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  ).ي

 

مي ) پاكي

ي، همگي 

 

 تلف

د ايرانيان 
« ه يعني 

عدد » شيد
شتي بودند، 

كه به  " دا
گ به نام 
ان و اين 
) ت سپند

ين است، 
 "سپند"ه 

المت آن 
 شده كه 

استفاده  د

 

1 صفحه

. دلداگي است 

. پاكيزگي است

روتني و مهرباني

 .دي مي باشد

رين راستي و پ

ير، نقل شيريني
  .اشند

هنگ ملل مخت

نز "هفت"عدد 
هفتگانه تارگان

خ، زمين و خورش
ان ما كه زرتشت

اهورامزد "يعني
 شش وزير بزرگ
مقدسان جاويد

هفت(تشكيل  "

ستي هفت سي
ت و چون كلمه
ين اصل به عال
ي در نظر گرفته
شند و هم مورد

ه آن سرچشمه

  . گي 

اي گندزدايي و

فر(  سپندار مزد 

هرياري و نيرومند

بهتر( ديبهشت

 آجيل، نان، شي
اهورايي مي با ي

د هفت در فره

يد دانست كه ع
د و به خاطر ست
طارد، زحل، مريخ

نياكا. داشتند ي
 عقل مقدس ي
نيز مي گفتند،
م ارد كه يعني

"سپندمينو" با 

ت سين به راس
است "اسپندمش

ي شده، روي اي
وداني، چيزهائي
 شروع شده باش

 .شوند

جد بو و شكوفه

ندگماق چاشني ز

ر و سركه كه بر

ب و آب نماد

كه نمادي از شه

معدان نماد ارد
  .شد

ر ، تخم مرغ،
ادي از داده هاي

و عد سينت

مقدمه باي  طور
يم مقدس بود
ه، مشتري، عط
ت را گرامي مي
قاد داشتند كه

ن "سپند مينو"
دا "مشاسپندان

ش امشاسپند
 .دهند ي

ت اين كه هفت
ا"اره به هفت 

سين شروع مي
جاو ت مقدس

م با حرف سين
بت بشر واقع ش

در
ده
ت
 و
تي
. ت
يچ
هار
ن

ن
كه
ل
 و
. د
 و

  
آن
 (

  

سنج

سم

سير

سيب

سك

شم
باش

شير
نما

هفت

به
قدي
زهر

هفت
اعتق
او 

ام"
شش
مي
علت
اشا
با س
هفت
هم
مثب

  

بيعت

 تاريخ نويسان د
 امروزه تا سيزد
ي ايرانيان است
گار مانده است

و حتي مي دهند
ي معروف است
ن بزرگ ايرانوي
سال در آغاز به

 شادي آن جشن
  

 اين جشن چنين
ن بوده است ك

 اول دقيقه حمل
 نوروز نام نهاد
ي پيروي نمودند
سبزي طبيعت

شود رنگ سبز آ
رگي و جاودنگي

.اهان مي شود

طبروز  -نامه

آغاز بر روايات
ول مي كشيد و

ترين جشن ملي
براي ما به يادگ
شداري نسبت
نوروز جمشيدي
 سرما و طوفان
ر پايان سه س
 مي رسد و به
.وروز مي نامند

ز نامه در باره
ادن نوروز از آن
 روز و ربعي به
ن روز را دريافت
مردم نيز از وي

همراه با سرس 

سال نو مي ش
بي مر(  امرداد

ش و باروري گيا

 ويژه ن

ستين روز بهار آ
تان يك ماه طو

نوروز بزرگت. دارد
ران بسيار دور ب

 به جمشيد پيش
 جشن به نام ن
دوران جمشيد
فرا گرفت و د
وفان به پايان
 مي شود كه نو

ز خيام در نورو
سبب نام نها: 

شبانه 365هر 
ون جمشيد آن
ي بر پا كرد و م
خستين روز بهار

  .  مي گردد

ب فراواني در س
يرانيان و نماد

  

د خوبي براي زايش

  نوروز
نوروز از نخس
روزگار باستا
روز ادامه د
كه از روزگار
بنياد آن را
امروز اين

گويند به د
را ف) ايران(

سرما و طو
بزرگي بر پا

حكيم عمر
مي نويسد
آفتاب در ه
باز آيد و چو
جشن بزرگي
نوروز از نخ
شادي آغاز

سبزه موجب
رنگ ملي اي
. مي باشد

سمنو نماد
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  در نقش

الحظه مي 
. واقع شد

شتاسب به 
و اسفنديار 

و هر طبقه 
  سيمين،

تان هفت 

 
 

2 صفحه

شق را عطار گشت

فت نفر بودند،
 هفت نقش مال

و 11لوئي  مان
هفت پسر گش 

ت خوان رستم و

 طبقه داشت و
سرخ،(نگ بود 

حصار اكبات). بز
 .داردپله  فت

شهفت شهر ع 
 ايم ك كوچه

ش با خود او هفت
مگاه داريوش،

فت ساله در زم
.معروف است

و هفت ل شدند

  :ه

معبدي هفت ر
ارات و هفت ر
واني، آبي و سب
مگاه كورش هف

:لوي مي گويد
 هنوز اندر خم يك

  :ت در تاريخ

مراهان داريوش
تم در باالي آرام

جنگهاي هف. د
هاي هفت سر م

راهزن تبديلت
 .عروف است

عابد هفت طبقه
بابل و آشور هر
 نام يكي از سيا
فيد، سياه، ارغو
وار داشت و آرام

  تبيان : بع

  

ت
ته

مي
م
ن
ور
ن

ده
به
ل

ق
 و
. د
ن
ت
ف
 ت

ب
 نا

مول
ما

هفت
هم
رست
شو
اژده
هفت
مع

 
مع
در ب
به
سف
ديو
 
منب

بيعت

شمردند، طبقات
ست، ايام هفت

ن هفت بار مي
هم م به اتفاق

ي خورند، در آئين
در تورات مذكو
 تا نسلي بر جها

ذكر كرد ر انجيل
ت شده است، ب

 و هفت غسل

ب هفت گاو چاق
سال خشكسالي و
هفت طبقه دار

اسالم در بين  از
نتم بوده و در س

ي قرآن معروف
رار گرفتن هفت

طلب) 1 است
فن)7حيرت ) 6

طبروز  -نامه

 :ل مختلف

مقدس مي ش 
هفت بوده ا ت

ن برهما انسان
ايد هفت قدم
فته و قسم مي

.دارد رب وجود
را با خود برگير

جزه را مسيح در
روح پليد صحبت

نوع شادي ت

فرعون در خواب 
 گفتند هفت س

جهنم ه.  شود
پيش.  است

ور كعبه مرسوم
هفت نفر قاري 

شياء ناپاك و قر
.مذكور است

صوف معروف
توحيد)5ستغنا

 ويژه ن

 در فرهنگ ملل

  :در قديم

 عدد هفت را
زمين و سيارات

  .ست

 :ظر مذاهب

هنديها در آئين
س و داماد با
ت قدم جلو رف

مقر فت فرشته
هفت نر و ماده ر

  :ين مسيح

معج 33جزه، از 
نجيل از هفت ر

 كاتوليك، هفت
 .ود دارد

  :سالم

.دارد فت طبقه
و الغر را ديد كه
ل فراواني مي
صلي هفت عدد
ت بار طواف دو

.است ز چنين
ت بار شستن اش
هنگام نماز نيز م

  :صوف

تص ي سلوك در
اس) 4معرفت )

عدد هفت

د عدد هفت
مردم بابل
آسمان و ز
هفت روز اس

هفت از نظر
به عقيده

عروس. ميرد
هفت. بردارند

زرتشت هف
است كه هف

 .بماند

هفت در آئي
هفت معج
است، در ان
نظر فرقه
وتعميد وج

هفت در اس 
آسمان هف
و هفت گاو
هفت سال
گناهان اص

اعراب، هفت
اسالمي نيز
بودند، هفت
عضو بدن ه

هفت در تص 
هفت وادي

)3عشق )2
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 ن در پيش
ي هم هر 
ر بر پا مي 
ي آيين در 
م فروردين 
روند و به 
ب هستند 
 زدن سبزه 
يزد بانوي 

وازده ماه 
 نوروز مي 
ن همانند 

اگر با . رد
 با جشن 

آن ) درقه
فره نوروزي 
شتند و به 
 روان مي 
ي آب ها 
ش باران و 
زمين تازه 
بياباني به 
، بادبادك 
اختند و با 
 و خوراكي 
نگ زيباي 
 در پي آن 
شي ديگر از 
وند است، 
ن گيري و 

3 صفحه

 خرمي و باران
يد شاه پيشداد
 سبز و خرم چادر
ي سپس به گونه
ن روز سيزدهم
ر  جويبارها مي 

، ايزد بانوي آب
داستان گره{ن

ني خود را از اي

 :  

ن كه ياد آور د
ن جشن بزرگ

سيزدهم فروردين
اي دا يگاه ويژه
رويم، روز مي 

بد(بدرهه/پادرهه
ده فروردين سف
 خود بر مي داش
ردند و به آب
دن به ايزد بانو

مزدا آرزوي بارش
آنان در ز. كردند

 گل و گياهان ب
زي هاي گروهي
ب بازي مي پردا
 به پختن آش

ه ريشه در فرهن
ندن و آشتي و

بخشي. يره است
سرنوشت در پيو
ايستادن، شگون

 پر از سبزي و
ويند كه جمشي
 نوروز در دشت

ي مي داده كه س
ين روي ايرانيا
شمه سارها و

ي آناهيتا، ينده
 و گره زدن آنان

، پشتيباني}شده
  . هند

شن سيزده بدر

 دوازده روز جشن
سيزدهم را پايان
هم هنوز روز س
شنبه سال جايگ
 به پيشواز نور
 با شادي به پ
 بامداد روز سيزد
 سبزه ها را با

كشتزارها مي بر
پيشكشي داد ي 

 به درگاه اهورام
ي و شادي مي ك
 آكنده از انبوه
ي، پايكوبي، باز
آب پاشي و آب
 دشت و كوه

اختند، كه همه
شاد كردن، خندان
 هاي پليد و تي
سيزده بدر با س

گوش ا) فال(ن

ده شود، سالي
از سويي گو. ت

ل در روز سيزده
ده و بار همگاني
ي آيد و از همي

ها، چش ر سبزه 
زنان كه نما ه

ها  نوازش سبزه
 پايين آورده ش
ن نشان مي ده

گزاري آيين جش

كان ما پس از
ل است، روز س

امروزه ه. ستند
ب پاياني چهارش

سوري ارشنبه 
زده بدر همراه

نان ازآ. رويم ي
بر مي چيدند و
ت، بيابان و ك
ي ردند كه نشانه
ت و با نيايش

از فراواني لي پر
يده و سرسبز و

دي، ترانه سرايي
ني، سواركاري، آ
د آوري سبزه از

ويژه مي پرد ي
ني دارد و آن ش
وريختن انديشه

ين هاي زيباي س
شگون: ي نمونه

 يا
ده
ده
ن
س
ود
. د
س
يار
ن
 از
ده
 و
 يا
هر
رد
 و
ي

ن
 و
ها
ن
هر

زد
در
 و

برند
است
سال
كرد
مي
كنار
ويژ
با ن
در
بارا

برگ

نياك
الس

دانس
شب
چها
سيز
مي
را ب

دشت
سپر

است
سال
رويي
شاد
پران
گرد
هاي
ايرا
فرو
آيي
براي

بيعت

ي ايراني تير ه
ن به جشن سيزد

جشن سيزد. ت
ايرانيا. ه است

د آن روز را نحس
نه و كاشانه خو
شادي مي پردازند
سيزده نوروز نحس
ه نوروز را بسي

ت بايد به اين
اني، هيچ يك

شمرد» شوم«
ز روزهاي هفته
مظاهر طبيعت

 روز سيزدهم ه
نام دار» تير روز«

ن آور مي باشد
، اين روز را برا

  . ه اند

كمانگير، پهلوا
وران را جدا كرد
ايران كه سال ه
او ايرانيان جشن

از هدهمين روز

 تشتر يا تير ايز
 اسپ سپيدي د
 اَپوش بجنگد

طبروز  -نامه

 طبيعت

هي در گاهنامه
ده ماه فروردين

ذاري شده است
مبارك و فرخنده
هي كمتري دارند
دن نحسي از خا
مي روند و به ش
ذكر نكرده كه س
فاق روز سيزده

نخست. سته اند
 در فرهنگ ايرا

«يا» بديومن«
 دانيم هر يك ا
باط با يكي از م
شته و دارند و
«اري ايراني نيز

 ستاره ي باران
 روي خجستگي،
ل، انتخاب كرده

ر ماه، آرش ك
ميان ايران و تو
 ميان توران و ا

به يادبود ا. ت
 كردند و سيزد

  . يدند

Myth (،ايراني
ها با ر آسمان

 ديوي به نام

 ويژه ن

يزده بدر و روز ط
ن روز از هر ماه
 دارد و روز سيزد
طبيعت نام گذ
اه روز بسيار م
رد اين روز آگاه
 براي بيرون كرد
ها و سبزه ها م
يچ دانشمندي ذ
ه قريب به اتف
 فرخنده دانس
جه داشت كه

و» نحس«سال
ه چنان چه مي
يي زيبا و در ارتب

داشمشاسپندان 
دي در گاه شما
ستاره ي تيشتر،
هيخته ي ما از

شن تيرگان سال

  :  اين روز

مين روز از تير
تاب تير، مرز م
شتي مردمي را

دند پايدار ساخت
در ماه تير برپا
ر يا تيشتر ناميد

  ير كيست؟ 

hsاساطير، (هاي

گي است كه در
ت و هرگاه با

فلسفه سي
سيزدهمين
تيشتر نام

ر و روز ط بد
فروردين ما

ن در مورچو
مي دانند و
كنار جويباره
تا كنون هي

بلكه. است
مسعود و
موضوع تو
روزهاي س
نشده، بلكه
ماه نام هاي
ايزدان و ام
ماه خورشيد
كه از آن ِس
نياكان فره
نخستين جش

نام گذاري

در سيزدهم
ايراني با پر

در پي آن اش
در جنگ بود
تيرگان را د
ماهي را تير

تشتر يا تي

ه در ميتخت
بانوي بارند

رهروي است
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ريل مانند 
روز اول . ت

ه فروردين 
اول . ست

ت با روز 
دن در اين 
ل از روش 
ت انداختن 
. مي كنند

يب كسي 
ريل كسي 
 نسبت به 
 هند، يك 
شود كه در 
شادي مي 
مديگر آرد 
ماهي مي 
، بر پشت 
صوير نوعي 

منظور . ت
چسپانده  

 چهاردهم 
ف شهرها 
 روزي مي 

بيرون  خانه
طبيعت به 
باور كردني 

   

4 صفحه

اي روز اول آور
سيزده بدر است
ف با روز سيزده
دين مصادف اس
 مصادف است
 بودن و خنديد
در روز اول آوريل
ريبي براي دست
ان استفاده م
بدشانسي نصي

ر روز اول آورظه
ت ديگر مردم

در. دا كرده اند
لي برگزار مي ش
 مي پاشند و ش

وي همتغال بر ر
ل آوريل را روز م
سوي در اين روز،
 بر روي آن تص

شيده شده است
 كه كاغذ به او

  . ام مي افتد

 اما اگر روز
فضاي سبز اطراف
هم فروردين هر
كه از صبح از خا
ز خودشان در ط
ف كرده اند كه ب

دروغ ها.  است
 شوخي هاي س

ال يكبار مصادف
فرور 12ديگر با 

ر روم باستان
شاد. هه تبسم

آمريكايي ها د 
هي عجيب و غر
ي كردن با آنا
ي گويند كه ب
واهد در بعد از ظ
يرا در آن ساعا
ها آمادگي پيد
وريل جشن هول
 همديگر رنگ
وريل، مردم پرت
فرانسه، روز اول
نوجوانان فرانس
ي چسپانند كه

دام مي افتد كش
ست كه فردي
ماهي، زود به دا

  موش شده 

طبيعت است
پارك ها و يا ف
شويد كه سيزده

مردمي ك. يعت
باله و آشغال ا
همه جا را كثيف

هنگ هاي ديگر
مين دروغ ها و
يل، هر چهار سا
ت و سه سال د
يل در اساطير

تيس الهتاخيز آ
. مرسوم است

ي مختلف و گاه
گران و شوخي
تانيايي ها مي
اهد شد كه بخو
دست بيندازد، زي
ن گونه شوخي ه
 قبل از اول آو
 مردم بر روي

در روز اول آو. د
مردم ف. ي پاشند

كودكان و ن. مند
گران كاغذي مي
هي كه زود به د
ين كار، اين اس
ه مثل همان م

 طبيعت فرام

زده بدر روز ط
وردين سري به پ
يد متوجه مي ش
ند باشد جز طبي
ده اند آنقدر زبا
گذاشته اند و ه

  . ست

ت
 و

ن،
ي 
ده
) وا
ي
. د
در
، ت

ت

شد
ن
 و
ن
ن

 از
 از
 را
ه،

وز
 با

فره
هم
آور

است
آور
رست
روز

هاي
ديگ
بريت
خوا
را د
اين
روز
آن
كنند
مي
نام
ديگ
ماه
از ا
شد

روز

سيز
فرو
بزني
توان
آمد
جا گ
نيس

بيعت

شودن آن، بخت
خارا رواج دارد

كهن ايران
ي واژه تاه شده
آفريدنخستين

حو( مـشـيـانـه
خه ي مورد، برا

شتنددا د را بنا
 گره زدن سبزه د

طبيعت(ن نهاد
  

  : يزده

 گوناگون هست

نه كه گفته ش
ان ايران و تورا
ا از دست داد

ن ما و هم چنين
ي نافرخنده بود

يران هيچ يك
لي چون پس
وز در هر ماه

 شمار آن بوده
  . گرفته است

نديدن در اين رو
رانيفرهنگ اي

طبروز  -نامه

 زدن سبزي و گش
و بخ) سمرقند(

…   

)Mythsطير،
ي پارسي و كوت

ن) معني(مانك
و}  رفته است

گره زدن دو شاخ
ي پيوند خود يه

ان دم بخت با
 گواه گرفتن
. خوب مي كنند

يزده و عدد سي

ده ديدگاه هاي

همان گون: ت
اب تير، مرز ميا

ن جان خود ر آ
ده در نزد نياكان

در جهان، براي 
  .ن روز است

در فرهنگ اي: 
شمرده نشده و
 آنان هفت رو
 سيزده هم در

ز اين جا ريشه گ

  ل

ي سرگرمي و خن
 شباهت هاي ف

 ويژه ن

ن كوزه، گرهگو
( در سمركند 
… پرشمار ديگر

  : زدن

اساط(هاي ت 
ي آدم واژه: آدم

يودامن به م
ها  ه ديگر زبان

م فروردين با گ
ار در جهان پاي
 دختران و پسرا
ه فروردين با
آرزوي پيوندي خ

رخندگي روز سي

خندگي روز سيزد

ست چنين است
گير پس از پرتا
د، ولي پس از آ
خندگي روز سيزد

13) عدد(ن مر
 كمانگير در اين
:م چنين است
ل نافرخنده ش
ان به ايران،
مي دانستند و
خندگي سيزده از

ده يا اول آوريل

ه بهانه اي براي
تفاقا يكي از ش

به ويژه شگ
گشايي كه
نمونه هاي

سبزه گره ز

در ميتخت
آ{مـشـيـه

اوستايي ا
است كه به
روز سيزدهم
نخستين با
امروزه هم
روز سيزده

Nature (آ

انگيزه نافر

درباره نافرخ
  : از جمله

ديدگاه نخس
آرش كمانگ
را شناساند
گويند نافرخ
گسترش آن
مرگ آرش
ديدگاه دوم
روزهاي سا

تازياتاخت 
نافرخنده م
گويند نافرخ

دروغ سيزد

دروغ سيزده
است كه ا


