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نــوروز از کهنتریــن آیینهــای ایرانــی و نشــانگر پایه
دانــش کیهــان شناســی و ریاضــی در میــان ایرانیان
ِ
است و پیشینه آن به روزگاری میرسد که یکجانشینی
در فــات ایران آغاز شــد .برگــزاری نــوروز و مهرگان،
یکی در آغاز کشــت و کار و دیگری در پایان برداشــت
فرآوردههای کشــاورزی ،نشــان آن اســت که مردمی
که این جشــنها را برگزار میکردند یکجانشین بوده
و از راه کشــت و کار گــذران میکردهانــد .دیگــر اینکــه
مــردم ،نوروز را که رســتاخیز جهان اســت با اندیشــه
رســتاخیز باوری ســازگار یافتند و بدین مناســبت آن
را پذیرفتند .در شــاهنامه درباره پیدایش نوروز آمده
اســت که جمشید تختی گوهرنشــان ساخت و هرگاه
که بر آن تخت مینشســت ،دیو آن را بر ســر دســت
گرفته به آسمان میبرد .آن روزی که شاه آن تخت را
ســاخت و او را به آسمان بردند مردمانی که پیرامون
تخت او گرد آمده بودند جشــن گرفتند و آن روز را که
نخستین روز ســال نو بود «نوروز» خواندند ،بنابراین
نوروز جشــنی آسمانی نیز هست .از سوی دیگر نوروز
در روزی آغاز میشود که هم نام ایزد است و در ماهی
که باز هم بهنام ایزد اســت ،نخستین روز از نخستین
مــاه ،این همان نیروی معنوی اســت که در زندگی از
هستی نگهبانی میکند و پس از مرگ او را به آسمان
میبرد.
در بــاور ایرانیان ،در نوروز نخســتین بار به زرتشــت
وحی شــده بــود و او از آن روز دوره پیامبری اش را آغاز
کــرد .برخــی روایات در میــان ما وجــود دارد که برپایی
آیینهــای نــوروزی را بــه پــاره ای رویدادهــای تاریخی
پیوند میدهد مانند پیمان گرفتن خداوند از بندگانش
کــه تنها او را بپرســتند ،فــرود آمدن نخســتین وحی بر
پیامبر(ص) ،بت شکنی ابراهیم(ع) ،شکستن بتهای
قریش به دســت علی امیرالمؤمنیــن(ع) ،پیروزی آن
حضرت بر خوارج در نهروان ،نشســتن کشتی نوح(ع)
بر کوه جودی و از همه مهمتر همزمانی آن با گزینش
علــی امیرالمؤمنیــن بــه جانشــینی پیامبــر چنانکــه
گفتهاند:
نوروز از آن شد پر شعف  /هم صاحب عز و شرف
کان روز ساالر نجف /آمد به تخت سروری
در ادبیات عامه نیز چنین میگویند:
بهــار آمد بهــار آمد خوش آمد /علی بــا ذوالفقار
آمد خوش آمد
علی با ذوالفقار آن شــاه مردان /دل ناشادمان را
شاد گردان
این موضوع از دید ســفرنامه نویســان هم پنهان
نمانده چنانکه شــاردن ،ســیاح نامدار دوران صفوی
آورده است:
شیعیان میگویند درســت هنگام تحویل آفتاب
بــه برج حمــل یعنی نخســتین روز نــوروز  ،حضرت
محمد(ص)دراجتماعمسلمانانحضرتعلی(ع)
را به جانشینی خود نصب کرده است ،میتوان گفت:
عید جانشــینی حضرت علی(ع) یگانه عیدی است
که موافق سالهای شمسی تعیین میشود.
روایــات گوناگونی در مفاتیح الجنان آمده اســت

که چون نوروز شود غسل کن و پاکیزهترین جامههای
خــود را بپــوش و بــه بهتریــن بوهــای خوش خــود را
معطر گردان ،پس چون از نمازهای پیشین و پسین و
نافلههای آن فارغ شدی چهار رکعت نماز بگزار ...که
نشان دهنده اهمیت ستایش پروردگار در نوروز است.
برخی کارهای ویژه در نوروز در گفتار فردوســی با
آنچــه در متون آیینی آمده همخوانــی دارد .در نوروز
طبیعــت جــان میگیــرد ،آفتــاب میفــروزد و گلها
میشــکفند و زمیــن ســبز میشــود و ابــر بهــاری در
آسمانمیخروشد.
بمــان تا بیاید مه فرَودیــن /که بفروزد اندر جهان
هور دین
بدانگه که بر گل نشاندت باد /چو بر سر همی گل
فشاندتباد
زمیــن چــادر ســبز در پوشــدا /هــوا بــر گالن زار
بخروشدا
بهرســو شــود پاک فرمان ما /پرســتش که فرمود
یزدان ما
دیگــر از ویژگیهــای جشــن ایرانیــان که تــا امروز
پابرجاست تهی کردن دل از کینه و دشمنی و آراستن
آن به مهر و دوستی است.
دل از داوریها بپرداختند /به آیین یکی جشن نو
ساختند
در جشن نوروز ،به پرستش ایزد میپرداختند و در
واقع پرستش ایزد را نیز نو میکردند.
زمانه بیاندوه گشــت از بــدی /گرفتند هر یک ره
ایزدی
توانگران در جشــنها بــه داد و دهش اهتمام
میکردنــد و بــه تهیدســتان و بیچیــزان مهــر
میورزیدنــد بواقــع آنهــا را نیــز برای برپا داشــتن
یساختند.
نهاآمادهم 
آیی 
سه یک زان نخستین به درویش داد  /پرستندگان
را درم بیش داد
بهگفتــه شــاهنامه ایرانیــان در جشــنها بوهــای
خوش بهکار میبردند.
بفرمود تــا آتش افروختند /همه عنبــر و زعفران
سوختند
از کارهای جمشــید کیانی ،بنیانگذار نــوروز ،برای
مردم آوردن بوی خوش بود:
دگــر بویهای خوش آورد بــاز  /که دارند مردم به
بویشنیاز
چو بان و چو کافور و چون مشــک ناب /چو عود و
چو عنبر چو روشن گالب
میالد علی(ع) امیرالمؤمنین و نوروز مبارک باد.

سالم ایران عزیز

اردشیر رستمی
نویسنده و طراح

ســام مــادر مهربانــی کــه در بیجــار بــرای
خانــواده کوچــک ما تخم مرغ آبپــز آوردی و
با لبخندی فراموشنشدنی به ما هدیه کردی،
مــا هنــوز از چشــمان و دســتهای مهربــان تو
صحبت میکنیم.
ســام پیرمــرد لرســتانی کــه در نزدیکــی
مسجدســلیمان برایمــان نــان و لبــاس محلی
آوردی و همهمان با آن عکس گرفتیم.
ســام خانــواده مهربــان کوهرنگــی کــه در
سرچشــمههای زاینــدهرود مــا را میهمان خود
کردید و ماشین خراب شده ما را تعمیر کردید.
ســام مادربــزرگ ســنندجی کــه دســت ما را
گرفتــی و به مزرعه توت فرنگی بــردی و از دور
شدن آدمها از همدیگر گله کردی.
ســام نوازنــده دورهگــرد کــرد کــه در دامنــه
زاگرس باشــکوه ما را به خانه بردی و خواســتی
تمــام ســرمایهات را کــه چنــد مــرغ و خــروس
بودند برای رهگذرانی که شاید هیچوقت دیگر
آنها را نمیدیدی ،قربانی کنی.
ســام خلیفــه روســتای هجیــج کنــار رودخانــه
باشــکوه ســیروان و کوههــای بــزرگ و جادههــای
پرخطر اورامانات که مســافران خسته و گرسنه را
در شــب بارانــی در خانهات پنــاه دادی و خودت
تــا صبح بیدار ماندی و در پاســخ اینکــه چرا این
همه محبت میکنی گفتی خداوند از میان تمام
آدمهای زمین مرا برای میزبانی از شــما انتخاب
کرده است و این افتخاری تکرار ناشدنی است.
ســام مــادر مهربــان بندرعباســی که مــرا در
نــوزادی در آغوش گرفتــی و در زیر درخت انبه
بــا مــن عکــس گرفتــی و اولیــن عکس مــن در
آغوش تو اســت زیرا نمیتوانســتی بــا دوربین
کار کنی و مادر من عکس گرفت! من هم هنوز
نمیتوانم با دوربین کار کنم!
ســام باباحاجــی کرمانی کــه مــرا در کودکی
همــراز خــود کــرده بــودی و بــا مــن درد دل
میکردی و میگفتی برای ایران چهکار کنیم؟!
جوابهایم یادم نیست ولی سؤالهای شما که
همه نگرانی برای ایران فردا بود یادم هست.
ســام قهوهخانــهدار مراغــهای کــه از پشــت
میــز پا شــدی و با من و همراهان دســت دادی
و لبخنــد زدی؛ چیــزی کــه در شــهرهای بزرگ
دلیل میخواهد.

