،چاپ دوم ،تهران  ،۱۳۷۶س ۳۵
Perpolis Treasury Tablets
Perspolis Fortification Tablets




پیر بریان« ،امپراتوری هخامنشی» ترجمهی ناهید فروغان ،نشر فروزان روز ،نشر قطره ،چاپ اول ،۱۳۸۱

جلد اول ۶۵۹

عبدالمجید ارفعی« ،گلنبشتههای باروی تخت جمشید» ،مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسالمی ،چاپ
اول ،۱۳۸۷ ،ص ۳۳


  R.T.Hallok, Perspolis Fortfication Tablets, Oriental Institute Publication. Vol 92, the University of Chiccago Press, 1969, P.I



بریان ،همان ،ص ۶۶
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تاریخی ،اقتصادی و اجتماعی آنها آشکار میگردد.
مطالب مندرج بر روی این الواح بیشتر مربوط به جمعآوری ،نگاهداری ،انبار کردن یا توزیع
مواد غذایی میان همهی طبقات است .از باالترین مقامهای درباری گرفته تا کارگران و کارمندان
و همچنین شرح جیرههای غذایی است که تحویل گروههایی میشد که به عنوان مأموریت از
محلی به محل دیگری میرفتند .در مجموع ،در این گلنوشتهها اشاره به جیرهی همهی کسانی
میشود که به نحوی خدمتی عرضه میکنند .در آنها و به خصوص در الواح خزانه ،پرداخت جیره
به صنعتگرانی که در کارگاههای ساختمانی تخت جمشید ،از دورهی داریوش تا زمان اردشیر اول

کار میکردهاند ،ضبط شده است.
مزیت الواح بارو در این است که دورهای را نشان میدهد که در ابتدا ،در پرداخت جیره،
سکه نقش ندارد ،ولی در الواح خزانه در پرداخت بخشی از جیرهها ،سکههای نقره دیده میشود و
پرداخت سکه باعث شده است که در این الواح از پرداختهای جنسی کاسته شود .الواح خزانه
بیشتر مربوط به امور داخلی خزانهی تخت جمشید است و میتوان گفت که مطالب مندرج در
10
الواح بارو به گزارشات الواح خزانه منتهی شده است.


بخشی از موضوعات جالبی که در این گلنوشتهها به چشم میخورد ،مربوط به نام کاالهایی
میشود که در بخش جیرهها دیده میشوند .جیرهها شامل گندم ،جو ،انواع نانها ،روغن ،آبجو،
شراب و میوههای گوناگون همچون خرما ،سیب ،توت ،انجیر ،به ،امرود (گالبی) و کنجد و ...و
11
چهارپایان مانند گوسفند ،بز ،گاو و غیره است.
به این ترتیب ،نام رستنیها ،میوهها ،چهارپایان در این دوره در معرض آگاهی قرار میگیرد.
ما از طریق این گلنوشتهها و مقدار و میزانی که در آنها نوشته شده است ،به اوزان آن زمان پی
ِ
شماری
میبریم و از طریق تاریخهایی که در پرداختها ذکر شده است 12،تأییدی مییابیم بر گاه
13
دورهی هخامنشی که از سنگنوشتهی بیستون به دست آوردهایم.
این گلنوشتهها فهرست جالب توجهی از شغلها و حرفههای گوناگون در اختیار ما
میگذارند .نام جایهای بسیاری را در این اسناد مییابیم که هنوز به آن نام نامیده میشوند ،به
14
عنوان مثال «شیراز» را میتوان ذکر کرد.
از نوع دریافتیها ،ذخیره کردن غله و آرد و فراهم کردن کاال برای آذوقه آگاه میشویم.
هالک ،همان ص ۱


بریان ،همانجا
هالک ،همانجا
10
11
ارفعی ،همانجا
ارفعی ،همانجا
12
13
ژاله آموزگار« ،گزارشی ساده از گاهشماری در ایران باستان» ،زبان ،فرهنگ اسطوره ،انتشارات معین،
چاپ دوم  ،۱۳۸۷ص .۲۲۹
ارفعی ،همان ،ص ۴۵
14
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از مواجب بستگان شاه و مواجب دینمردان و از فهرست آذوقههایی که دریافت میکردند،
اطالعاتی به دست میآوریم ،با کسانی که مواجب ماهیانه ،مواجب ویژه و مواجب روزانه دارند،
آشنا میشویم .بنا بر این گلنوشتهها ،زنان در بازار کار حضور بسیار چشمگیری دارند .دریافتی
آنها شاید به نسبت نوع کارشان با مردان متفاوت است .گاهی مردان بیش از زنان و پسران بیش
از دختران مواجب میگیرند .در مواردی به یک اندازه و در مواردی مواجب زنان باالتر از مردان
15
است.
مواجب مادران جالب است .در مواردی مواجب ویژه به مادرانی که به تازگی زایمان کردهاند،
گزارش شده است .این پرداخت با مواجب زمان استراحت مادران پس از زایمان فرق دارد و
جای گزین آن نمیشود ،بلکه نوعی هدیه به شمار میآید .در ضمن ،مادرانی که پسر زاییدهاند ،دو
16
برابر مادرانی که دختر زاییدهاند ،از این مواجب ویژه بهرهمند میشوند.
17
برای جانوران هم مواجب مستمر هست.
در این گلنوشتهها ،اشاره به نحوهی سفر کاری کارمندان نیز میشود .کارمند مأمور به این
کار باید گذرنامه داشته باشد که در آن به جز ثبت مشخصات آن شخص ،باید ذکر گردد که
این شخص از سوی چه کسی مأموریت دارد ،چه مسیری را طی میکند ،مقصد او کجاست ،چه
میزان آرد ،گوشت و شراب برای مصرف شخصی خود و همراهانش باید دریافت کند .همهی این
هزینهها ثبت شدهاند .در طی مسیر هم در هر مرحلهی سفر ضبط وقایع صورت میگرفته است و
18
همیشه مأموری موظف برای این کار حضور داشته است.
نحوهی نگارش به این صورت بود که نویسنده ِگردهای از ِگل را برمیداشت ،با دستهایش آن
را به شکل لوح درمیآورد و یک روی آن را که با دست شکل گرفته بود ،بر سطح صافی میکوبید
تا رویهی آن هموار شود.
معموالً تهیهی لوح بر عهدهی شاگرد بود ،تا دست نویسنده به ِگل آلوده نشود .سپس با کمک
قلم مخصوص نشانههای میخی بر لوح نرم فشرده میشد و اطالعات ثبت میگردید و کارمند
مسئول که همیشه مهر خود را همراه داشت ،با ُمهر خود نوشته را تأیید میکرد .او عالوه بر این
لوح ،دو لوح دیگر را هم مهر میزد ،زیرا از هر سند دو رونوشت تهیه میشد .به این ترتیب از این
سه لوح ،یکی برای بایگانی محلی و نسخهای برای بایگانی مرکز بخش و سومی مستقیم ًا به مرکز
تخت جمشید فرستاده میشد و از این روست که از هر لوحی که در محلهای مختلف تهیه شده،
19
نمونهای در تخت جمشید موجود است که در آنجا بررسی و سپس بایگانی میشد.
15
16
17
18
19

ارفعی ،همان ،ص ۴۶
ارفعی ،همان ،ص۵۱
ارفعی ،همان ،ص ۵۱
هاید ماری کخ ،همان ،ص ۳۵
هاید ماری کخ ،همان ،ص ۳۶
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نحوهی نگاهداری این گلنوشتهها نیز خود شرح جالب توجهی دارد .گمان میرود که این
لوحها را بر اساس مکان و سال طبقهبندی میکردند و سپس آنها را در سبدها جای میدادند
و سبدها را در محل خاصی میگذاشند .هر سبدی برچسب خاصی داشت .تعدادی از این
برچسبها پیدا شده است .تکه طنابی را به گوشهای از سبد میبستند و سپس خمیر برچسب را به
طناب میچسباندند و بر هر برچسبی ،نام کاال و حوالههای مربوط به آن کاال ،محل صدور سند ،نام
20
مأمور و مسئول و سال تحویل و تحول ،قید میشد.
ضمن ًا فراموش نکنیم که این الواح به دست آمده ،تنها بخش ناچیزی از بایگانی مرکزی تخت
جمشید را به ما نشان میدهند .بخش مهمی از اسناد اداری دیگر ،یا هنوز به دست نیامدهاند و
احتماالً در کاوشهای بعدی کشف خواهند شد و یا تعدادی از آنها احتماالً بر مواد از میان
رفتنی مکتوب بودهاند که طی زمان محو شدهاند؛ چون در این الواح به دبیرانی هم اشاره شده است
که با روش خاصی بر پوست مینوشتند و شرح روش نگارشی آنها در آثار نویسندگان کالسیک
21
یونان هم آمده است.
اطالعات بسیار جالب توجهی که تاکنون از قطعات این گلنوشتهها به دست آمده است و به
بخشی از آنها اشاره شده ،مرهون تالشهای ارزندهی دانشمندانی است که به چنین کار سترگی
پرداختهاند؛ همچون کامرون 22،هالک 23و ارفعی 24.تعداد بسیاری از این قطعات خوانده و تفسیر
شدهاند ،ولی هنوز ناخواندهها بسیار است و چشم امید ما ،به پژوهشگران جوانی است که در این
راه گام میگذارند.
در پایان الزم به ذکر است که تعدادی از این الواح که به ایران برگردانده شدهاند ،در تاالر
کتیبههای موزهی ملی ایران نگاهداری میشوند.

20
21

ارفعی ،همان ،ص  ۵۴و هاید ماری کخ ،همان ،ص ۳۹ز
بریان ،همان ،ص ۶۶۱

23
24

هالک ،همان اثر
ارفعی ،همان اثر.

23.G. George Cameron, Perspolis Treasury Tablets, The University of Chicago, Illinois U.S.A. 1948
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ﺟﺸﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﻧﻮﺭﻭﺯ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ  :ﺩﻛﺘﺮ ﺗﻮﺭﺝ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺳﻴﺮﻭﺱ ﻋﺸﺎﻳﺮی

ﺩﻛﺘﺮ ﺗﻮﺭﺝ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ،استاد دانشگاه ایرانی در رشته «تاریخ ایران و جوامع پارسیزبان» و
از اعضای هیئت مدیره مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل دردانشگاه کالیفرنیا است که
به دو زبان انگلیسی و فارسی مینویسد .از او تاکنون چندین کتاب و دهها مقاله به چاپ
رسیدهاست و بخشی از آثار انگلیسی او به فارسی نیز ترجمه شدهاست .مدیریت پروژه
«ساسانیکا» ،ویراستاری نشریه «نامه ایران باستان» و انتشار مقاالت در گاهنامههای
مهم ایرانشناسی از دیگر فعالیتهای دریایی است.

بخش اول :نوروز

نوروز بدون شک خجستهترین و مهمترین عید در میان ایرانیان و همسایگان آسیایی این
کشور ،که دارای فرهنگ مشترک با ایرانیان هستند ،میباشد .نوروز مصادف با اولین روز فصل
بهار میباشد که طول روز و شب برابر بوده و طبق باور ایرانیان نشانهای از نو شدن حیات است.
ایرانیان بر همین اساس ،بیش از سه هزار سال نوروز را جشن گرفتهاند .ایرانیان مختلف از هر
دین و نژاد و زبان گرد هم میآیند تا با آرزوی سالی بهتر به استقبال سال نو بروند .جوش و خروش
خاصی خیابانها را فرا میگیرد و سفرههای هفت سین و هزاران ماهی قرمز همه جا دیده میشود.
بﭽههای کوچک بی صبرانه منتظر عیدی خود هستند در حالی که والدین آنها مشغول خرید کفش
و لباس نو برایشان هستند .تمام ملت منتظر فرا رسیدن لحظه سال نو و اول فروردین میباشند.
شاهنامه فردوسی به زیبایی داستان عید نوروز را که همواره آمیخته با افسانه است روایت میکند.
پس از این که جمشید بر تخت شاهی ایران زمین مینشیند و مملکت را سامان میبخشد:
ز جای مهی برتر آورد پای
همه کردنیها چو آمد به جای
چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت
به فر کیانی یکی تخت ساخت
ز هامون به گردون برافراشتی
که چون خواستی دیو برداشتی
نشسته برو شاه فرمانروا
چو خورشید تابان میان هوا
شگفتی فرومانده از بخت او
جهان انجمن شد بر آن تخت او
مران روز را روز نو خواندند
به جمشید بر گوهر افشاندند
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برآسوده از رنج روی زمین
سر سال نو هرمز فرودین
		
می و جام و رامشگران خواستند
بزرگان به شادی بیاراستند
		
به ما ماند ازان خسروان یادگار
چنین جشن فرخ ازان روزگار
		
بر پایه سنّت ایرانی ،در ایام نوروز مردم اختالفها را به کنار گذشته و ایام را با شراب و موسیقی
ی سپری میکردند و غم و اندوه را به فراموشی میسپردند .از ایام کهن همواره نوروز با
به خوش 
چنین توصیفی در ذهن کودکان ایران ،افغانستان ،تاجیکستان و دیگر کشورها نقش بسته است.
شاهنامه که خود قدمت هزار ساله دارد ،قدمت نوروز را به هزار سال پیش از زمان خود مربوط
میسازد .تصاویر باستانی که ایرانیان را در حال برگزاری با جالل و شکوه جشنهای نوروزی
ی از مورخین اعتقاد دارند که در دوران
نمایش میدهند از  ۲۵۰۰سال قبل ثبت گردیدهاند .برخ 
طالیی شاهنشاهی هخامنشی ،کاخهای تخت جمشید به منظور بر پایی مراسم نوروز به کار گرفته
میشدند .تصویر مربوط به شکار گاو توسط شیر در کاخ آپادانا را هم سمبلی از پایان زمستان و
آمدن فصل بهار میدانند .بر روی دیوارهای این کاخ مردمان قارههای مختلف نقش بستهاند که در
صفوف منظم هدایای ممالک خود را برای پیشکش میآورند ،نمایندگان قبایل مختلف که گاهًا
گل در دست دارند و دست بر شانه یا دست در دست یک دیگر در صفها ایستادهاند .شاید همین
الهام بخش رسم رد و بدل کردن هدیه در ایام نوروز باشد.
منابع یونانی میآورند که در پرسپولیس ،قلب امپراطوری ایرانی ،نه تنها این نمایندگان هدایایی
برای شاه میآوردند ،بلکه شاه نیز هدایایی را به مردمان خود میبخشید .آمده است که از زمان
کورش کبیر ،شاه در این مراسم با قربانی کردن جشنی بر پا میساخت و هدایا در بین همگان پخش
میکرد و خود نیز در رقص و شادی با مردم خود همراه میشد .حتّی در دوره امپراطوری اشکانی نیز
مراسم نوروز با جشن و سرور همراه میبود .علیرغم کم بودن اسناد از این دوره ،به داستان معروف
ویس و رامین بر میخوریم که به وصف جشن نوروز در آن دوران میپردازد که باز هم شراب و
موسیقی از عناصر کلیدی این مراسم هستند .حکمرانی در مرو (ترکمنستان امروزی) به نام موبد
ی از همین مراسم بود
منیکان که تمام روزها را نوروز میدانست و جشن میگرفت و در حین یک 
که دل در گرو دختری میبازد و این داستان عشقی آغاز میگردد.
در دوران ساسانیان عید نوروز همچنان با همان شکوه و جالل جشن گرفته میشد .شاهان
ساسانی سکههای طال و نقرهی ضرب سال جدید را داخل میوههایی مانند سیب و لیمو گذاشته
و به رسم هدیه میدادند .مردم به استراحت و تفریح میپرداختند و در روز سوم شاه با برپایی
دادگاه عدالت به رنج دیدگان میپرداخت .اگر نوروز با روز سبت متقارن میشد  ۴۰۰۰سکه نقره
میان یهودیان پخش میگردید .همچنین نوازندگان دربار ترانههای مخصوص ایام نوروزی را سر
میدادند و حتّی امروز نیز در دستگاههای موسیقی سنتی ایرانی ملودیهایی تحت عنوان بهار وجود
دارد که ریشه در این ترانههای کهن دارند .نام آشناترین موسیقیدن عصر ساسانی باربد بود که در
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ی میکرد و ترانههای وی آن چنان در میان مردم ایران زمین محبوب بودند
قرن هفتم در ایران زندگ 
که حتّی قرنها پس از وی در دوران اسالم نیز در حافظه همگان باقی مانده و سروده میشدند.
ی
پس از ظهور اسالم و ورود آن به ایران ،نوروز همچنان به عنوان یک سنّت در میان ایرانیان باق 
ماند و حتّی خلفای بغداد نیز آن را جشن میگرفتند .در دوران خالفت عباسی در قرن نهم میالدی،
آوردهاند که جشنهای نوروز با بر افروختن آتش و مراسم آب بازی همراه بوده است .مردم بغداد
برای ادای احترام به یک دیگر سیب هدیه میدادند و تخم مرغ رنگ میکردند .آشپزها از شب
پیش از سال نو مشغول آماده کردن انواع غذاها میشدند و مردم در نوروز به میهمان کردن قوم و
خویش میپرداختند .میوههایی مانند هندوانه ،هلو ،خرما و آلو در میهمانیها مرسوم بودند .حتّی
آمده است که مسلمانان در نوروز شراب مینوشیدند.
“ابن حوقل” نویسنده اسالمی قرن دهم میالدی ،در وصف مراسم نوروز در شهر اصفهان که
نگین تمدن ایرانی و اسالمی محسوب میشد میگوید“ :مردم برای  ۷روز در بازار کاترینا در
حومه شهر اصفهان جمع میشوند به جشن و سرور میپردازند .از انواع غذاها لذت میبرند و از
مغازههای تزئین شده بازار دیدن میکنند .اهالی این محل و کسانی که از شهرهای دیگر برای این
جشن گرد هم میآیند در این چند روز حسابی ولخرجی میکنند و بهترین لباسهایشان را به تن
کرده و به بازی و سرگرمی مشغول میگردند .خوانندههای مشهور ،چه مرد و چه زن ،در ساحل
رود و در مجاورت کاخها به نغمه سرایی مشغول میشوند .شادی و سرور تمام شهر را در بر
میگیرد و تمام مردم چه در بازار و چه بر روی بام خانههایشان مشغول خوردن و نوشیدن و تف ّرج
هستند و از یک لحظه شادی نیز دریغ نمیکنند".
ی نوروز را جشن
در قرن شانزده و هفده میالدی در دوران صفویه نیز شاهان با شکوه خاص 
میگرفتند .سیاح فرانسوی ژان شاردن ( )Jean Chardinکه در آن ایام به ایران سفر کرد به زیبایی
مراسم نوروز در دربار صفوی را وصف میکند .تخم مرغهای ُم ّطال رنگ شده و ّ
معطر به عنوان
هدیه داده میشدند ،گروههای رقص و آواز و موسیقی برنامههای سرگرم کننده اجرا میکردند و
منجمین دربار به بررسی دقیق آسمان مشغول بودند تا لحظهی دقیق عوض شدن سال را تعیین کنند.
ّ
ی بر پا میشد و صدای توپ و تفنگ و ترقه غوغا میکرد .برای
در لحظه سال تحویل هیاهوی عظیم 
معطر شدن فضا اسفند دود میکردند و همه جا را شادی فرا میگرفت .از صد سال پیش به این سو
ی مثل تهران و بعضی نقاط دیگر مردم با برگزاری چهارشنبه سوری به استقبال نوروز
در شهرهای 
ی حرکتی سمبلیک از روی آتش میپرند و با گفتن “زردی من از تو،
میروند که در آن مراسم ط 
سرخی تو از من” آرزو میکنند که ناخوشیها را در سال قبل جا گذاشته و سال جدید را با طراوت
و خوشبختی آغاز کنند .آغاز سال جدید با شلیک کردن نمادین توپ اعالم میگردید و جوانترها
با بوسیدن دست و پای بزرگترها ادای احترام میکردند که در مقابل با سکههای طال و یا نقره
پاسخ داده میشد .دید و بازدید نوروزی از قوم و خویش تا روز سیزدهم (سیزده به در) ادامه می
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یافت که تمام این مراسم امروز نیز تقریبا با همین کم و کیف در اکثر نقاط ایران انجام میشود.

بخش دوم :هفت سین

بر سفره هفت سین ،هفت مورد چیده میشوند که همه آنها با حرف “س” آغاز میگردند:
سبزه ،اسفند (سپند) ،سیب ،سکه ،سیر ،سرکه و سمنو .موارد دیگری که بر روی سفره هفت سین
ی قرمز ،آینه و شمعدان ،تخم مرغهای رنگین ،شیرینی ،کتاب قران (یا
قرار میگیرند شامل تنگ ماه 
هر آئین دیگری ،که امروزه خیلیها با کتب مشاهیر ادب فارسی مانند فردوسی و حافظ جایگزین
کردهاند) .پیش از متداول شدن رادیو ،نوازندگانی در خیابانها پس از شنیدن صدای شلیک توپ با
ی لحظه آغاز سال نو را اعالم میکردند و اعضا خانواده یکدیگر را در آغوش کشیده
نواختن موسیق 
و تبریک میگویند .سفره هفت سین چند روز پیش از نوروز چیده میشود و معموال تا چند روز پس
از آن نیز برقرار میماند .هرچند رسم سفره هفت سین بیشتر یک رسم مدرن میباشد اما در تاریخ
به دوران ساسانی اشاره گردیده که هفت نوع دانه مختلف را بر باالی هفت ستون میکاشتند و
سبزهی آنها را بر روی میز قرار میدادند ،در کنار سبزه ها ،نانی میپختند که آن نان نیز از هفت غله
متفاوت بوده است .ابو ریحان بیرونی نیز در قرن یازدهم میالدی توصیف مشابهی ارائه میکند:
“در یک سینی ،هفت دانه مختلف را میکاشتند و پس از رشد سبزه آنها بر اساس قامت سبزهی هر
دانه تصمیم میگرفتند که آن سال برای کشت و زرع کدام دانه مناسبتر است”.
از دوران صفوی هم آمده است که در محضر شاه سفره پهن میکردند و انواع میوهها و شیرینیها
ی بر روی سفره به نماد
و سبزه و تخم مرغهای رنگین را بر روی آن قرار میدادند ،همچنین کاسه آب 
شکوفایی و خوشبختی قرار میدادند و شاه در لحظه تحویل سال به آن خیره میگشت .در باب
فلسفه وجود موارد هفت گانه سفره هفت سین عقاید مختلفی وجود دارد اما از همه قانع کنندهتر
ارتباط آنها با آئین زردشتی و امشاسپندان و ماجرای خلقت جهان توسط اهورا مزدا میباشد.

بخش سوم :عید نوروز و ارتباط آن با فصل بهار و آغاز سال نو  

هرچند هفت سین نمادی از آفرینش و نو شدن جهان میباشد ،خود جشن نوروز اصوال یک
جشن زردشتی بود و مفهوم دیگری که با مراسم نوروز گره خورده بود در اصل به روز اول فروردین
مرتبط است.
ی این جشن شاید در گذر زمان به دست فراموشی سپرده شده باشند،
ی از جنبههای مذهب 
برخ 
اما خود جشن و مراسم آن با رعایت تمام ترتیبات ،از جمله خانه تکانی پیش از سال نو و تهیه
ی هزاران سال حفظ شده است .چیزی که امروزه نوروز را بی بدیل میسازد این است
پوشاک نو ،ط 
ی و چه دیگر ملتها ،بدون در نظر گرفتن دین و مذهب ،آن را
که بسیاری از مردم دنیا ،چه ایران 
جشن میگیرند .برای مثال مردمان کر ِد ساکنان ترکیه ،سوریه ،عراق و ایران هر ساله مراسم نوروز
را برپا میکنند .نوروز باعث میگردد که مردم از قوم و نژاد گوناگون ،که چه بسا به دالیل مختلفی
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امروز از یکدیگر جدا هستند ،به هم نزدیک شده و باهم این جشن باستانی را سپری کنند ،مردمانی
شامل افغانها ،تاجیکها ،آذریها ،کردها ،بلوچها ،لًرها ،ازبکها ،ترکمنها و بسیاری دیگر.
نوروز ورای مذهب میباشد و مسلمان ،مسیحی ،یهودی ،زردشتی و بهایی ،همه زیر یک چتر نو
شدن طبیعت و جهان را جشن میگیرند.
به راستی تمامی این مردم چه چیزی را جشن میگیرند؟ نوروز جشن فرا رسیدن فصل بهار،
تجدید حیات و ادامه چرخهی زندگی و امیدواری است و همان طور که ابو ریحان بیرونی نقل
میکند ،نوروز برای ایرانیان “روز امید” میباشد ،سبز شدن دوباره زمین ،پیام آور یک سال پر رونق و
پر محصول است .نوروز از معدود فرصتهایی است که مردم با کنار گذاشتن تفاوتها میتوانند
به هم نزدیک شوند .نوروز برای قرنها و هزارهها ،تمایالت مذهبی و قبیلهای را دور زده و این عید
باستانی را به خاطرهای فراموش نشدنی برای تمام مردم ایران زمین تبدیل کرده است .امروز و در
این سوی دنیا ،ایرانیان سرتاسر ایاالت متحده ،از نیویورک تا اورنج کانتی ،نوروز را با سرور فراوان
جشن میگیرند .این جشن ایرانی در میان تعداد انگشت شماری از مناسبات فرهنگی جهان است
که نشانگر قلب و روح تمدن ایرانی و تاثیر عمیق آن بر تمدن بشری در طول تاریخ میباشد.
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