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یوو  ایددیودک  وع ابورا  ان را  –روچ" در پهلووی  و نووروز لاینیوروزیا "نوو  جشن "نوروز"

"سووید ایولوووم" یووت می ورنوودن در فرینووس زدووان فارسوون دری دووع ممنوون ن سوورین روز  موول 

لفوروردین موواهک و از موودیت تورین جشوون یووای ملون اریابیووان دووع مزادوع جشوون رسوورا ی    یموو  و 

یول در اساس داور یای اسا یری تدل نداردری شب و روز و جداین دهار از زمسران امده اس 

از نوروز دا " وفان اریاین" اغاز گردیده  ع اوسرا ان را د ونع ذیل در شمرده اس : " ان واه 

من ایورام دا دع جت دو اد ار داد   یکن ن ین زر و دی وری بلوای زر نشوان  و جوت دارای 

ان اینسو   وع دور ا ور گذشو  ننننن" و  صصوع  ویامردار گردید و سع صد زمسران از سلطن  

سان و  یوان و پرندگان در روی زمین و جای اه زنده گن  دور انوان تنوس گردیود  جوت ازدیاد ان

دا ن ین زر زمین را دسود و بلای زر نشان دوع ان دماییود و زموین دامون د شوود و یو   لو  

 د رگ گردیدن

سر اندا  جت از پایان زمسران سرد و سوزان مژده داد  و مردموان در انراوار فورا رسویدن ان  

دمیود و  ورشوید دوا گردونوع رانع یحاع شماری میکردندن ان روز فورا رسوید: سوهیده وم  دیل 

ان  یو  زرین  ود  در پهنای اسومان  رامیود و " نووروز فورا رسویدن ازیون رو نووروز در پایو

 ر و نومیدی مرد  جشن فر نده و پایان سیع روزی  ووالنن مورد  دووده و در دوره  والنن تأ
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ا مزل " ابین مهوری" یوا " زروانون "لزموان  وداین ک و "م دیسونا"  سع اندیشع مذی ن اریاین ی

یا زردشرن  ع ریشع در اندیشع یای مدیت و ادرداین دشری  در  لوص   یم  دارنود  وجوود 

 داشرع اس ن

دنا در روایوات مودیت نووروز دوا زنوده گون و سولطن  جمشوید یم وانیهوا و پیوسور یهای تن اتنوس 

ور " در ملموع زمسوران  ووالنن و سووزان و سوا رمان ملموع "دارد  ع در  لوص فرا رسیدن 

جمشوید ک سور –مییاددن نوروز جشن توا  پوشون لیموادوران پادشاین این پادشاه پیشدادی ارت ا  

 سلسلع دودمان اریاین پیشدادی دا رر نی  می اشدن

ده مواه ویدع  در اغاز فلل سورما نادع موجب روایات اوسرا  دمل  سردی  والنن یوا در اریا

 Zaymaیو  ماه و زمسران  Hama دو ماه دود  وین دمداً تادسران یا فلل گرما و فلل گرما

شورو  فلول گرمووا جشون نووروز و اغواز سورما مهرگوان دوود   ووع   پون  مواه گردیودن در اغواز  

اویووین در فووروردین موواه و ابروودام ردیموون و دومووین در مهوور موواه لمیوو انک و ابروودام  ریووون 

 گردیده اس ن لپابی یک وامع

نوووروز را نمیروووان دووع  یوو  یوو  واسه در موواموس زنوودگن و در  یوول رن ووین   یموو  املیموون 

سرزمین ما و در مرن زندگن مرد  این سرزمین در پویع زمان دا دینشها  و داور یای گون وون 

و مووواییت زیووادی را اووون ایوور   زیرایسووطود  یووات در در  و از ان ممنووا د شووید  نوووروز 

    می  دع نمایش می ذارد   ع در یری  از سطود ان میشود نمادیای  ر و  و شنا   ناا

اضوویات وشوومر اددیووات را دووا تحوووم لفلسووونک  تمووادم و توووازن  توواری  و فرینووس  ندووو  و ری

 اع تما  د وانش گرف ن رساین یر

دع گواین تاری ن و گاینامع یوای اسوا یری اریواین میرووان گوو   نووروز جشونن اسو  یمو اد 

اد ن از روزگار  یومرث  ع مد  یای دطن زموان راه پیمووده و پیوا  دوره یوای گنوس تواری  را 

اغواز یور انود  از سرزمین یای ناشنا رع اسطوره دع زمانع پیشدادیان و  یانیان رسوانیده اسو ن

نوروز دع زمانع اسطوره ای پیش از اریابیان مردو  می وردد   وع از اغواز دمیو  ان دوع مشوکل 

رف زد  اما مسر رجین ساینامع یای مدیت و پژویش ران امور تاری  م ودا  ایون روز میروان  

 ک میدانندن1393ک سام پیش ازاین ل5693را در ل
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نوووروز  میووراث و جشوون دوو رگ اریوواین و بیوود  دسوورع  اغلووب ملوو  یووا  وواور زمووین اسوو ن 

ین در ملمورو نوروز  جشن ملن منطقع و نماد یم سور ن امووا  و ملو  یوای  ووزه  تمودن ارایوا

 اسیا  د ش یا افریقای شماین واروپا اس ن

  از  ورف 1388میو ان  8نوروز  جشن   یمو  و بیود ملون و تواری ن اریابیوان دووده  وع در 

 1388 ووت  4یونسکو  در ملل مرحد دع بنوان میراث غیر ملمووس جهوانن   و  گردیود و در 

شونا رع شود  وع در مورن تلوویب میصدی  دع بنووان جشون جهوانن  2009ف روری  22درادر دا 

شده  مدمع بمومن سازمان درین مورد امده اس :" نوروز جشنن اس  دوا ریشوع اریواین و دوا 

   دو ی ار سایع  ع امروز دیش از دوصد ملیون انسان ان را تدلیل من نمایندن"مدام

 در تدلیل از نوروز جند ویژگن و  لوصیات وجود دارد:

 ازیون  از دیوداری و رسورا ی    یمو  اسو ندهوار و سور اغون  ع نوروز  اغواز ین س  ا

 رو    یمن ترین و پارینع ترین بید دشری اس ن

 گار دوا دهوار و جوان دیا نادودی و رسرا ی   لق  اسو ن افریو ؛نوروز نماد مرگ و  یات

د شن یسرن  رسرا ی  و زندگن دمد از مرگ را دع انسان یا تلویر مینماید  ع از این 

 مادل تأمل و در  ور توجع اس نیحاظ نی  

  درای اریابیان و زیس  مندان  اور زمین   وع اهوار فلول سوام را دوا وضوا   تدردوع

 من نمایند  ی  جشن ملن و تاری یس ن

 نوروز را تدلیل میکردند:  زیس  مندان ارین زمین دا در نار داش  یکن از این سع داور

پیشینیان  نوروز را توید  یومرث  ن سرین انسان و دا در نار داش  این داور   داور تاری ن:

فرمان روای اریاین  توید یوشنس و زاد روز یا روز زایش  ی سورو دانسورع انورا تدلیول مون 

  نمودند و یمین گونع بقیده داشرند  ع:

 ندر یمین روز  یومرث  جمشید   ی سرو و گشراسپ دع پادشاین رسیده اند -

 را دین فرزندان  ود تقسیت  رده اس ن در یمین روز فریدون  شور یا: -

دواور داشورند  وع نووروز  روز  لقو  جهوان اسو ن یمبنوان ای یرونون در  روا   داور دینون:

 ن سرین روز اس  از زمانع و فل  ددو اغازیدگشرنن"ایروهیت اورده اس :" نوروز 
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 گورند: نا  این روز یرم د اس  و یرم د نا  افریدگار اس ن -

درده دودند  پیروز شودن ابوین سوراره را گورند: در این روز تهمورث در دیوان   ع در    -

 پرسرن را زایل  رد و دین مدیت را جاری سا  ن

رد  بقیوده دارنود:" در  نار داوریای تاری ن و دینن  بامع  م: داور مردمن لمیلع دهاریک

و شووادی در دامووان   یموو  میلووع نهووام شووانن و سوو  ه  وووین   ایوون جشوون   یموو   میلووع دهووار

 اس ن دمدیا  زردشریان  واسرند از نوروز دع نوع دین  ود دهره گیری نمایند  گورند: 

 ننوروز  روز توید زردش  اس  -

 گشراسپ ابین زردشرن را پذیرف  ن  شاه گورند: در این روز -

 انان شد  ع د رگررین مراست شایان زردشرن مذیب  در ایا  نوروز سازمان یاف ن

نیشاپوری مینویسد:" در روز نوروز ن سرین  سون  وع نو د شواه مون امود   کیت بمر  یا  

 مودد موددان یا پیشوای  ل ابین زردش  دودن

مودد موددان در دس  جا  زرین  ان شرر  در  و دینار  ی  دسرع  وید س    شمشیر  تیر 

دن او ن د شاه دا ل میشود نی  یمراه دو او و  مان و دوات ملت داش ن اسرر  داز و غصمن دا

و شاه را سورایش میکورد دوا شومرن در  قیقو  در روز نووروز  مودود موددان دوع شواه  شومر 

ان یمووع ای یووای را  ووع دووا  ووود یدیووع میکوورد و دووا یدیووع  شوومر  او را سوورایش موون نمووود و 

داش  ن د شاه می ذاش   تا یمع  واسرع یای در سام روان فراوان گرددن این امر دوع فوام 

 نی  گرفرن سام نو  در روز نوروز دودن"

نامع"  کیت بمر  یا  دنوا  شاه را سرایش میکردن دع شمرن ان سروده در "نوروز  موددان

   موددان" یاد شده اس ن"افرین 

 ومایع و روی داد یای تاری ن  ع در نوروز اتواق افریده اند:

ر وودادیای شوو رفن دومووو  دوور اسوواس روایووات اسووا یری و توواری ن در نوووروز ومووایع و 

 پیوسرع اند:

 در نوروز  شرن نود از  وفان دصجس  و در وه جودی نشس ن -
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 در یمین روز  ضرت موسن  لیت هللا از دارگاه ای د یکرا و ن گرفرع اس ن -

  ضرت بیسن ل ک ادن مریت در نوروز دع پیغم ری م موث گردیدن -

 شم  و  کم  او دوود پو  دریمین روز  ضرت سلیمانل ک ان شرر  ود را  ع راز  -

 از اهل روز داز یاف ن

 زردش  در سن سای ن دین دهن را اشکار  رد و ان روز نوروز دودن -

 ع ج ربیل در پیغم رلصک نوازم  دنا در روایاتن از اما  جمور صادق نوروز  روزیس  -

شد و روزیکع ادراییت د  یا را شکس ن و یا یت  لق  بایت یسرن در یمین روز پایوان 

 رع اس نیاف

 درین روز پیام ر ا ر لصک د  یای  م ع را شکس ن -

 درین روز  ضرت بلنلرضک دع  صف  اسصمن نشس ن -

بمر  یا  نوشرع اس : "ننناون صد وشل  سوام از ملو  افریودون د ذشو  دور دو  از 

اییتل ک پذیرفرووع دووود  و پیوول و شووررویوز را مطیووع دیوون ادوور او توواری   یووومرث تمووا  شوود و

دا این دیده میشود  ع م وم گردیودن دیون ادوراییت ل ک توسوی فریودون پسور جمشوید گردانید" 

دمد از سیر ی  ی ار سام و شکس  دیوراسپ یا اسدی  دیا  در این ایا  دع ترتی ن پیوند 

 جشن نوروز را دع یکن از ادیان در   اسمان میراداندن

" در ی اره سو  م ل از میصد مدیت ترین زمانیکع سایع روشنهاین نوروز در ان دیده میشود 

یردن از ان جا  ع سومری یا از  ری  سورزمین ور" ردی می ااس   ع د اندان سلطنرن " 

موورحمصً بیوود رایوو  ان نوووا ن را پوویش از ایووران و  لووی  فووارس دووع دووین اینهوورین رفرووع انوود  

ن" دور ایون جشون در  قیقو  جشون پیوروزی "انایوا انکومهاجرت اریاین یا دا  ود درده اندن 

 یر و ابین یای سومریس   دادلن ادگار اس"اپسو" غوم ادهای شرین دودن این بید را  ع یا

 یا نی   وظ  رده اندن

  واژه نوروز:

واسه نوروز ی  است مر ب اس   ع از تر یوب دو واسه فارسون "نوو" و "روز" دوع وجوود 

 امده اس ن این نا  در دو ممنن دکار میرود:

 نوروز با : روز اغاز ابردام دهاری و اغاز سام نون 
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 نوروز  اض: روز ششت فروردین " روز  رداد"

 

 جغرافیای نوروز:

نووروز منطقع ایکع در ان جشن نووروز درگو ار میشود  اموروزه شوامل انود  شوور میشوودن 

یمبنان درین  شوریا جشن گرفرع میشودن داوجودی  ع دسیاری از ابین یای نوروزی در 

در وون ابووین یووای  اایوون  شووور یووا دلووورت مشووادع در ایوون  شوووریا درگوو ار میشووود  اموو

نوروزدر این  شوریا دارای تواوت یای دا ی  دی ر یسرندن دطور مزام در افغانسوران در 

روز اوم نورو  سوره یو  میوه میبینند و یون در ایوران  سووره یوو  سوین میاندازنودن پو  

ا مشووادع ان دووع سراسوور  وواور میانووع دایکووان  م امسووران  جغرافیووای نوووروز دووا اسووت نوووروز یوو

تاتارسووران و اسوویای میانووع اووین شوورمنل تر سووران اووینک سووودان  زن  ووار اسوویای  واوو  

سراسر موقاز تا اسوررا ان امریکوای شوماین یندوسوران  پا سوران  دن لودیش  دوتوان  نیهوام  

مین یای نیسرند  ع در ج  سرزیمبنین  شوریای مانند ملر و این   نت   محدود میشود

 انها نوروزجشن گرفرع میشدن

 کشورهایی که نوروز را جشن میگیرند:

ایوووران  افغانسوووران  تاجکسوووران  تر منسوووران  بوووراق  تر یوووع  سووووریع  ی نوووان  جمهووووری  

 اذردایدان  ازدکسران  مرغ یسران  م امسرانن

 سلسله هخامنشیان:زمان نوروز در 

پادشواه ایوران در ت و  جمشویدن در ون از پژویشو ران  ایون ن اره مراست پیشکش یدایا دع 

 مراست را دع نوروز مردو  میدانندن

م وول از موویصد  جشوون ملوون  538 ووورود دو  دنیووان گووذار ی امنشوویان  نوووروز را در سووام 

ابص   وردن وی در ایون روز درناموع یوای دورای ترفیوع سوردازان  پوا  سوازی مکوان یوای 

د شش محکومان اجرا مینمودن این ابین یا در زمان دی ور یم انن و  انع یای ش لن و 
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پادشوایان ی امنشون نیو  درگو ار میشوده اسو ن در زموان داریوود یکوت  مراسوت نووروز در 

 ت   جمشید در گ ار میشدن

  ساسانیان:اشکانیان و نوروز در زمان  

جشوون یووای در زموان اشووکانیان و ساسوانیان نیوو  نوووروز گرامون داشوورع میشوودن در ایون دوران   

  مرمددی در  وم ی  سام درگ ار میشد  ع مهمررین انها نوروز و مهرگان دوده اس ن

انود روزل دسو   وت شوش روزک  ووم  شوید و دوع  ندر دوران ساسانیادرگ اری جشن نوروز 

رگ تقسیت من شودن نووروز  واو  یوا نووروز باموع پون  دو دوره نوروز  وا  و نوروز د 

روز دود و از یکت تا پندت فروردین گرامن داشرع میشد و روز ششت فوروردین ل ورداد روزک  

در یر یو  از روز یوای باموع    قوع ای  رگ یا نوروز  اصع در پا من شدن جشن نوروز د

دیودار شواه مون امدنود و شواه دوع  از   قات مرد ل دیقانان  سوهاییان  پیشوع وران و اشورافک دوع

س نان انها  ود میداد و درای  ل مشکصت انها دسرور صادر مون  وردن در روز ششوت  شواه 

     قات گوناگون مرد  را ادا  رده دوود و در ایون روز  تنهوا ن دیکوان شواه دوع  ضوور وی 

 من امدندن

مویصدی از دویو  رو   وع از وی  230اردشیر دادکان  دنیان گ ار سلسلع ساسانیان  در سوام  

ن  شور دع رسومی  دشناسوندن ایون در واسو  یشکس   ورده دود   واس   ع نوروز را در ا

 ممروف شدن Lupercalمورد پذیرد سنای رو  مرار گرف  و نوروز در ملمرو رو  دع 

ن موروز پیش از اغاز دهار  در دوازده سرون  ع از  ش   ا  درپوا  25در دوران ساسانیان  

 ردند  انوا    ودات و غصت ل درن   گند   جوو  ن وود  ارزن  و یودیواک را مون  اشورند و توا 

روز شان دیت فروردین انها را جمع نمیکردندن یر ودا  از ایون گیایوان  وع دوارورتر شوود  در 

 ان سام محلوم دهرری  واید دادن 

 نوروز در دوره اسالم:

دیوونش و داوریووای انانیکووع  دووا نقوول موووم از منووادع  نوووروز در توواری  دوره اسووصمن مووا دوور صف

بردوون انوورا "جشوون مدوووس" میداننوود  در پیشوو اه د رگووان اسووص  و ایوول فضوول از جای وواه و 

و در  وووم دوران دینشووهای دلنوودی در وووردار گردیووده اسوو ن نوووروز در اغوواز پیووروزی سووص  
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وده و  وسورع انود توا یوی  سری ی  کا  افغان درین سرزمین یکون از مووارد موورد منازبوع دو

انوورا وسوویلع ا وورصف دووین مقووا ع توواری ن و نسوولهای ایوون سوورزمین دنووا  دوره اسووص  و پوویش از 

اسص  دسازندن د ونع ایکع نوروز سری ی در  نار ی  سلسلع درنامع یای یویو  درانودازی در 

دوره مووود روز ت وودیل گردیوودن دریوون دوره  ا میوو   ای ووان دووا تحدوور و تحکووت دووع یوو  مسوو لع 

نوروز را تکویر نمودند و درگ اری انرا  صف ا کا  دین اسص   واندند  و درگو ار  ننودگان 

ا ملب اگنده از ایمان و ا صص د نکع در ین روز مسلمانانانرا مسروجب مدازات دانسرندن  اال

 زیارت اه یای ش لی  یای دلند مقا  مسلمان  ضور مییادند و دا ددا اوردن مراست دبا ودر 

 جهنده یا در من افروزندن نیایش 

د ر سانیکع نوروز را تکویر  ردند  مدسمع یای دودا را در دامیوان و منوار اکوری را در  وو

 ادل نی  گردن زدند و منودر نمودند  و از  راد انع تا موزیت و ن ارسران یای و دای انن یای 

یوان شوده یوی  یکون از مووارد د فرین ن را منهد  گردانیدند  مملو  اس   ع نع نوروز و نع یت

  اما دا مشن یای فرینس سری ان سازگار ن ودندن تقلیر اسصمن نداشرند 

یر اند در مورد در ان ی رن یمبوو ا ساسوات نمیشوود دریندوا دلوورت الز  صوح   نموود  

اما ذینی   لقوع یوای نووروز سوری  از یموان جوا یوا و منوادع مملوومن  وع دوع " اریانوا سوری ی" 

 ند نی  ا  می وردنمشهور ا

جشن گرفرن نوروز در وامع ادای شکرانع نمم  یای ایهن اس ن نوروز نع جشن منحلور دوع 

مسلمانان اس  و نع بید ویژه مدوسانن یمان  وریکع گورع شد در اصل بیود   یمو  و جشون 

ان ارنوود  و نووع مسوولمانان  همدوسووان میرواننوود ان را نووا دیووددوون ضوورر  شوو  و  ووار اسوو ن نووع 

د  نندن نوروز سری ان در اصل ایداف دی ری را در جه  سری ه دوا یویو  تواری ن و تکویر

فرینی ون اریابیووان  ووع نوووروز ر ون مهموون دریوون  لقووع دشومار میوورود  اسوورقام  میدیوودن دوورای 

 و در ضد ان مدوز شربن دسازندن  رن از دین یت می وایند اسرواده  نند اجرای این مقلد 

بلمووای دیوون دووع سوونرهای ارزشوومند و نوووع رسووان موورد  و رسووت یووای یسوورن سووازنده گوون ا روورا  

دارندن فرینس سری ی در سن  یای نکوینده را انانن دن ام میکنند  وع د وروع سوید مطوب یکون 

" مووران را دوورای مغووورت موورده گووان می واننوود  نووع دوورای از دنیووان گووذاران نهضوو  اسووصمن 

 بایمانن  ع تنها محامل ب ا داری دا ایات مرانن ت بین مینمایندن"رینماین زندگان  وای در 
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نوووروز بووصوه دوور یمووع تمووارفن  ووع دوورایش گوروویت دووا روزیووای مر وور  و پوور میمنوو  اسووصمن 

 تلادف و تطاد  نموده اس ن بده ای از دانشمندان جشن نوروز را ادماد دینن نی  دانسرع اندن 

می وووانیت  ترجمووع :" دووع تحقیوو  پروردگووار شووما ان  سوووره ابووراف 45در ایووع در مووران  ووریت 

  داین اس   ع افرید اسمانها و زمین را در شش روز  سه  در ت   جای گرف "ن

دا روور رضووا شووم انن دووا توجووع دووا ایووع فوووق در تحویوول روز یووورت می ویوود: دوور ت وو  نشسوورن یووا 

این پو  از روز درت   جای گرفرن یاد اور روز یورت اس   در ت   نشینن  ضرت داری تم

و روز نووروزی اسو   وع روز اسوایش و اراموش و جشون و شوادی اسو ن یموان ششت یواد اور 

یوود و سووره یوای فرموان و سووره  8سووره یوون   ایوع  3یمبنان مرکن دور فحووای ایوع یوای 

 نسدده و ماف در مناس ات و پذیرد نوروز را در اسص  مامویش را توضیح میدید

دوع مورن یموین ایو  مرانکوریت فرمووده اسو   وع جشون نووروز دورای  اما  جمور صادق دا توجوع

ه شدن ادمیان اس ن مطاد  دع فرموده اما  جموور صوادق " در اغواز فوروردین اد  افریوده دافری

 شد و ان روز فر نده ایس  درای  واسرن نیاز یا و دراروده شدن نیازیا ن" 

تمووا  اجسووا  ذیوورود در   یموو   موورگ و زنوودگن درمیروووان دوواور  وورد  ووع نوووروز نموواد مدسووت 

 اس ن

ب دایلمد دن بلن از جد  ود روای   رده اس   ع : در نووروز جوا  سویمین پور از  لووا دوود 

 درای پیغم ر لٍصک یدیع اوردند و انحضرت پرسید  ع این ایس ؟ 

گورند بید د رگ ایرانیوان اسو ن فرموود اری  در روز دوود  وع  داونود بسوکره را زنوده  وردن 

ن مردمن دودند  ع از ترس مورگ تور  دیوار اد  بسکره ایس ؟ فرمود بسکره ی ارپرسیدن

 رده و سر دع دیادان نهادند و  داوند دع انان گو : دمیرید! دمردندن پ  انها را زنده  رد و ادر 

ا  دریون دوز رسوت شوده اسو ن فرمود  ع در انوان د ارنودن ازیون روسو   وع پاشویدن  امر یا را

یور روز موا  :  وادم  رد و جا   را میان اصوحا   وود تقسویت  ورد و گوو سه  از  لوا تناو

 دن و این ن سرن دار اس   ع واسه نوروز دع بردن راه یاف نونوروز د

دقوم یمقودن و دا روای  از مندت ماشا هللا ملری و ادوممشور فلکون روز مویصد پیغم راسوص  

دوووده و سووید بلوون  ووان موودنن در شوورد صووحیوع  د غوودیر  ووت و دووراتک در اوم  مووللبیوولصک 
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اس   ع " دع س ب فلوم میصد پیغم ر ا ور  لصک روز  لووم  ورشوید دوع دور   مول اورده 

 دوده اس ن"

در  را  "ردیع ایمندمین" امده اس  " ضرت بلن ل ک  لیوع اهار  اسوص  در روز نووروز 

 دع مقا   صف  ظایری اسصمن نشس ن"

ایحمید نسادع روای   رده اس   ع روز نوروز  روزیس  دغای  شریلن سید ن یل بلن دن ب د

درین روز در موضوع غودیر  وت   ضورت محمودلصک  ضورت بلون ل ک دوع  صفو  نلوب 

قن و نیو  تقوارن ان دوا  -ه 35سوام  ردن داین ممنن  ع روز جلوس  ضرت بلنل ک د صفو  

 ووت لاسووند مواه ک یمنون  29 ذویحدعک سام دیت یدرت مواف  دوده دا روز 8روز غدیر  ت ل

 یکن دو روز در سام یای   یسع دار پیش از نوروزن

 این ادیات  اشل درین  لوص نمونع ابرقاد شابر و ایل زمانع اوس :

 درگرد سر سامـــــــن  و ر گردید  نوروز رسید  بید ا  ر گردید

 زانس   ع روزوشب درادر گردید  امروز بلن نشس  درت   ن ن

ردووا  نوووروز در نوو د  ضوورت بلوون ل ک نقوول موون شووود  ووع  وود  وشوو ینن  لیوووع  کایوواتن د

دع  ودن دیان میودارد: "دسورع ای مسلمین را نس   دع این جشن مسلمانان شرمن ملمرو  صف  

از دی انووان لسووران محووصتک ایرانوون دحضوورت بلوونل ک جووا  یووای سوویمین   ووی  ل رموواین 

دردنودن  ضورت پرسوید  ایون ایسو ؟ گورنود امی رع دا روغن یا شورد  نووروزیک دطوور یدیوع 

یدیع نوروزیس     ی  را تناوم نموده و گو :"  ل یومنوانیروز" لیورروز نووروز ماسو   

دوع جوای را یا  واد یور روز نووروز دوودیک و جامهوا را در دوین مسولمین تقسویت فرموود و انهوا 

  را  دندگان م دور دع  سا  اوردن

در  ان ادصغ در  را   ود " اما  اباوت ادو نیووع لردک و ناریوات "شهرانن" د رر بنای  هللا

بقیدت اسصمن" نوشرع اس   ع "ننن داری نمموان دوع بلون ل ک مودری فوایوده در روز نووروز 

پذیرف  و گو  یرروز ما نووروز یدیع اد را  ع اویین روز دهار اس   تقدیت نمود  پ  بلن 

   دغداد تذ ر داده شده اس ناس ن" یمین مطلب در ددیع ایلغع و تاری
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 نوروز یکن از مناس   یای مشرر  و اشرن دینده پیوروان ابوین یوای م رلول دینون در د وش

د رگوون از موواره اسوویا دشوومار میوورودن در وامووع دیوون اسووص  یووت دووا رسووت واصوولهای یم رایوون و 

 توایمو مسایم  دین پیروان ابین یای م رلل  م ایل نمی اشدن

پیام ر اسص لصک اس   ع :" دع  ودایان دی وران دون  رمرون ننمابیود  توا دور فرموده  ضرت  

و یا پیام ر لصک مسلمانان را دع دین ادراییت ل ک و سوایر  پروردگار شما دن ا ررامن نکنندن"

 ادیان دکرا پرسرن 

توصع نموده و مسایلن اون تملیمات زردشرن پیام ر اریاین در پایع لگوروار نیو   پنودار نیو  

 ردار نیو ک موورد توافو  یموع ادیوان دمودی مورار گرفروع  واصولهای انسوان رایانع ای مزولل و 

صلع ر ت   مو   و یمودردی دوع فقورای و مسورمندان  دازدیود و بیوادت مریضوان  ا رورا  دوع 

د رگان  رفرن دع ا ررا   صنساالن  در روز یای بیدی و جشنن  تصد درای ایدواد صودام  

دور ضود افوات و تهدیود یوای اجرموابن  م وارزه درضود اسور داد و  رزهو دوسرن دوین مورد   م وا

جهل گراین و دیها مورد دی ر در ادیوان پویش از اسوص  یوت وجوود داشورع انود  و پیوام ر اسوص  

 ووود دلووورت  اموول ازیوون صوووات نیوو  و نووو  گرایانووع در وووردار دوووده و اموو   ووود را دووع 

 ربای  انها توصیع مینمودن

تقارن نوروز دا جوانن   یم  و تداوم رسمن و تدریدن ان در  وم تواری  و گسوررد دامنوع 

 صف  نشین اسصمن نوروز را  رف توجع و ا ررا   لوای مرار دادن ن سورین ان در سراسر 

داری  وع نووروز در دوره اسوصمن شوکوه و د رگون  وود را ددسو  اورد  اوم بلور ب اسون 

 دودن

دورای  282سوه  ایممرضود دوار در سوام  موریم -دوریی 243ن در سوام ایمرو ل  لیووع ب اسو

اینکع نوروز را دع جای ا دمی  ان یمنون اوم فوروردین درگردانیود  ا سواس نمودنود  وع ن سو  

 داید سام "  یسع" را اصصد نمود  

در بهد غ نویان از  سن تلادف نوروز یا روز ن سرین سوام دوع نقطوع ابرودام ردیمون مورار 

جشن دهار  ع پیا  اور گل ریحان و س  ه اس  دا بید نوروز  ع یادگار  ود داسران  گرف  و

 یکداشد و تدلیل گردیدن این دی  فر ن سیسرانن از یمین تقارن و مناس     ر میدیدن اس   
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 ازین فر نده فروردین و  ر  جشن نوروزی

 نلیب  سرو بادم  سمادت داد و پیروزی

ی  و گورع یای بلما میروان گو   ع نوروز نع تنها ی  جشن داسرانن  پ  دنا در روایات ا اد

ل از دودواره تدلیول از نووروز تدلیو اسو  ملن و دین ایمللن اس  دلکع جشن رسورا ی    یمو  

اسوو   و میروووان گووو  نوووروز بیوود ددووا و ادای شووکرانع نمموو  یووای ایهوون زنووده شوودن   یموو  

 ووع یووی  یوو  از ادیووان سووماوی و سووایر ادیووان دانسوو  اوردن شووکرانع نمموو  یووای  داونوودل ک 

 د یرندن و نوروز را نادیده  دی ری نمیروانند این را  رمان نمایند

فطرت انسانن نوازم شوده اسو  م نای اسص  دین بقل  توکر و اندیشع اس  و دینن اس   ع در 

دووده و  و یی  گاه دوا فرینوس یوای پسوندیده و م ووم شوده تنوام  نداشورع دلکوع دوا ان یوا یم وا 

 دووا  می اشوودن اینوو   سووانیکع نوووروز را مغووایر و م ووایل دووا دیوون  اسووص  میداننوود  سووانن انوود  ووع

فرینس اریاین دشمنن دارند و تمامن تار و پود زندگن شان دا تملب  ینوع تووزی و فرینوس 

      گره  ورده اس ن سری ی  
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