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د ���در 	�ه ������  

١۵  ��٢٠١۶ 

  

  

��ر، ز���� �� در���ن از ��و�� ��ج �ر� �ر 
ر ���ذار�د�  

  و ��رو ا�زا ا�د��� ھ�آ��ز د�ر�و��  �وروز،

 

  

  

  �و���ر آ�د و #ون "�د ���ن �و�� ��
ت

ل �ل دا�ن 
�$� ��وان داد ز د
ت�  

�ر��ر�  

  

�� از ��ول ار��� ای ��ل �ور	دی �� �� ��ه اول  ��رت ا�د از '�ل، %ور و آن �"�ر در و!� ����  ��رت ا�ت از 

در ان ��ل در���ن ��ز و �رم �	و�د،  "���ب 	�ھ�" را ��ود +ر��� و از 	�و�� ��ج �ر�( �ر �ر     !وزا.

�و�� 5ردا���  و �	4 +�ه ھ� دو��ره �رو�د و ز�ن �رش ز�ّردن ر�1ذار�د. ا +��را�ده، �ر آن 7زا6ن �� �5

�	���د. در +:���ن +ل ھ�ی ر��1ر�> ��وی �:�9ن ��1ه  �	;��� �� ����د و �:�9ن �رای +ل ھ� 7زل ھ�ی د�8واز �� ��

  و �را�� ھ�ی د�8	ن ��را�د. ، ��ت �1رد�د،آ�	�ران ��ده ای �"ر و �'�ت �و	ده �وا��د.

ن اول "ا �دال ر���" و اول "ا�;9ب �?�" را "�و�"�ر" و "�"�ران" �ز �1و�د. �"�ر �� ����   در ا�ط9ح � �:���

 	ق و و'دت ا�ت. در �ورد  ر�ظ" "�ت"	ده ا�ت.   +?��	�و�� و +ل در�ت، �وژه +ل ��ر�@، "�ت" و "�ت ����" �ز 

ا�ت دارای "�رگ ھ�ی در	ت" و ���E ای ��زک، �� �ر  ر	� +ر��� ا�ت. " 	;�" +�ھ� 	ق �1و�د �� از " 	;�" 

  *در�ت �� 5Gد و ��6 �رود. 

  

��د:   ان +?�� ای ��دی 	رازی، ا���د ��ن در �ورد �"�ر �دق �

  و �� و �ور	د و �:4 در ��ر�د ��د ا�ر و
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  �� �و ���� ��ف آری و �� 7?:ت ��وری

  ھ�� از �"ر �و �ر+	�� و �ر��ن �ردار

  ا���ف ���	د �� �و �ر��ن ��ری	رط 

وا��Eً  از �داو�دی ا�ت �� از �رده ز�ده و از ز�ده �رده �و !ود �� آورد. ز�ن �� در ��ظور ��دی از "�ر����رداری" 

در "�وروز" �� روز اول ��ل �وا�ده �� 	ود،  ��ل ز����ن "�?ن �?د" 5و	ده، +و� در ��ل �"�ر دو��ره ز�ده �1ردد.

�:ط���" �ز �1و�د. در ��ل ھ�ی Eدم  روز"�وان روز  ارا��ن ��  د1ر+و�� �?�  ط��ت �وEوع �� 5و�دد.

 ۴٧١در ��ل "�وروز"، روز اول ��ل ��وده، �:�� در ��ول ���:ف ��ل، +�ھ� �� �"�ر و ��ھ� �� ������ن �� ا���د.  

م  �ر ��م و �Gد ��!م د1ر "�;وم  ،، �?ر��ن �:4 	�ه �:!و�E�Eری ھ!ری�'!98�� "�م �رد�د و "�وروز" را در ظ

  روز اول ��ه '�ل Eرار داد�د. 

�وروز �زد ارا��ن دو E�م ا�ت: �وروز  ��� و �وروز ����. در �وروز  ���، �5د	�ھ�ن در �5@ وز اول +و� در در��ر 

�رد�د. روز 		م را �وروز ���� � �زرگ ���د�د. �5د	�ھ�ن در ان روز ����ن و  �م '�!ت ھ�ی �ردم را روا �

د �� �وروز 	�دی و �و	� ��ود. زرا ��ل �"��  و ��  ش و  	رت �� +ذرا�د�د.  وا��Eً  �د��ن �ود را �� 5ذر���د��

ز �روی �	�ر �9��  و ا����ر  �ل �ر�وردار !�ش را �� ��ل �و �دھد. در ��ل �و در ���ر ط��ت، ا���ن ھ� �ز ا

���د. ����ل، دا�ش و �1رد�د. ����� �� ���د، در ا�ل �وآوری، ا��راع 5	ر�ت و ����ل را رد ��وروز را �?� �

�� از آ�وزه ھ�ی ا���9 +?�� �� 	ود ��: "  :م را �� آ�وز و 8و �� آ�وزش را �?� �ردن، �9ف "	ر�ت" ا�ت. در 

G د".در	ن ��    

  

ز +?�� 	ده ا�ت.  *� "N�� ژ"،"!:�وب" و "دار�" ،"O  	;� در ��ر�� "O7"، "�و

 

 


