
نوروز  عید  
ن از طبیعتن آن در ون است بهار روز اولی  ن نوروز ن خواب  ن مجددان ون شودیم بیدار طوالب 

 
دیم رس از ران خودش زندگ ن ایرانیان .گی  هر نی    

وع ساله ندیمن جشن ران طبیعت جدید فصل رسر ن خانه بان کنندیمن سعن هانآنن .گی  زندگیشان در ران باری پر و جدید فصلن هایشان،دلن تکاب   
بزنند رقم . 

 
ن عید ن ون رسم بان ران نوروز باستاب  ،ن خانهن مثلن رسوماب  ،ن هایمرغنتخمن د،نبازدی و دید تکاب 

 
ی رنگ و سی  ن هفت مایه، بان پلو سی   ... 

خود اقوام دیدن به ایام اینن در مردم و شوندیمن محسوبن نوروز رسمن تعطیالتن عنوانبهن فروردینن نخستن روز چهار .شناسیمیم  
یک یکدیگر بهن ران عید اینن ون روندیم ن فروردین ۱۳ و ۱۲ روزهای .گویندیمن تی  دهن و ایران اسالیم ینجمهورن روز ترتیببهن نی   بدر سی    

روندیم شمار به رسم تعطیالت جزون و هستند . 
 
 

سال  تحویل  دعای  
ن هایخانوادهن وع خوبن دیل حال بان ران جدید سال تان خوانندیمن سال تحویل دعای سی  ن هفتن سفرهن رس ایراب  کنند رسر :  

ن ای هاندیدهن و دلهان دهنده تغیی   
گرن ای روزن و شب تدبی   

هانحالتن و هانسالن گرداننده ای  
کنن دگرگونن حال نیکوترینن به ران مان حال  

 
 

سی    هفت  
ن هایخانوادهن نو، سال تحویل به مانده ساعت چند سیبن شامل سی  ن هفت دادن قرار بان و کنندیمن پهنن ران سی  ن هفت سفره ایراب  ، 

ه،ن سمنو، سنجد، رسکه، ن و سماق سی   یکن یکدیگرنبهن ران زنرون اینن ...و سنبلن آینه، مایه، خود، مقدس کتابن همچنی  ن و سی  گویندیمن تی  . 
دارند ران خودشان خاص معنای سی  ن هفت سفرهن در نمادهان این از یک هر . 

 
 
 عیدی 

ن ترکوچکن افراد به هانترنبزرگن معموال نوروز ایام در باستان تاری    خ در البتهن .دهندیمن «نوروزی» یان «عیدی» عنوانبهن هدیه یان پولن مبلع   
ن ترهانکوچکن گایه ایران دادندیمن عیدین ترهانزرگنب به نی   . 

 
 

ده بدر  سی    
ونن خانه از ایران مردم فروردین، ۱۳ روز در ده مشهور سنت .روندیمن طبیعتن دامان به هانپاکننان کردن دور براین و آیندیمن بی  بدر سی    

« ه ن زدن گره کار اینن فلسفهن .است «زدن گرهن سی  
 

ن کار،ن اینن بان افراد و است طبیعت بان زندگ کنندیمن آرزو خود برای انرن طراوت و شاداب  . 
 
 

۱۴۰۰ نوروز عید  
است «گاو» آن نمادینن حیوان .بود خواهد ثانیه ۲۷ ون دقیقه هفت و ۱۳ ساعت ماه اسفند ۳۰ شنبه روز ،۱۴۰۰ سال تحویل زمان . 

 


