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مرجان علیپناه :یکی از زیباترین نقوش برجســت ه تخت
جمشید ،حمل ه شیر مقتدر به گاو ن ِر آراسته است که هر دو
فره ایزدی هستند .این تصویر که به کرات در تخت جمشید
دیده میشود و خوشبختانه از آسیب در امان مانده ،به صورت
دو نقــش قرين ه هم ،بر كنارهاي پلكان كاخ آپادانا (هم ايوان
شــمالي و هم شرقي) ،پلكان كاخ تچر ،هديش و کاخ سهدر
حجاری شــده اســت .ظرافت این نقوش همواره توجه اهل
هنر و فرهنگ را جلب کرده اســت .دو عنصر شــیر و گاو از
جمله عناصری هســتند که با باورها و اسطوره ایران پیوند
عمیقی دارند .در سرســتونهای معروف تختجمشید نیز
ســردیسهای گاو ،این حیوان مقدس را میبینیم که نشان
پاســداری و نگهداری هســتند .همچنین در باور فرهنگ
باستان ،گاو نر مظهر ماه ،باروری ،نیروی زایش و حاصلخیزی
و شیر نماد مهر ،خورشید و پادشاهی است .وجود نمادهای
گوناگون برای این دو حیوان موجب شده تا تعابیر گوناگونی
راجع به این نقش برجسته مورد بحث قرار گیرد .برای مثال،
گروهی آن را نماد پیروزی آفتاب بر آب تعبیر کردهاند .اما بر
اساس باورهای اساطیری و پژوهشهای انجام شده در آداب

و باورهای هخامنشیان ،مناسبترین تعبیر این نقش ،تعبیر
نجومی آن اســت .با توجه به اینکــه این نقش در مجموعه
نقوشی قرار دارد که ترســیم کننده مراسمی ساالنه است،
بنابراین میتوان آن را به زمان خاصی از سال نسبت داد .شیر
و گاو (اسد و ثور) از صور فلکی و برجهای نجومی هستند .از
دیرباز برج اســد در هنر ،ادبیات و نجوم نشانه و حتی برابر با
خورشید در نظر گرفته میشود .پس خورشید به منزل گاو
ورود میکند و بــر آن تفوق مییابد .حاصلخیزی و نیروی
حیات آغاز میشــود و این همان زمان اعتدال بهاری یعنی
نوروز است.

صدای پای بهار

همدلی| رضا دستجردی :هنر نیز در کنار پنجگانه سیاست ،اقتصاد ،جامعه و
فرهنگ که در شمارگان قبل بدان پرداختیم ،نه تنها به هیچ روی از شرایط
حال برکنار نیســت ،بلکه به علت مظلومیت و عــدم اهمیتی که برای آن

خصوصا در نظامــات کنونی قائلاند ،بیش از باقی وجوهات تمدنی در معرض
کم لطفی قرار دارد .قطبالدین صادقی و بهزاد فراهانی از بزرگان عالم هنر،
به آنچه بر این حوزه در سال  98گذشت میپردازند و از آینده آن میگویند.

قطبالدین صادقی در تبیین «هنر در سالی که گذشت»؛

محکوم به خوشبینی هستیم

عالم هنر در سال  98چگونه گذشت؟
امســال ،سال بســیار بدی برای عالم هنر بود،
چون با تظاهرات سیاســی ،عزاداری ،آلودگی هوا
یا سقوط هواپیما همراه بود .من یک نمایش روی
صحنه بردم که قرار بر اجرای آن به مدت شــش
هفته بود ،اما ســه هفته از آن تعطیل بود .با ابراز
تاسف ،هر چه کاشتیم بیهوده بود و عمرمان تلف
شــد .سال بسیار بدی بود ،زحمت زیاد کشیدیم،
ولی بهره بســیار کمــی بردیم .البتــه در همه
شــاخههای هنری این طور بــود .البته یک عده
هســتند که کارهای تجاری میکنند .به جز عده
و دســته قلیلی ،کال همه فضاهای اجتماعی سرد
بود ،اعتماد متقابل هم کم شــده بود .خود من
هــم این اواخر اصال رغبت نمیکردم جایی بروم،
فضــای اجتماعی تاثیر منفی روی همهمان به جا
گذاشته بود .امیدوارم سال آینده شرایطی پیش
بیاید که بتوانیم همه این نقایص را جبران کنیم
و این حالت در روح ما تهنشین نشود ،که خدای
ناکرده روی تفکــر ،عواطف ،کارها و روابطمان با
جامعه تاثیر بگذارد .همه اینها آثار ســویی است
که امیدوارم با شــرایط بهتر در ســال آینده کم
و بهتر شــود .ولی همه چیز بد بود و ســالی بود
پر از اتفاقات ناگــوار .اما از همه بدتر ،چیزی که

بهزاد فراهانی در تبیین «هنر در سالی که گذشت»؛

بسیار شــاهدش بودیم ،دروغگویی مسئولین به
مردم ایــران بود .در همه زمینههــا خیلی به ما
دروغ گفتند و اعتبار خودشــان را از میان بردند.
االن دیگر مردم به ســختی حرفهایشان را باور
میکنند یا بهتر است بگویم اصال حرفهایشان را
باور نمیکنند .بزرگترین اتفاقی که در سال 98
افتاد ،به نظر من ضربه خوردن اعتماد سیاســی
و اجتماعــی بود که در همه جا متبلور شــد ،از
جمله در هنر.
مهمترین مســئله هنر را در سال آینده چه
میدانید؟
هنر در ذات خود مبتنی بر خالقیت اســت .اگر
اندیشه و خالقیت نباشد ،هنری هم وجود ندارد.
شــما میآفرینید تا احساس یا اندیشهای را بیان
کنید و میخواهید بگویید با این آفرینش ،معتقد
به راه حل هستید .پشــت آفرینش ،خوشبینی
اســت و من فکر میکنم مهمترین کار ما همین
ادامه خالقیت ،کار خالقه و خوشبینی فلســفی
است .ما محکوم به خوشبینی هستیم .تحت هر
شــرایطی باید امید را در دل خودمان برای حل
مشــکالت زنده نگاه داریم ،چون قرار نیست دنیا
همینطور بماند ،باالخره مشکالت باید به نحوی
حل شود ،برای همین نباید شور و امیدمان را از
دست بدهیم .نباید دلسرد شویم ،خیلی سخت
اســت ،میدانم ،ولــی چون هنــر در ذات خود،
آفرینــش دارد ،خوشبینی را هم همراه میکند.
منظورم خوشبینی شعاری و ابلهانه نیست ،بلکه
مــا باید با نیروی کار خالقه ،بــا اعتقاد به اینکه
باالخره بایــد از پس مشــکالتمان بربیاییم ،با
اعتقاد بــه اینکه باالخره باید یک جامعه ســالم
داشته باشیم ،از پس مسائل بربیاییم .ما مردمانی
هســتیم که در طول تاریخ از خیلــی بحرانها
گذشــتهایم و هــر دفعه هم برای مشــکالت راه
حل پیدا کردهایم ،وگرنه به اینجا نمیرســیدیم.
در این چند هزار ســال بارها ریشــه ما را زدند و
ســوزاندند ولی ما باالخره احیا و ســرپا شدیم و
راهحــل پیدا کردیم ،هر دفعه هم یک راه حل .به
نظر من مردم با ذخیره معنوی و قدرت اندیشه و
تجربهای که در طول تاریخ بهدست آوردهاند ،هر
بار میتوانند در بزنگاههای تاریخی ،یک راه حل
برای مشکالتشان پیدا کنند.

ی نیست
سروری بر هنر ،فرزانگ 

هنر در سال  98چگونه گذشت؟
هنــر از جامعه و شــرایط روز آن
منفک نیســت .اگر سال خوشیمن
و مبارکی را پشــت ســر گذاشتید،
البــد االن هم چنیــن وضعی دارید،
ولی اگر چنین چیزی نداشــتید در
هنر هم دنبال ســامت نگردید .هنر
ما همانقدر وضعیت بهسامانی دارد
که سیاســت کالن حاکمیت نسبت
بــه هنر اعمــال میکند .سانســور،
عدم اعتماد بــه هنرمندان و توقیف،
محاکمه و احضار همه همچنان ســر
جای خودشان هســتند .سالنها از
دســت مردم گرفته شده و به مراکز
تجاری تبدیل شــدهاند .بخش ظاهرا
خصوصی به چیزی تبدیل شــده که
چشمش به گیشه بند است و طبیعی
اســت هنری که فقط بخواهد گیشه
را تامین کند ،هنر محتوایی نیست.
وضعیــت بیمه آنقدر بد شــده که
حتــی مثل دوران قبل هم نیســت.
راجع به مســکن هنرمنــدان فکری
نشــده و نمیشود ،اصال کسی محلی
به آن نمیگذارد.
بــه نظر من حاکمیــت به گونهای
عمــل میکند و نشــان میدهد که
خیلی هــم نیازمند هنــر به معنای
مســتقل نیســت ،او هنــر را درون
شعارهایی که الزمه برقراریاش است
میداند و این اســت کــه هنر ،هنر
فرموده میشود.
متاســفانه بیشــتر بچههــای ما،
آنهایــی کــه پیوســتههای انجمن
بازیگران هســتند ،خانه ندارند ،کار
ندارند ،معیشــت و شخصیتشان در
خطر اســت ،ارجمندی هنــر از آنها
گرفته شــده و به نظــر من صحبت
کردن در مــورد این قضیه چیزی را
حل نمیکند.
بــه نظر مــن ،ما در هنــر بهویژه،
نیازمند یــک انقالب بســیار بزرگ

سال آینده و شهروند اثربخش
محمدعلی نویدی
مدرس دانشگاه

انســان بالذات موجودی است مؤثر ،مفید و
اثرمند .این اثرمنــدی زمانی معنا ،مفهوم و
عینیت افزونتری پیدا کرد که آدمی شــهر،
مدینه و مدنیت را تأسیس کرد و شهروندی
را معنا بخشــید .یعنی وقتی انسان از حالت
طبیعــی و ســادگی و زندگــی مبتنــی بر
احساسات و غرایز صرف خارج شد و به قدرت
اندیشه و تجربه خود پی برد و صاحب تاریخ
و حافظه تاریخی و علمی شــد .وقتی وطن،
میهن ،شهر و شهروندی معنای متفاوتی در
سکونت پیدا کرد .اینک پرسش سرنوشتساز
این اســت که آدمی چگونه میتواند شهروند
و هممیهن اثربخش و نافع باشــد؟ در واقع،
دو سؤال اساســی پیش میآید :الف) چگونه
اثر مثبت«سازنده» تولید کنیم و ب) چگونه
از تولیــد اثر منفی«مخرب» پرهیز کنیم؟ به
عبارت دیگر ،چگونه میتوان ریگوالتوریها،
تنظیمکنندهها و مهارگرهــا و رگالتورهای
اثرهای زندگی را کشف و اعمال کرد؟
زمان ،عمر ،مدت زندگی و ســالها ،مکان،

جــا ،جامعه و اقلیمهــا ،خرد و اندیشــه و
اندیشــیدنها ،و اثر و اثرگــذاردن و اثرمند
شــدنها ،ســتونها و شــالودههای زندگی
هســتند .لطفا تأمل کنید ،آیــا بدون زمان
و مکان ،امــکان زندگی برای بشــر زمینی
هســت؟ آیا بدون عقل ،خــرد و خردورزی
امکان زیســت انسانی هســت؟ آیا بدون اثر
و تولید آثار انســانی ،زندگی معنی و محتوا
خواهد داشت؟ این چهار رکن و اصل ،بنیان
زندگی بشر خاکیاند.
پرسش در باب امکان شهروند اثربخش است.
شهروند اثربخش یعنی شهروند «مولد اثرها،
فضیلتها ،راســتیها و درســتیها» به نظر
راقم این ســطور و از منظر «تفکراثربخش»
واجد پانزده ویژگی و قانون اســت :شهروند
اثربخش ،قدر ،قیمــت ،اعتبار و ارزش خرد
و اندیشــیدن را میدانــد و البته الزم عقلی
اســت تا بداند و اال شهرنشــینی تصنعی و
ساختگی خواهد بود .شــهروند اثربخش ،به
نیروی بیکــران درون خود و قدرت بیپایان
شخصیت خویش ،آگاه است .به گفتار حکیم
نظامی« :چو دریا به ســرمایه خویش باش /
هم از بود خود سود خود برتراش ،به مهمانی
خویش تا روز مرگ  /درختی شو از خویشتن
ساز برگ ،چو پیله ز برگ کسان خورد گاز /

همه تن شد انگشت و قی کرد باز»« ،خمسه،
شرفنامه ،بخش  .»۲۲بهرهمندی از اثرهای
آمدنــی ،ناپیــدا ،نامکشــوف و آموزههــای
آسمانی ،امدادهای الهی ،عرفانی ،شهودی و
عشق .توجه به شعر و ادبیات و هنر و اخالق
انســانی .آگاهی از تاریخ ،تجربه و انباشــت
اثرهای انسانی و عبرت از گذشته .علمورزی،
مشاهدهگری و معاینه واقعی امور و اطمینان
به دانش ســخته ،ســنجیده و محکخورده.
بیتفــاوت نبودن ،مســئولیتپذیری و امور
زندگــی را پرداختــن و ســاختن .آســیب
نرساندن به همشــهریان و هموطنان .یعنی،
تالش هوشــمندانه بــرای پرهیــز از تولید
اثرهای شر و شــورمند و نگون و نگونسار.
توجه و آگاهی از نقش خردجمعی ،کار تیمی،
اثرهای همگانی ،همیاری و همبستگی ملی،
اجتماعــی و دینی .مسئلهشناســی ،معضل
فهمی ،بحراندانی ،مشکلیابی و مشارکت در
جستجوی راه حلها و راهکارهای مشکالت.
ایجاد رضایتمندی مبتنی بر آگاهی در شهر،
وطن و جامعه در حد تــوان خویش .تالش
برای احساس گشــایش در خانواده و شهر.
مســاعدت در انبســاط عمومی و خرسندی
وجودی .تمایل به تعالــی و توجه به اهداف
بلند ملی و منافع مشترک اجتماعی .گشودن

هســتیم و همه چیز آن از ریشه باید
دگرگون شود.
مسئله ســال آینده هنر را چه
میدانید؟
مطمئن باشــید بیشــتر بچههای
شــریف مجبور میشــوند برای یک
لقمه نان ،دســت بــه کارهای دیگر
بزننــد و حرفهشــان را رهــا کنند.
پیشنهاد میکنم دولت دست از هنر
بــردارد و بگذارد هر کســی هنرمند
اســت کار خودش را بکند .در واقع
رهبری و سروری بر هنر کار فرزانهای
نیست ،چون در این سالها هم پاسخ
خوبی نداشــته و امیدوارم این سخن
درک شود.
تا زمانی که گفته میشود هنر باید
اینطور یا آنطور باشــد ،یا این راه را
برود یا نرود ،متاســفانه دچار مرضی
تلختر و بدتر از کرونا و به وبا نزدیکتر
هستیم .تا عدالت اجتماعی ،دموکراسی،
اســتقالل فردی و ارجمندی انســان،
مطرح نشود ،همه چیز همینطور که
میبینید خواهد بود.

تلن

شیر گاو ُکش و اعتدال بهاری
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نوروز تنها واژهای دال بر یک جشــن محبوب نیست .نوروز
حاوی فلسفهای ناب در باب زیستن است .نوروز بدانسان که از
نامش برآید ،تمرکزش بر نو شدن و از نو آغاز کردن است .تنها
مفهوم پایان تقویمی یک بازه زمانی را یدک نمیکشد ،بلکه
باززایی زیستن را نوید میدهد .بر ذهنهایمان تلنگر میزند
که هیچگاه دیر نیست ،همواره میتوان باززاده شد و از نو آغاز
کرد ،میتوان هر آنچه کهنه و مندرس اســت را پشت یک
رخداد آیینی قرار داد و با سوروسات جشنی سرشار از شادی و
زیبایی ،مسیری تازه که با انوار امید مزین شده است ،آیندهای
متعالیتر را رقم زد .انســان نیاز دارد هر از گاهی تازه شود،
انگیزهای یابد تا انحرافاتش را فراموش کند ،اصال بپندارد که
هر آنچه تاکنون زیسته است به پایان رسیده است .لحظهای
مقدس نقطه عطفی خواهد بود برای زیستنی نو و متفاوت،
فارغ از آنچه تاکنون بودهای و مطلوبت نبوده اســت .چنین
رویکردی هزاران ســال است در اذهان انسانهای معتقد به
ارزشهای الهوتی جریان دارد ،اگر نگاهی به تاریخ اندیشــه
انســان داشته باشــیم ،چنین نقاط عطف مقدسی همواره
بر بســتری از آیینهای ملی /مذهبی برگزار میشــدهاند،
چرا که انســان نیازمنــد پرورانده شــدن و درس گرفتن از
خطاهای پیشیناش است .برای تأمل بیشتر در باب فلسفه
و حکمت نابی که نوروز را این چنین جاودانه ،شــگفتانگیز
و دوستداشــتنی کرده است و گذر بیرحم زمان نتوانسته
اســت بر آن غلبه کنــد ،ناچار خواهیم بــود به تئوریهای
اسطورهپژوهان مطرح جهان روی آوریم تا رهنمونی یابیم بر
آنچه نوروز در پی عرضه و مطرح کردن آن است.
بیشک نوروز یک آیین مقدس است ،آیینی ملی که ریشه در
آیینی مذهبی و اســطورهای دارد .رابطه بین اسطوره و آیین
همواره یکی از بحثهای داغ و پردامنه بین اسطورهپژوهان
و محققان آیینها بوده اســت و در این بین دو نظریه کامال
متفاوت و متناقض با یکدیگر هنوز نتوانســتهاند درستی یا
نادرســتی خود و دیگری را کامال به اثبات برسانند .آیا آیین
برآمده از اســطوره است یا برعکس ،اسطوره برآمده از آیین؟
تقابل دو دیدگاه «ویلیام رابرتسون اسمیت» و «ادوارد برنت
تایلر» به خوبی بیانگر تفــاوت دیدگاهها در باب ارتباط بین
اسطوره و آیین اســت :تایلر کارکرد اسطوره را صرفاً تبیین
جهان ،و آیین را بهکار بستن آن تبیین ،برای کنترل جهان
عنوان میکند و در واقع آیین را متضمن اسطوره میداند .اما
اسمیت عکس گفته فوق را باور دارد و اسطوره را صرفاً تبیین
مراسم دینی میخواند ،تبیینی که احتماال زمانی پدید میآمد
که معنای اولیه آن مراسم از خاطرهها محو شده است ،در واقع
اسطوره تضمین آیین است .ما در این یادداشت بر آن نیستیم
به این پرسش پاسخ دهیم که کدام یک از دیدگاههای فوق
به واقعیت نزدیکتر اســت ،آنچه برای ما مهم است ،همین
نکته است که ضرورتاً به ازای هر آیین پرشکوه و مهمی که
قرنها با صالبت به حیات خود ادامه داده اســت ،یک روایت
اســطورهای ،یک باور و یک اعتقاد وجود دارد ،اعتقادی که
انســان مقدس ،یعنی انسانی که صرفاً جهان را مجموعهای
از قوانین فیزیکی نمیپندارد ،جهانبینیاش بر آن اســاس
شکل گرفته است .انســان مقدس با برگزاری یک آیین ،در
پی آن است که آن باور را در تمامی شئونات زندگی خویش
جاری سازد .بر اساس تئوریهای اسطورهپژوهان ،مهمترین
نقشــی که اسطوره در زندگی انســان مقدس برعهده دارد،
«الگوسازی» است ،یعنی انسانهای باستانی برای زندگی در
جهان و کسب توانایی غلبه بر مشکالت زندگی و فائق آمدن
بر نامالیمات طبیعت ،دست به دامان خدایان ،نیمهخدایان
و قهرمانان اســطورهای میشوند تا راه را بیابند .میرچا الیاده
از بزرگترین اسطورهپژوهان معتقد است« :اسطوره تضمین
میکند که آنچه انســان درصدد انجام دادن آن است ،قبال
انجام یافته است ،و بنابراین به او یاری میدهد تا تردیدهایی
را که ممکن است درباره حاصل اقداماتش ،به خود راه دهد،
از خود براند .چرا در باب مسافرت و یا لشگرکشی از راه دریا،
دودل باشد؛ حال آنکه قهرمان اساطیری ،قبال آن را در زمانی

شگرف و افسانهای انجام داده است؟ همینقدر کافی است که
از او ،سرمشق بگیرد .همچنین چرا از استقرار در سرزمینی
ناشناخته و وحشی ،بیم به دل راه دهد؛ حال آنکه آنچه باید
کرد ،معلوم است؟ تنها کافی است که آیین تکوین عالم را تکرار
کند تا سرزمین ناشناخته (= هاویه) به کون و مکان تغییر یابد،
به صورت ارض تبدیل گردد و مقر و مسکنی بشود که آیین
به آن (به اقامت و ســکونت در آن) مشروعیت بخشیده (و
هر بار از طریق برگزاری آیین قانونیت مییابد) .وجود الگویی
نمونه ،ابدا ً جلوی مشی و اقدام خالقانه را نمیگیرد .سرمشق
اساطیری میتواند کاربردهای بیشمار داشته باشد ».بنابراین
انســان مقدس یا انسان باستانی با برگزاری آیینهایی ویژه،
رویداد مهم و شــگفتانگیز خلقت جهان را تکرار میکرده
است ،یعنی او با انجام مراسمی نمادین ،با تکرار آنچه خدایان
در روز ازل انجام دادهاند ،خلقت جهان را بازسازی میکند تا
نیروی خدایان را به دســت آورد ،تا آنها را به زندگیاش وارد
کند و از قدرت و تقدس حضورشــان برای ادامه زندگی بهره
برد .یکی از مهمترین این آیینها ،آیینی است که در ابتدای
سال نو انجام میشــود .ابتدای سال ،یعنی از نو آغاز کردن،
یعنی آفرینش مجدد ،نو شدن و فرصتی تازه برای زندگی تازه.
با مطالعه فرهنگها و اساطیر باستانی بیشتر ملل و تمدنها
متوجه خواهیم شــد که چنین آیینی ،یعنی تکرار نمادین
آفرینش جهان در ابتدای سال نو ،رسمی جهانی است .یکی از
مشهورترین جشنهای سال نو ،جشن «اکیتو» بابلی است که
در انتهای سال کهنه ،پادشاه به صورتی نمادین کشته میشود
تا در سال نو ،باززنده شود تا نیروی جدید الهوتی را دریافت
کند .با کشــته شدن در سال کهنه ،مصائب دنیوی نیز نابود
میشــوند و انسان در سال نو با زایش مجدد ،زندگیای نو و
عاری شده از گناه و مشکالت را آغاز خواهد کرد .جشن سال
نو در ایران یعنی نوروز نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
نوروز ایرانی نیز آیینی در ابتدای سال نو است تا تولد مجدد
طبیعت که نمادی از خلقت جهان است ،جشن گرفته شود.
انسان ایرانی نیز در این آیین با تکرار نمادین آفرینش زمین و
خلقت جهان ،از ایزدان جهان اساطیر ایرانی یاری میجوید تا
سال نو را با امید ،پاکی و دور ریختن هرآنچه ناپسند است ،از
نو آغاز کند ،گویی که در ابتدای خلقت جهان در حضور ایزدان
الهوتی تازه متولد شــده است .در راستای تحقق این هدف
مقدس ،یکی از آیینهای بسیار مهم و غیرقابل چشمپوشی
برای انسان ایرانی در برگزاری جشن سال نو و تکرار نمادین
آفرینش جهان ،برپایی محضری مقدس و پاک است تا شرایط
را به نحوی مهیا کند تا مهمترین الههگان و موجودات مقدس
و فرازمینی ایزدستاناش را به آیین بازسازی آفرینش جهان
دعوت کند ،به عبارتی دیگر انسان ایرانی« ،امشاسپندان» که
باالترین مرتبه را در سلسله خدایان اسطورههای ایرانی دارند
به جشــن سال نو ،یعنی نوروز ایرانی دعوت میکند .بدیهی
است که حضور باالترین مقامات الهی ،مستلزم ایجاد شرایط
مناسب و مکانی مقدس و پاک است .لذا ایرانیان خوانی مطهر
و مقدس را بر زمین میگستراندند تا مکانی در شأن ایزدان
بیارایند و آنان را با نهادن نمادهای زمینیشــان بر آن خوان
مطهر ،در جشن نوروز که جشن سال نو و تکرار نمادین خلقت
جهان است ،همراهی کنند .این خوان مقدس و مطهر که در
واقع محل جلوس ایزدان ایرانی در آیین بازســازی آفرینش
است ،امروزه به نام «سفره هفتسین» شناخته میشود .ما در
شمارههای اول و دوم این ویژهنامه پنجگانه نوروزی به معرفی
امشاســپندان پرداختیم و نمادهای زمینی هر یک از آنها را
شناختیم .لذا اکنون میدانیم که انسان ایرانی چگونه در آیین
بازسازی نمادین خلقت جهان ،در جشن آغاز سال نو ،در نوروز
چگونه میزبان نمادین نمادهای ایزدان مقدس و فرازمینیاش
خواهد بود :اهورامزدا با نماد کتاب مقدس ،بهمن با نماد شیر
و تخممرغ که سمبلی از جانداران سودمنداند ،اردیبهشت با
نماد شمع که شعله آتشی را میزبانی میکند ،شهریور با نماد
سکه به نمایندگی از فلزات ،سپندارمذ با نماد برکات زمین
یعنی خوراک آدمیان ،گندم ،نان ،سیب ،سیر ،سنجد ،سمنو و
سماق ،خرداد با نماد تنگ آبی که یک ماهی قرمز حکایت از
حیاتبخشی آب دارد و در نهایت امرداد که نمادش بر خوان
مقدس سبزهای زیباست تا رویش مجدد و تولد دوبارۀ طبیعت
را به یادش آورد.
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افقهای نو در زندگی و شــهر،
و در صورت امــکان ،خالقیت،
نوآوری ،ابتکار نظر و عمل.
نــوروز یعنی نــور ،رنگ ،رقص ،شــادی ،نو
اندیشــی ،نو اثری ،نوبینی و نوچینی .نوروز
یعنی جــرأت گــذر از جهــل و خرافات و
بیخبری .نــوروز یعنی بیــداری عقالنی و
خیــزش از خــواب تعصب و جزماندیشــی.
نوروز یعنی پایان ظلم و ســتم و اربابواری.
نوروز یعنی ،تغییــر و تحول اثربخش .نوروز
یعنــی روز گذار و عبور از تاریکی و ســردی
و زمســتان و زمختــی .نــوروز یعنی آمدن
روشــنی و نور و گرمی و گرمجوشی .نوروز
یعنی غلبه علمی و دانشی بر کرونا ،چیرگی
همتهای بلند و ارادههای قوی بر بیماریها،
پژمردگیها و افسردگیها.
شــهروند اثربخش به درســتی میداند هر
کنشی ،واکنشــی دارد ،هر کار و اثر نیک یا
بد ،پــاداش یا پاد افراه در پی دارد .بنابراین،
شــهروند اثربخش ،مولد اثرهای نیک است،
مولد راســتی و درستی است ،متوجه قوانین
جذب و دفع اســت .از رهگذر این تالشها،
تفکرات و اثرات ،انسان و جامعه تازه و نوزاده
دیگری متولد میشــود که انســان مفید و
اثربخش نامیده میگردد.

