نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 903

میالد مسیح (ع) و سال نو میالدی نزدیک است

رسوم عید

آشور یها
چگونه است

مشعل -این روزها که مسیحیان جهان در آستانه سال نو قرار دارند و شادی و نشاط ،کشورهای
زیادی را فرا گرفته است ،مسیحیان ایران هم روزهای نزدیک عید را میگذرانند .ایرانیان مسيحي
متفاوت از مسیحیان سایر کشورها به جای ۲۵دسامبر 6،ژانویه را به عنوان روز کریسمس و تولد
حضرتعیسیمسیح(ع)میشناسندوآنراجشنمیگیرند.بیشترجمعیتمسیحیانایران
شامل دو گروه ارامنه و آشوریها میشوند که جز در تهران ،در شهرهای دیگر ایران هم ساکن
هستند.درگزارشقبل دربارهکریسمسارامنهوآیینآنهاصحبتکردیمودراینگزارش
بیشتر به آداب و رسوم آشوریها در ایام کریسمس میپردازیم .آشوریها که آسوری هم
خواندهمیشوند،جمعیتکمترینسبتبهارامنهدارند،اماهمانندسایراقلیتهایمذهبی،
دارای حقوق مدنی هستند و نمایندگانشان در خانه ملت حضور دارند .آشوریها اصوالً از
نژادسامیهستندوزبانآنانباسایرزبانهایسامی،مانندعربیو. .همریشهاست.آشوریها
از بدو پیدایش مسیحیت به این آیین گرویده اند .پس از انقالب اسالمی ایران آنان مانند
سایر گروههای نژادی و گروههای مذهبی رسمی از نعمت آزادی و حریت استفاده کرده،
زبان ،آداب ،رسوم ،مذهب و سنن قومی خود را که ضامن بقای قومیت آنان است ،حفظ و
حراست کردند و در میان افراد جامعه خود آزادانه اشاعه دادند .تدریس زبان آشوری ،یعنی
آنچه در سراسر خاورمیانه منع شده و کشورهای همسایه آن را ممنوع میدانند ،در مدارس
اختصاصی آشوریان ایران مانعی ندارد .بر پایی آیینهای دینی و مذهبی در کلیساهای چهارگانه
آشوری ،از مفاخر جامعه آشوری است .آیینهایی مانند قربانی مقدس یا عشای ربانی برای کودکان و
آموزش تعلیمات دینی در مدارس و کلیساهای آشوری با نظم و شکوه خاص برگزار میشود .مسيحيان
آشوری از ۲۵روز مانده به ميالد مسيح (ع) روزهای با عنوان روزه پرهيز میگيرند و در اين مدت از صرف گوشت
و لبنيات دوری میجويند .پس از فرا رسيدن ۲۵دسامبر (چهارم دی) ،آشوريان روزه خود را به پايان رسانده و با
حضوردركليسا،مراسمعشایربانیبهجایمیآورند.آنهادراینروزبرایدیدوبازدیدوعرضتبریکبهروحانیون
آشوری به کلیساها میروند و فردای آن روز ،روحانیون هستند که به دید و بازدید هم کیشان خود میروند .از
یدانند،
نکات قابل توجه دیگر این است که برخالف همه مسیحیان که روز اول ژانویه را به عنوان آغاز سال نو م 
سال نو آشوریها در ماه نیسان و همزمان با مراسم  ۱۳فروردین ایرانیهاست .آشوریان دو عید بزرگ «میالد
عیسیمسیح»درزمستانو«رستاخیزمسیح»دربهارراجشنمیگیرند.

غذاهاییکهشباهتزیادیبهغذاهایایرانیدارد

خانوادههای آشوری همانند سنت ایرانیها ،دو سه هفته مانده به کریسمس ،خانه تکانی خود را شروع میکنند و

چه بشنویم؟

ماندگاری با «جان مریم»
محمد نوری ،هنرمند فقید موسیقی ایران است که در اول دی ماه
 ۱۳۰۸در رشت به دنیا آمد و به عنوان مدرس آواز و خواننده ایرانی
درخشید .او برنده جایزه «خورشید طالیی» ( ۵۰سال صدای
متفاوت و ماندگار) در سال  ۷۸از جشنواره مهر و دارای مدرک
درجه یک هنری از شورای عالی ارزیابی کشور و وزارت ارشاد بود.
نوری در سال  ۱۳۸۵به عنوان چهره ماندگار برگزیده شد .او
آلبومهای زیبا و اثرگذار زیادی همچون «در شب سرد زمستانی»،
« آوازهای سرزمین خورشید»« ،دالویزترین»« ،در ماه باران»،
«جاودانه با عشق»« ،شکوفه خاطرات» و ...را دارد؛ اما بسیاری از
مردم او را با آهنگ معروف «جان مریم» میشناسند.
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شاعرانهها

میالد

بـی قرار توام ودر دل تنگم گـلههـاست
آه بی تاب شدن عادت کم حوصلههاست
مـثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی وبین من وتو فاصلههاست

آسـمان با قـفس تـنگ چـه فرقی دارد
بـال وقـتی قفس پر زدن چلـچلههاست
بی تو هر لحضه مرا بیم فرو ریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزلههاست

بـاز مـیپرسمت از مساله دوری وعشق
وسـکـوت تو جـواب همه مسالههاست
فاضل نظری
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