
 
 نوروز ايرانيان و گزارش تاريخ 

 
 آيد نسيم باد نوروزي     از اين باد ارمدد خواهي، چراغ دل برافروزي!ز كوي يار مي

 حافظ 

شدم، شايد قلم در باب به دفتر مجله آمدند مواجه نمي به تازگياگر با اين پرسش ساده نوجواني كه 

ن پوياي اين ها گاه بر خالف ذهآمد، ما بزرگترگرفت و مضمون ديگري به راه ميآيين نوروزي راه ديگر پيش مي

 گذريم: اعتنا ميها بيبندي بعضي دانستهجوانان، از كنار جمع

پاره خودمان،گاه كشوري به چند يآسيا و منطقه يهم در قاره  ،ما يشود هم در سراسر سيارهچطور مي

كنند هاي تاريخي را عوض ميها و عنوانرسد و يا نامبومي در آن كشور به قدرت مييا يك غيرشود، تقسيم مي

ها، رسوم و هويت بومي و اشتراكات مگر اين ملت !كند؟و كسي از آن ممالك هم هيچ اعتراض نكرده و نمي

« ايران»ناپذير است كه مثالً روزي نام )خداي ناكرده( چقدر دشوار و تحملگي و ديني و خويشاندي ندارند؟ فرهن

 هاي مشترك و ملّي ما از ياد برود...! عوض شود، يا آيين

آيم، عجب فرهنگي، چه ملّيتي، چه حب و عالقه و ريشه و مدنيتي... كه حتي نوجواني و من به خود مي

ايران ما ايران بوده و اندازد كه راز چيست؟ از صبح دمان تاريخ تا به امروز، انديشه و اين مبادا مينورسته را به 

 اين عين آگاهي بر هويت ملّي و تاريخ و فرهنگ خويشتن است.  خواهد بود،

كه به آنبيايم، هاي طوالني تاريخ عبور كردهترين گردنهبه راستي چرا ما اين همه پايدار و توانا از تاريك

دهيم و به ها را تشخيص ميهاي خود دهيم، همچنان به هنگام، بحرانفرهنگ غير، فرصت تجاوز به مرز انديشه

در انتخابات كنيم. همين چند سال پيش بود كه صورتي جمعي در برابر هر نوع دشمني ايستادگي مي

ها صادره از قريه و يكي از كانديدا يجمهوري در صدر انقالب، مردم به فراست دريافتند كه شناسنامهرياست

گونه با يست، او را كنار گذاشتند. به راستي ما چه داشته و چه داريم كه ايناي متعلق به اين مرز و بوم نخطه

كنيم؟ آيا فرهنگ و تمدن از استقالل و فرهنگ و تاريخ خود، مراقبت عاشقانه مي ،تمام حواس تاريخي خويش

ترين فرهنگ جهان گذشته بوده است، ين يك نشانه؟ پس چرا مصر كه خود صاحب بزرگباستاني كافي است؟ هم

رحمانه از هستي باستاني خود بريده است؟ چرا سوريه رومي و شام باستاني نتوانست از امروز اين همه بي

توان به هاي بزرگ دنياي كهن مياز ميان ملت»و عراق...! به حق  و مراكشهاي مدني خود دفاع كند؟ ذخيره

گيرتر از ديگران وابسته ، چشمهايي چندتداوم فرهنگي در ايران به اعتبار يجرأت بر اين امر تكيه كرد كه پديده

هزار سال همچنان نام اين سرزمين و باشندگان اساطيري تا به امروز در طول چند است. رمز اين پديده كه از دوران

هاي شك پيش از هر چيز ريشه در آيينو تغيير هويت نداده است، بيو فرهنگ تواناي آن را استوار نگاه داشته 

كه آيين بهاري و « اند.زندگي داده يه ادامهن زندگي شكل گرفته و به طور پيوستتريدستدوركهني دارد كه از 

فرزند طبيعت ا رود. نوروزي كه تنهدار و جاودان به شمار ميهاي نامنوروز ايراني و عيد مشرقي ما يكي از اين آيين

 يابيم: بلكه از هر سو كه به تحليل هويت و موقعيت آن بپردازيم به نتايج و ثمراتي عجيب دست مي نيست

بهار، هوشمندي  يالف: نوروز و طبيعت: انتخاب روز نو و عيد باستاني آن هم در آغاز فصل روياننده

شود و گذاري نمود، طبيعت از خط خواب به در ميهاصل آن را پايها پيش، رساند كه قرنتاريخي ملتي را باز مي

 گذارد و اين آغاز بر باليدن است؛ رستاخيز انسان، رستاخيز طبيعت. اي بر پايان سطر سرما مينقطه



و تولد  ز دل خاكهاي كشاورزي، سر به در آوردن اب: نوروز و كشاورزي: تالش در راه توليد دستاورد

شود، از هاي فراگير كشاورزي در چنين ايامي آغاز ميزند. فعاليتنسان را رقم مينوزادي كه سر سبزي هستي و ا

 تا تميز رويش محصوالت مورد نظر سال نو.  هاي خشك زمستانها از بازماندهپالودن باغ

آيد و اين سرآغاز ميشادماني در يو انسان نيز به جامه پوشدطبيعت رخت نو ميج: نوروز و انسان: 

 زندگي است، يادآور تولد در عشق و شادماني است. 

دارد تا مياي انساني است كه آدمي را واو شيوه رسمي بزرگد: نوروز و وحدت انساني: آيين نوروزي، 

جزء و اين عين وحدت ملّي از  ارحام پاسخ دهدصله يچرك و بغض و كينه را بشويد و به شادماني تمام به وظيفه

جامعه(!  يدل و چه خانه يبه كل جامعه است. خانه تكاني بزرگ )چه خانه زندگي و خانوار خويش و چه خانه

 هاي ايراني است. ي اقوام و عشاير و ملتنوروز ما تبلور وحدت ملّي ما و همبستگي همه

 ها وها و تقسيم داشتههـ: نوروز و عدالت اجتماعي: نوروز، اين آيين معنوي ايراني، سرآغاز جشن عاطفه

ي صاحبان قدرت مالي واجب االيام بر همهاز قديمداري است. خواهي و مردمدوستي و ميهنتشويق احساسات نوع

بوده است كه پيش از فرا رسيدن نوروز، نسبت به رفع مشكالت همسايگان پايين دست خود توجه كامل نشان 

 نمود يافته است.  « هاهجشن عاطف»دهند، رسمي پسنديده كه امروزه در 

باستاني، همواره به عنوان دژي مستحكم براي حفظ فرهنگ و مدنيت اين  ينوروز و آيين عيد فرخنده

به قبول فرهنگ ايراني تن ها را واداشته است تا ده و حتي آنكرهاي فرهنگي بيگانگان را دفع مرز و بوم، يورش

اخير، ما  يران و تاتار و مغول و تا تهاجمات فرهنگ غرب در سدهتا ديگ ماز يورش فرهنگ يونان و رو در دهند.

اقليمي خود  ايم از امانت فرهنگ و فرهنگ عاشقانه و ملّي و بومي وهاي معنوي توانستهدر پناه همين آيين

 محافظت كنيم. 

الرشيد از سين نشستند، هارونهفت يها پاي سفرهها از آيين نوروزي ما استقبال كردند، رومييوناني

 خود مفتخر بود.  يهالصاق عيد نوروز به وجه

به مجالس عزا و اندوه جاي خود را  ،هاي شادمانيها بسيار كوشيدند تا جشناخير انگليسي يدر سده

هاي نامسلمان )!( نسبت دهند و از آن طريق خيزي را به گبرشادمانيها به كار گرفتند تا هر جشن و ترفند بدهند

تر از آن بود كه به ا ملت ما هوشمندامّ را بيمه كنند بازي را دامن زنند و هم افسردگي ملّيفرقه يهم تفرقه

. ايراني هاي راستين ملّي و اسالمي و درست و تاريخي جدا شودها تن در دهد و يا خود از آيينها و فريبترفند

 اش را مهيا كند. ت ملّيرنگ شدن هويهرگز به هيچ بيگانه فرصت نداده است كه موجبات كم

تبار و و ايرانيها ايراني جهان بيش از هر چيز اين جشن نوروز است كه ميليون يامروز در چهار گوشه

خواند، از اعالم روز نجات زمين حتي غير ايراني را به سوي وحدت انساني و رستاخيز عشق و كار و آزادي فرا مي

ها در اروپا و آمريكا، تا پذيرفتن نوروز و عيد تا جنبش سبز ماست «وروزن»از سوي سازمان ملل كه همان روز اول 

تركيه، قفقاز، جمهوري آذربايجان،  يباستاني ما به عنوان يك روز ملّي در شمال عراق، مشرق سوريه، كل جامعه

اين ارمغان هايي از هند و كشمير، غرب و جنوب غربي چين. تاجيكستان، افغانستان، شمال غربي پاكستان، بخش

 فرهنگ و خروج مدنيت ايراني است: 

 خبر از نو شدن اندر بقاشود دنيا و ما     بيهر نفس نو مي

ني اهاي نماز نياز دارد، هستي، طبيعت و انسان ايرروز، يك مومن به تكرار ركعتكه در شبانه گونههمان

ي هاصل است. نوروز ما قيام عليه جمود انديشهنيز به نو شدن خويشتن محتاج است، نووز نماز سال و عبادت چهار ف

 نوروز ما نماد خروج كاوه عليه ضحاك است.  زمستاني است،



فروغ ما ايران است، ايران بزرگ و عزيزي كه در پرنوروز ما، پيرايش و آباداني نو به نو خانه مشترك و 

 يبزرگي پرورش داده و به جامعه دامن خود حكيمان و شاعران و فيلسوفان و دانشمندان و رهبران و مصلحان

يني كه در برابر هزاران تهمت )از دار و آزاده و متدبشريت معرفي كرده است. همين ايران هوشمند و فرهنگ

اً نسبت به هر ملت امروز ثابت كرده است كه روي پاي خود ايستاده و اتفاق(، طلبمانده و جنگتروريست تا عقب

 ر است. تروتر و پيشطلبديگري صلح

كند كه مبادا نام ميهنم عوض شود، همين كه نهال نورسته خطور ميامروز به ذهن يك نو طور كههمين

كه  پرسمدهد و امروز باز از خود ميترين آيين بشري است، خود از عظمت ملتش خبر ميهنوز صاحب قديمي

نسل و دوره به دوره خود را از طوفان هبسلفراز و نشيب ما، چگونه بعضي از رسوم ملّي ما ندر پيچ و خم تاريخ پر

ها عجب آلود خود را حفظ كرده است؟ و اين هويتهويت رازها عبور داده و تا به امروز، ها و غبار فراموشيحمله

حلقه، بهحلقهپاياني، ماند. چه راه بيهاي آن، عاجز ميامانتي است كه حتي تاريخ در برابر گزارش موقعيت دستاورد

و اضطراب. از اين رسوم  گاه آشكار و سربلند و نترستو و پنهان، و توبه نشانه، گاه خونين و شكست خوردهبهنشانه

 شان آيين نوروز است، نوروز مشرقي ما. ن ميان، برترينايو از  هاي باستاني استملّي، يكي هم جشن

 سرزمين تمدن و فرهنگي فخرآفرينهاي تاريخي، اقليمي معنوي بوده است، ايران بزرگ ما در تمام دوره

 گفت: و اگر چنين نبود، قريب به پنج قرن پيش از ميالد مسيح، هرودت نمي

 آسمان ايران پوشيده از پَر فرشتگان است.  -

ت بوده و هست، اين گزارش يك محقق دار مدنيمشرق زمين، چراغ يآيين ما، قلب تپندهسرزمين پر

تأثير »، در كتاب اندخودي نيست، بسياري از مورخان بزرگ تاريخ مغرب زمين بر اين حقيقت شهادت داده

 خوانيم كه: نوشته استفان پانوسي مي« بيني ايراني بر افالطونجهان

هاي ست، او نه تنها آموزهگيهاي فروهران نيست، او يك سارق فرهنشگرف، معمار آموزهبله، افالطون پر»

بلكه بر اين حقيقت نيز سرپوش نهاده است، پنهان گذاشتن اين  ه استنويسي كردبه نام خود باززرتشت را 

 « گري است.حقيقت، خود عين تاراج

يابد، هاي ملّي ما و قوانين مدني ايران بزرگ از مركز آسيا به چهار سوي جهان آن روزگار راه ميآموزه

ها و رسند و چينيگان به آيين ديونيسوس ميها از جشن آبانجويند، يونانيها ميا از مهرگان ما سودههندي

 آن مي گذارند ينامي بومي بر شيوهآيند و با تغييراتي چند، اعراب و مصر آفريقايي به استقبال جشن نوروز ما مي

هاي يسم از دروازهترايجا كه ميهان است، تا آنو اين حادثه، نخستين حركت در صدور فرهنگ ايراني به سراسر ج

 دهند. ها و اماكن باستاني آن بر اين حقيقت گواهي ميكند و هم امروز نشانهاروپاي آن روزگار نيز عبور مي

هاي حقيقي و ملموس ها، به علت جاذبهروز، يگانه رسمي است كه به جاي تحليل رفتن در اسطوره« نو»و 

نوروز جمشيد  يده است: از سفرهجذب نيروي فرهنگي و آييني خود كرا در خود به تحليل برده و ها رخود، افسانه

 الرشيد( در بغداد. و تا سفره نوروز هاروني )هارون دخت ايراني در پايتخت چين باستانجم، تا جشن نوروزي پوران

معنا در ماده، انسان و طبيعت، سويي با طبيعت است، رستاخيز ماده در معنا و نوروز، همان تعادل و هم

يك جنبش  امروزه به عنوانزباني انسان با طبيعت، دلي طبيعت با انسان و همرسند و اين همبه وحدتي ازلي مي

« هاحزب جهاني سبز»جنبشي به نام  يلوحهاخير سر يجهاني مطرح شده است، دفاع از محيط زيست كه دهه

هاي قانون و حقوق بشر، به ذات فرهنگ جهاني ما و مدنيت ايراني در اروپا شده است، در واقع همچون پايه

سيراب »فرمايد: يا وقتي كه پيامبر اسالم )ص( ميگويد، جا كه زرتشت از رستاخيز گياه سخن ميگردد، آنميزبا

دهد. ايام نوروزي خود از تأييد اين ادعا خبر مي« اندن به يك مومن تشنه را دارد،كردن يك درخت، ثوابِ آب رس

در حقيقت سرآغاز نبر حق عليه باطل، و پيروزي عدالت بر ستم است، در چنين روزي است كه جمشيد جم به 



اند كه هنوز بز جهان اي، در واقع نمايندگان دو جريان ابديهاي ذهني يا افسانهاين نماد» كند، دادگري قيام مي

 سيطره دارند، نيكي و بدي، آزادي و اسارت، بيداد و عدالت، و... 

هاي فلسفي يونان در غرب رسيدن به راز اين موضوع است كه هر چه امروز به نام پايه ،اشاره به اين نكته

لسفه و انديشه اروپا، و تفكر و سير ف ما دارد هاي ملّيفرهنگي نشو و نمو كرده است، در واقع ريشه در آيين

 رسد. ست كه سر منزلش به مدنيت ما ميآبشخوري آشنا

دهد كه نوروز مشرقي ما، سرآغاز گسترش فرهنگ نيكي و سربلندي و آزادي و عشق تاريخ گزارش مي

خوانيم كه فريدون ها ميجا كه در افسانههاي شناخته شده دوران ديرين است، آنبه هستي در سراسر سرزمين

سه پسر بود و جهان را ميان سلم و تور و ايرج تقسيم كرد، در حقيقت اين نمايه و اسطوره، اشاره به گسترش  را

فرهنگ ايراني از ديار مغرب تا رود فرات، ديار مشرق تا رود جيحون و سرزمين ميانه است، در تاريخ گزيده 

يين و مدنيت و فرهنگ ايران در تقسيم آو اين  شهر را ميان پسران خود تقسيم كردخوانيم كه هفت هزار مي

 ميان هفت هزار شهر آن روزگار بوده است. 

و فروهران فرشتگان و ايزدان  يت ) پنج قرن قبل از ميالد( آسمان ايران را آشيانهودجهت نبود كه هربي

سراياني كه همسرايان همين گزارش آسماني هستيم، و ما هم گزاردو تاريخ بر اين گزارش صحه مي خوانده است

اند. ايران زميني كه هاي معنوي و مادي ايران زمين بودهي ميراثهمه يدر طول تاريخ، مدافعان از جان گذشته

هاي نيلگون خليج هميشه فارس. هاي آبي خزر تا آبتك آحاد ملت ماست: از مرزتك يخانهامروز خانه و چراغ

و ما امروز به دشمنان  ن تاريخ و فرهنگ پرفراز و نشيب بوده و هستدان و زنان ايترين مرايران كه يادگار عاشق

اي از اين سرزمين را تحريف كنند، چه در اي كاغذ، نام گوشهروي تكه كه حتي دهيمفرصت و اجازه نمي

ام به هاي غربي يا مراسالت بعضي دول منطقه، اشارهالمعارف دفتر انتشاراتي كمبريج، چه از سوي رسانهدايره

خليج »ياد شده است و نه « بحر الفارسيه»ها نيز از آن به عنوان خليج فارس است كه در تاريخ و تواريخ خود عرب

 «! عربي

ساخت تاريخي و استقالل از زيردهيم، ما همچنان كه با تمام وجود به سازندگي اين سرزمين ادامه مي

گونه تا در برابر هررد. مدافعان ما بيدار و مترصدند ارضي آن نيز با تمام وجود، با چنگ و دندان دفاع خواهيم ك

تجاوز ذهني، قلمي و ارضي از هستي تاريخ و تاريخ هستي خود دفاع كنند، ما هم از حيث مادي و هم از جهت 

ايم و صلح و آرامش و آباداني تنها نيت عملّي ملت ما معنوي، همواره حافظ فرهنگ و ملت و سرزمين خود بوده

ايم و نيز خواهيم بود، ملتي كه در دعاي خود وع بشر است، ما اهل معنويت و آگاهي و آزادي بودهبراي تمام ن

زند، ملتي همه خواهد، تحول و طلوع را رقم ميطلبد، شب و روز را سرشار تبسم و ترانه ميها را ميروشنايي قلب

 كنند: سرايان شكوه و آزادي كه زمزمه مياز هم

 يا مقلب القلوب و االبصار     

 يا مدبر الليل و النهار

 يا محول الحول و االحوال     

 حول حالنا الي احسن الحال 

ي ايرانيان و مان، ظهور روشنايي جاودان فرهنگ و عشق و آزادي و استقالل بر همهنوروز، نوروز بزرگ

 مبارك باد! ( چه دور و چه نزديك) مومنان ايراني
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