
 
 
 
 
 

نوروز

 دكتر پرويز خانلرى

 

 آمد بهار خُرّم و آورد خُرّمى

 وز فرّ نوبهار شد آراسته زمى

 

 نوروز اگرچه روز نوسال است روز كهنه قرنهاست. پيرى فرتوت است كه

 بسر پوشد تا به شكرانه آن كه روزگارى چنين درازسالى يك بار جامه جوانى مى

 تاا  آورده اساتچ چناد روزى شاادى كناد. ازسردى زمانه همه دمبرده و با اين

 .اينجاست كه شكوه پيران و نشاط جوانان در اوست

نشاان   آيدچ از آنجا كاهپير نوروز يادها در سر دارد. از آن كرانه زمان مى

شااد  ها چشيده است. اماا هناوزنيست. در اين راه دراز رنجها ديده و تلخى پيدا

يده اساتچ اماا از آن هماه ياك رناگ هاى رنگ رناگ پوشاواميدوارست. جامه

 .بيشترآشكار نيست و آن رنگ ايران است

 هاايى دارد.اند. هر ملتى عيبدرباره خلق و خوى ايرانى سخن بسيار گفته

 گويند كه قومى خوپذيرند. هر روز به مقتضاى زمانه به رنگاىدر حق ايرانيان مى

 اى راو آياين هار بيگاناه ساازند. رسا ستيزند بلكاه ماىآيند با زمانه نمىدر مى

                                                 

 .(  چ شماره دوازده چ ص 1336نقل از مجله سخنچ دوره هفت)42-1239. 

 



 64 5/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 كنند. بعضى از نويسندگان ايانپذيرند و شيوه ديرين خود را زود فراموش مىمى

 دان   كاه اياناند. من نمىصفت را هنرى دانسته و راز بقاى ايران را در آن جسته

صفت عيب است يا هنرستچ اما در قبول اين نسبت ترديد و تأملى دارم. ازروزى 

گويى  ه اين سرزمين آمدند و نام خانواده و نژاد خود را به آن دادندكه پدران ما ب

 .سرنوشتى تلخ و دشوار براى ايشان مقرر شده بود

 تقدير چنان بود كه اين قوم نگهبان فروغ ايازدى يعناى دانا  و فرهناگ

 يافات و عاال باشد. ميان جهان روشنى كه فرهنگ و تمادن در آن پارورش ماى

 رويياد سادّى شاود. نياروى يازدان را از گزنادو ستيز مى تيرگى كه در آن كين

 .نگهدارد اهريمن

 ز ميانپدران ما از همان آغاز كارچ وظيفه سترگ خود را دريافتند. زردشت ا

ه گروه برخاست و مأموريت قوم ايرانى را درست و روشن معيّن كردچ فرماود كا

 .ا در آيددشمن بدكن  از پ گاه كه آنبه يارى يزدان با اهريمن بجنگند تا آن بايد

كياانچ  ايرانى بار گران اين امانت را به دوش كشيد. پيكارى بزرگ بود. فارّ

ه ؛ فارّى كامزدا آفريدچ آن فرّ نيرومند ستوده نااگرفتنى را باه او ساهرده بودناد فرّ

 .كوشيد تا بر آن دست بيابدمى اهريمن

 اماا ا فرّ را برباياد.تاخت تكرد و پي  مىگاهى فرستاده اهريمن دليرى مى

 رسيد. اهاريمنيافت و غريو دليرانه او به گوش  مىرو مىخود را با پهلوان روبه

 .نهاد. پهلوان دلير و سهمگين بودگامى واپس مى

 انديشيد كاهچ ديگارچ فارّ از آن اوسات.خراميد و مىگاهى پهلوان پي  مى

 يچيادچ پهلاوان درناگپآورد و نعاره او در دشات ماىآنگاه اهريمن شبيخون مى

 .كرد. اهريمن سهمگين بودمى
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 ربادر اين پيكار روزگارها گذشت و داستان اين زد و خورد افسانه شد و 

 ت شادچزبانها روان گشتچ اما هنوز نبرد دوام داشت. پهلوان سالخورده شدچ فرتو

 وانيروى تن  سستى گرفت. اما دل و جان  جوان ماند. هنوز اهريمن از نهياب 

 .اك است. هنوز پهلوان دليرو سهمگين استبيمن

 دپوشد و به يارنگ نوروز مىاين همان پهلوان است كه هر سال جامه رنگ

 .كندروزگار جوانى شادى مى

 ود راخااگر برما ايرانيان اين روزگارچ عيبى بايد گرفت اين است كه تاريخ 

 ه ديگارانشناسي  و درباره آنچه بر ما گذشاته اساتچ هار چاه را كادرست نمى

 .كني وار تكرار مىگويند طوطىاند و مىگفته

 ر يكسرهگوينند كه ايران پس از حمله اسكنداروپاييانچ از قول يونانيانچ مى

 هاى ايان امار آن كاه ماورخى بيگاناهرنگ آدا  يونانى گرفت و از جمله نشانه

دادند. اين درست هايى به زبان يونانى مىاست كه در دربار اشكانى نماي  نوشته

انادچ ردهمانندآن است كه بگويي  ايرانيان امروزه يكباره مليّت خود را فراماوش كا

ى يتالياياهاى فرنگى به زبانهاى خوانها مطربان و آوازهدر بعضى مهمانخانهزيرا كه

 .كنندواسهانيايى مطربى مى

و  توان يافت كه عمرى چنين دراز به سار آوردهلتى را در جهان مىكمتر م

رو شده و تغييراتى چناين عياي  در زنادگي  روى حوادثى چنين بزرگ روبه با

شاته و باشد و پيوستهچ در همه حالچ خود را بياد داشته باشاد و دماى از گذ داده

 .حال وآينده خوي  غافل نشود

يوند ايشان را با گذشته دراز و پرافتخارشان مسلمان شدن ايرانيان به ظاهر پ

بريد. همه چيز در اين كشور ديگرگون شد و به رنگ دين و آيين نو درآمادچ هار 
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روزگاار  چه نشانه و يادگار گذشته بود در آت  سوخت و بر باد رفات. اماا يااد

 .در هواى ايران پروازكرد پيشين مانند سمندر از ميان آن خاكستر برخاست و

 امعاهجآنچه ايرانيان رنگ بيگانه گرفتندچ بيگانگان ايراناى شادند.  بي  از

خداى و پي  ايرانى پوشيدند. آيين ايرانى پذيرفتند. جشنهاى ايران را بر پا داشتند

 .ايران زانوى اد  بر زمين زدند

 تن از بزرگانى مانند فردوسى بگذري  كه گويى رستخيز روان ايران در يك

 دادنادچ هماه در دلچ زيارظاهر جاوش و جنبشاى نشاان ماىبود. ديگران كه به 

 ياانخاكستر بى اعتنايى اخگرى از عشق ايران داشاتند. نياامى مسالمان كاه ايران

 التداندچ آنجاا كاه داساتان عادپرست و آيين ايشان را ناپسند مىباستان را آت 

 خسرايدچ بى اختيار حسارت و درد خاود را نسابت باه تااريهرمز ساسانى را مى

 :گويدكند و مىگذشته ايران بيان مى

 جهان ز آت  پرستى شد چنان گرم

 !كه بادا زين مسلمانى ترا شرم
 

 هااتوزىها و كينكوشد كه نسبت به كشمك حافظ كه عارف است و مى

 :گويدبى طرف و بى اعتنا باشد و از روى تجاهل مي

 اي ما قصه سكندر و دارا نخوانده

 هر و وفا مهرساز ما به جز حكايت م
 

 ينهااى باساتانى را از خااطر بزداياد؛ هناوز كاتواند تأثير داساتانباز نمى

 :گويدآورد و مىسياوش را فراموش نكرده است و به هر مناسبتى از آن ياد مى
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 شنودشاه تركان سخن مدعيان مى

 شرمى از ميلمه خون سياووش  باد
 

 چ بهدچ به تاريخ باستان خودشناسي  كه به گذشته خوكدام ملت ديگر را مى

 وز كهبند و وفادار باشد؟ اين جشن نورآيين و آدا  گذشته خود بي  از اين پاى

 تدو سه هزار سال است با همه آدا  و رسوم در اين سرزمين بااقى و برقرارسا

 ؟مگر نشانى از ثبات و پايدارى ايرانيان در نگهداشتن آيين ملى خود نيست

 هاى مليّت ماست. نوروز يكى از روزهاى تجلاى رو هنوروز يكى از نشان

 ناوزايرانى استچ نوروز برهان اين دعوى است كه ايرانچ با همه ساالخوردگىچ ه

 .جوان و نيرومندست

 ردشتدر اين روز بايد دعا كني . همان دعا كه سه هزار سال پي  از اين ز

 :كرد

 من  بد شكست بيابد»

 من  نيك پيروز شود

 بيابددروغ شكست 

 راستى بر آن پيروز شود

 خرداد و مرداد بر هر دو چيره شوند

 بر گرسنگى و تشنگى

 اهريمن بدكن  ناتوان شود

 «.و رو به گريز نهد

 

 .و نوروز بر همه ايرانيان فرخنده و خُرّم باشد


