کــه چــرا تحریــم؟ شــما بایــد از رونــق دیدوبازدید
نــوروز اســتفاده کنیــد و دیدههــا و شــنیدههای
خود را از جنایات شاه نقل کنید.
شــاید بــه پیــروی از همیــن رهنمود ،بســیاری از
کارتهــای تبریــک در آن ســالها ،بــا ایــن شــعر
ارســال شــد:
بود آنروز بر ما عید مطلق
کهبرمسندنشینددولتحق
 5در بینــش دینــی چنین نیســت که یکــی از
پادشــاهان از بیــن روزهــای ســال ،نــوروز را برای
جشــن پارســیان برگزیــده و اســام نیــز بــرای
تحبیب قلوب ،تســلیم آن شــده باشــد .آهنگ
گفتههــای دینــی چنیــن برداشــتی را روا
نمـیدارد .نــوروز در گفتــار بــزرگان دیــن ،بســان
روزهــای فطــر ،غدیــر و قربان ،عیــدی فراملی و
متعلــق بــه همــگان اســت .پیشــوایان دینــی
«ع» نوروز را گاهی همســان ماه مبارک رمضان
و با همان واژگان ستودهاند.
حضــرت صــادق «ع» در میانــۀ نیایشــی ،نــوروز
را بــه فضیلــت ،کرامــت ،شــرافت و عظمــت

َ
توصیــف کردهانــد« :بـ ِـارک لنــا فــی َی ِومنــا هــذا،
ّألــذی َف َّض َلت ُــه َو َک َّر َمت ُــه َو َش َّــر َفت ُه َو َع َّظ َ
مــت
َ
خ َطـ َـر ُه( ».مفاتیــح الجنــان ،اعمال عید نــوروز)
همانطــور کــه میبینیــد ایــن تعابیــر هماننــد
مضامیــن دعــای مشــهور مــاه مبــارک رمضــان
َ ٌ َ َّ َ َ
َ
متـ ُـه َو ک َّر َمتـ ُـه َو شـ َّـر َفت ُه َو
اســت« :هــذا شــهر عظ
ُّ
َ َ
ف ّض َلتـ ُـه َعلــی الشــهور».
 6در اینجا سخن دیگری از امام صادق«ع»
را یــادآور میشــویم کــه گزینــش نــوروز را بــه
پیــش از آفرینــش انســان میرســانند .گویــی
نوروز شــروع جهان اســت و با هســتی آغاز شــده
است(.بحاراالنوار،جلدچهاردهم)
بنابــر تعبیــر بلنــد امــام«ع» ،بــارش بــاران ،وزش
نســیم و رویــش گیاهــان همــه از نــوروز آغــاز
شــده ،همچنیــن روز عهــد الســت ،روز پیمــان
انســان بــا خداونــد و روز آرامــش کشــتی نــوح
در ســاحل نجــات« ،نــوروز» اســت .بــاز روز
بتشــکنی مــوالی متقیــان ،روز شــادمانی
شــیعیان ،روز تجدیــد والیــت انســان ،پیمان با
جــان جهــان و روز غدیــر امیرمؤمنــان«ع» نــوروز
اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز راز نــوروز آشــکار
نشــده ،همــه پیامبــران آســمانی و رهبــران
الهــی چشــم امیــد بــه نــوروز داشــتهاند .نــوروز
روز چیرگــی روشــنایی بــر تاریکــی ،روز رهایــی

بشــر ،روز پیــروزی انســان و روز ظهــور امــام
زمان«عــج» اســت.
بدینترتیب نــوروز از ناخودآ گاه اســطوره خارج
یشــود؛
و در آ گاهــی تاریخــی بشــریت وارد م 
از مفهومــی اعتبــاری ب ـ هدر آمــده و در جایــگاه
واقعــی خــود مینشــیند .پــس نــوروز جشــنی
اســت کــه خداونــد بــه افتخــار جانشــینی
موعــود خــود «عــج» در زمیــن برپــا داشــته و
همــه انســانها را بــه آن فراخوانــده اســت .آری
خداونــد جشــن گرفتــه و تمــام طبیعت خویش
را بــا رنگینکمانــی از نقشهــا آذیــن بســته و
بــا هفــت قلــم آراســته اســت تــا بــا هــزار دســت،
شــاخههای پــر از شــکوفه را بــه گل سرســبد
آفرینــش خــود هدیــه کنــد.
از ایــن روی میتــوان گفــت کــه خانههــا بــه
انتظــار قــدوم کســی کــه خواهــد آمــد تکانــده و
یشــوند .امــا
ســبزهها بــه خــاک پــای او نهــاده م 
دلهــای تکانخــورده هماکنــون او را در پشــت
در دیدهانــد .و چنیــن اســت کــه ایــن کالم آشــنا
و دیرپــای پیامبــر اعظــم«ص» کــه در «آثــار
الباقیــه» آمــده ،معنایــی نــو مییابــد :نوروزتــان
پیــروز ،هــر روزتــان نــوروز!
 8در زیــارت حضــرت مهدی«عــج» هــم
ـام علیـ َ
میخوانیــم« :السـ ُ
ـک یــا َربیـ َـع األنــام َو
َن َ
ضــرۀ األیــام»؛ ســام بــر تــو کــه چــون بــاران
بهــاری هســتی کــه بــر همــه موجــودات
میباری و سرسبزی و ّ
خرمی روزگارانی.
شــاید کمتــر کســی بدانــد کــه بــرای اولیــن بــار،
علی «ع» در این روز به ایرانیانی که شــیرینی و
پالــوده مخصــوص به او تقدیم کردنــد ،فرمود:
«هــر روزتــان نــوروز بــاد!»
*مدیرمســئول قبلــی ماهنامــه کیهــان فرهنگــی و
ســردبیر ســابق روزنامــه کیهــان
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