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  ھجری خورشیدی 1395بھ مناسبت جشن نوروز و فرا رسیدن سال 

  نوروز علی ثابتی: نبشتھ

  1394حوت  28

  مقدمھ

ا پایھ گذاری نموده و بھ حد گویند کھ تمدّن بشری از قارۀ آسیا نشئت نموده و آریایی ھا اولین ملتی بودند کھ تمدّن بشری ر
 کھ شاھد این مدعا دیوار نباید چشم پوشیدان، مصر باستان، و روم باستان ستدر زمینھ از تمدن چین با. آنرا رسانیده اند الاع

  .ھستند ....بزرگ چین، اھرام مصر، و 

اما، برای اولین بار کھ در تاریخ بشری ثبت گردیده ھمانا حکومت داری خوب، توجھ بھ مجتمع مدنی، و حقوق انسانی، و 
ور گردید، و در دامان این ملت بزرگ پرورده شد  رآریایی ھا باتمدن  نھای دینی، قومی، و نژادی در بطحتی حقوق اقلیت 

نظر  ردکوروش کبیر کھ اولین منشور حقوق بشر بھ شمار می آید،  عھد نامھ و یا منشوراگر ما بھ . رسیدپختگی و بحد 
 ،ر دومصَّ نَ  سط  بُختُ وتپیش از میالد  587سال  درکھ سر زمین آنھا  یھودیعا است کھ مردمان مصداق این مدیم، ریگ

، و آنھا را بطور اسیر بھ بابل دیدرگ بارخ) Nebuchadnezzar IIبھ عربی نِبُوَخذنِصَّر، و بھ انگلیسی ( امپراتور بابلی 
بیشتر  در گرو بابلیان بودند، و از آنھا بھ طور برده کار گرفتھ شد، آزاد شدند، وذلت و خواری سال   50 یارب انتقال داد،

  .بق بھ دین و عقیده خود عمل نمایندد مطاشھر کس آزاد و  نده شددخود بر گردانشان بھ کشور آبایی 

ا ر، این زمینھ بنیانگذار شاھنشاھی ھخامنشی کوروش کبیر، )از امروزپیش سال  2554یعنی (پیش از میالد  538 سال  در
گام  و پویا، تازه برای زندگی بھتر در یک حوزه مدنیت فعال ده بود، و مردمان آریایی در جستجوی راھکار ھایھموار کر

یکی از این پیشرفت ھای مدنی و تاریخی، دانستن گردش نظام خورشیدی بود کھ بشر در آن  .داشتھ بودندھایی استوار بر
سال  5000تا   2000ھستند کھ  از  گذشتھ ده مدنیت ھای بزرگدر زیر چند تصویر کھ نمایانن  .وقت بھ اھمیت آن پی برد

  .کسی تاریخ دقیق ساختن آنھا را نمی داند، اھرام مصراز حتی . دارندقدامت تاریخی از اسالم پیش 
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  قدامت تاریخی نوروز

ی مانده از قرن ھا اجآثار ب(» آثار الباقیھ عن القرون الخالیھ « کتاب ھ عمر خیام نیشاپوری و نوشت» نوروز نامۀ « کتاب در 
تاریخ زین االخبار تاریخ بیھقی، جریر طبری،  کولم و لیاسرشاھنامۀ فردوسی، تاریخ ، نوشتھ ابو ریحان بیرونی) گذشتھ

  .دنراد ییاھآن نوشتھ در مورد نوروز و جایگاه تاریخی گردیزی 

تفق ولی ھمھ تاریخ نگاران م. ، دقیقاً معلوم نیستوروز در تاریخ بشری جشن گرفتھرسم ن زابرای اولین بار اینکھ چی وقت 
بیشتر بنام جمشید مشھور است، روز نوروز را اعالن کرده تا جشن گرفتھ شود یما، پادشاه آریایی ھا کھ در تواریخ  اند کھ 

  ).نوروز نامھ و آثار الباقیھ مراجعھ گردد یاھبرای معلومات بیشتر بھ کتاب (

پدیده ھای طبیعی، بخصوص در قسمت یک تحول تازه در فکر و بینش انسان ھا نسبت بھ  در حقیقت، جشن گرفتن نوروز، 
از مبدایی کھ آغاز بھ گردش ) روز 365(آنھا دریافتند کھ خورشید در عرض یک سال . تفحص در خارج از کّره زمین بود

آنھا دریافتھ بودند کھ . این یک تحول عظیم در قسمت شناخت ستاره شناسی بود .شروع کرده، واپس بھ آن نقطھ می رسد
و (خش تقسیم شده کھ ھر بخش آن برج گفتھ می شود، و آفتاب ھر یک از این بروج را برای مدت سی روز فلک بھ دوازده ب

 ھب ھک تسا نیمز نیا اما( .دخرچ یم نیمز رود ھب دیشروخ و ،هدوب نکاس نیمز اھنآ رظن ھب ھتبلا .طی می کند) یا کم و بیش
  .)دخرچ یم دیشروخ رود

اعتدال می باشد،  نقطھای اصلی آن می آید، کھ در آنجا روز گردش باز بھ ج 365بعد از این کشف جدید، کھ آفتاب بعد از 
زمانی کھ آنھا بھ این کشف . چنان نقطھ اعتدال میان گرمی و سردی ھم استطول روز و شب مساوی می گردد، و ھم

کھ از رسیدن خورشید بھ برج فروردین خبر . یعنی اولین روز آغاز سال بعدی. بزرگ نایل شدند، آنرا بنام روِز نو یاد کردند
خورشید در  .مشھور گشت» نوروز «عداٌ ھمان کشف روِز نو بھ ب. حرکت بھ مدارش را آغاز می کند بازمی دھد و خورشید 

ھر سال دو بار در نقطھ اعتدال می رسد کھ در اول حمل و اول میزان است کھ درازای روز و شب یکی می گردد، و 
  1 ذَِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليمِ  .آریایی ھا ھر دو مورد را جشن گرفتھ اند بنام ھای جشن نوروز و جشن مھرگان

ریایی ھا، این روز را روز خوشی اعالن کرد و از تمام مردمان خواست تا این روز را گرامی بدارند، و آنرا جمشید پادشاه آ
  .استقبال کنندو جشن بگیرند، 

  :شاید جمشید برای چند دلیل این روز را جشن گرفتھ است

و خوب کشف ھم . آور بود جشن گرفتن کشف تازه کھ در حقیقت در آنزمان برای انسان ھا بھ چنین چیزی یک چیز شگفت
ھی داشتھ بگذرد، آگانداشتھ کھ از طریق آن در مورد آنچھ در فضا  وجود ییاضف ھنیفس ای ووده، زیرا در آنزمان تلسکوپ ب

اگر چنین نمی . گویندت کھ در مورد چیزی نادانستھ سخن برای بشر آمده، در غیر آن محال اس ھک ی استالھامو این . دنباش
   !خط بطالن می کشیدبر نظریات آنھا بود، ساینس امروز، 

. این ھم یک فرضیھ باطل است. باالفرض، اگر گیریم کھ این یک روز اجتماعی آنقدر مھم نیست کھ از آن استقبال بھ عمل آید
بخاطری کھ زمانی کھ باد . نیست، بلکھ یک روز طبیعی و بیولوژیکی است» اجتماعی  انسانی « چون، این روز یک روز 
یدگی، و د، و بھ جھش و جنبنی برسد، از خواب غفلت بر می خیزطر آن بھ مشام ھر زنده جابھاری وزیدن گیرد، و ع
تمام خزندگان خون سرد جنبیدن می گیرند، . 2مصداق عمل می بخشد الموتی ییحیآیھ و بھ د بالندگی خود ادامھ می دھ

و دلنشین  نغزاز شادی زندگی نو، آواز ھای  درختان و گیاھان ھم بیدار شده و بھ بالندگی شان ادامھ می دھند، پرندگان
زیرا کھ بھار مایھ و منشاء . دنخوشی را می سرایند، ھر کدام با جفت خود در ھر کناری از جھان از زندگی لذت می بر

                                                            
. استقرار می يابدقرارگاه ويژه خود ] سوى[و خورشيد به ( َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَقَّرٍ لََّها ذَِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليمِ : سوره يس 38اشاره است به آيه .  1

  .نا استتقدير آن عزيز دااين 
  ).؟آيا چنين كسى قادر نيست كه مردگان را زنده كند ( أَلَْيَس ذَِلَك بِقَاِدٍر َعلَى أَن يُْحيَِي اْلَمْوتَى: سوره قيامه 40است به آيه  اشاره.   2
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نرا ، و دیگر زنده جانھا آ)بھ حکم خدای خویش(د گیرند، طبیعت آنرا جشن می گیراگر انسان ھا ھم آنرا جشن ن. زندگی است
د، و در ند، و آنرا جشن نگیرنمنحیث اشرف المخلوفات، از دیگر زنده جانھا، پیشی نگیرھا انسان چرا پس . جشن می گیرند

جمشید از مردم خود خواستھ، تا با سایر زنده جانھا بپیوندند،  ،نیاخاطر بھ . دنمقابل این تحول عظیم طبیعی سکوت اختیار کن
 .ت، تجلیل کنند، و شاکر نعمت ھای خداوندی باشندو از نوروز کھ آغاز بھار زندگی اس

تمام عید ھا و جشن ھا در تمام ادیان جھان، اجتماعی ھستند کھ منحصر بھ انسان ھا می باشند، و دیگر زنده جانھا از آن 
، بھ )دبگیرن قرار می گیرند، و ختم زندگی شان را شاید جشنھم بعضی زنده جانھا شاید در محضر خطر (تجلیل نمی کنند 
کنند، و خوشی  یمندارند، از آن تجلیل  ترفن و راھیتکاز بر پای داشتن جھان  مردمتمام  رسمی کھیگانھ . استثنای نوروز

ل طبیعی کھ در جھان در حال رخ دادن زیرا کھ تمام آنھا از تحوّ . می باشدسازند، نوروز  یمبا یکدیگر شریک  ھای شان را
  . گیرند یمبطور مشترک جشن  محسوس و ملموس می باشد، و آنرا ناگ، برای ھماست

تجلیل می کنند، بلکھ در کشور ھای ھند، پاکستان، و  تساانسان ھا نھ تنھا روز اول فروردین را کھ عبارت از نوروز 
بھ نام چاند ، تجلیل بھ عمل می آورند کھ این جشن را )ھالل است هام ھک( یرمقبنگالدش، از ماه نو کھ در شب اول ھر ماه ب

 .گویندمی ) ون و یا شب ماه( رات 

در این ایام روزه می گیرند، و در آنھا . جشن میگیرندرا  یرمقدر آیین ھندو ھم روز اول ماه قمری و ھم چھاردھم ھر ماه 
و  (Amavasya)را بنام اماواسیا ) زمانی کھ ماه ھالل است(روزه گرفتن در اول ماه نو . اوقات شامگاھی دعا می خوانند
ھندو ھا معتقدند کھ . یاد می کنند (Purnima)بنام پورنیما ) ماه بدر کامل می شود زمانی کھ(روزه گرفتن در روز چھاردھم 

گذارد، و آنھا اینرا در طبیعت بھ تجربھ گرفتند کھ در ھنگام کم شدن و زیاد باند باالی سالمتی انسان تأثیر نور مھتاب می تو
پایین آمدن یعنی . گفتھ می شود جزر و مداصطالح کھ برای آن گردد شدن نور ماھتاب، سطح آب دریا ھا ھم کم و زیاد می 

کھ ایام طبیعی و خارج از کنترول (ھندو ھا در این ایام . سطح دریا ھا کھ با قوه جاذبھ نور ماھتاب ارتباط داردو باال رفتن 
آمدن دین اسالم در نیم با . نیایش می کنند کھ آنھا را از ھر آفتی در امان نگھدارد) ویشنو(، بھ خدای خود )انسان ھا می باشد

قارۀ ھند، بھ مرور زمان مسلمانان مراسم اماواسیا و پورنیما را ترک کردند، و تنھا از دوزاده ماه قمری، در یک ماه آنرا 
را ) ماه شوال المکرم(ھنوز جشن می گیرند، کھ آخر ماه رمضان است، و مردم در خیابان ھا می بر آیند تا رؤیت ماه نو 

  .می گویند) شب ماه نو(الفطر یکجا جشن می گیرند و آن شب را بنام چاند رات  ا با عیدببینند، و آنر

بھ دنیا آمدن  رد الً ثیرند، مآنرا جشن می گ) مثبتالبتھ تحول (غیر از این، زمانی کھ در زندگی یک شخص تحولی می آید 
  . غاز می گرددزندگی آ هزاتو فصل  زندگی نو ،این مراسم دادیور زا سپبا کھ مراسم عروسی و نکاح،  ردنوزاد، 

عقیقھ یعنی قربانی کردن با آداب . کھ در دین اسالم بر آن تأکید شده، عقیقھ کردن برای تولد فرزند است یکی از آداب و سنن
  ).در این مورد رجوع شود بھ متون دینی( خاصی است 

 لیلجت، دشاب اورو شادی کردن پس برای تولد فرزند، برای عروسی، برای ماه نو با مراسم ویژه بر گذار می شوند، سرور 
  !کھ آنھم یک تحول عظیم طبیعی است دشاب اور ان ارچسال نو 

 جشن نوروز در روایات اسالمی

  معنای عید چیست؟

 تشگ زاب ایو یشوخ تشگزاب ینعی .تسا تشگ زاب ای وگشت است، کھ موعود یعنی بر گشتھ برعید در لغت بھ معنای 
  :ذکر گردیده است  114کریم در سوره مائده آیھ صرف یک بار در قرآن دیع هژاو زا .ینیگمغ

ِلنا َو آِخِرنا َو آیَةً ِمنْ قاَل عیَسی اْبُن  َک َو اْرُزْقنا َو أَْنَت َخْیُر َمْریََم اللَُّھمَّ َربَّنا أَْنِزْل َعلَْینا مائِدَةً ِمَن السَّماِء تَُکوُن لَنا عیداً ِألَوَّ
اِزقینَ   الرَّ
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از ما  برای ما و کسانی کھ پسای بفرست، تا   مائدهاز آسمان برای ما ! اراپروردگ  !بار خدایا: عیسی بن مریم گفت: ترجمھ
  .زی دھندگانیوتو بھترین ر باشد و ما را روزی ده وبرای ما نی از تو نشاآیند عید باشد و    می

عید نامیده ، رغدیقربان، فطر، و اسالم، روزھای روزی است کھ در آن فایده و منفعتی بھ دست آید کھ در دین » عید«
بھ امامت ) ع(ضرت علی و درغدیر، ح فطر اجرا می گردند عید فطر، زکات  شوند کھ در عید اضحی، قربانی و در می

ھاى  بھ پیروزی ھا و راحتى شود و بازگشت  بھ روزھایى كھ مشكالتی از قومی و یا جمعیتى برطرف مى .منصوب شد
 شود كند، عید گفتھ مى  نخستین مى
نزول رزق از استنباط  می گردد کھ ، ره مائده آمده استر سودوبار دو یا سفره پرنعمت، بھ معنای خوان  »مائده«از آنجا کھ 

. را بھ خود گرفتھ است »مائده«ی خاصی داشتھ کھ بھ خاطر آن صفت ویژگ) ع(آسمان بھ درخواست حضرت عیسی مسیح 
بازگشت آن  و تکرار و ،ھاخوردنی سمانی در پوشش خوانی پر از بنابراین، عید در این آیھ اشاره دارد بھ نزول یک برکت آ  

ھا و فرصتی  برای انسان )ج(اینرو، نشان و حجتی دیگر از جانب خداوند  از. روز نیز ھمان برکات را بھ ھمراه داشتھ باشد
  .و ذکر و یاد او در دل ھا و زبان ھا باشداز طریق شکر گزاری دیگر برای ایجاد ارتباط با خدا 

  :است کھ ھابو ریحان بیرونی نوشت) ھای گذشتھ ی مانده از قرناثرھا( در کتاب آثار الباقیھ عن القرون الخالیھ 

امروز : ھدیھ آوردند و آن حضرت پرسید كھ این چیست؟ گفتند) ص(در نوروز جامي سیمین كھ پر از حلوا بود براي پیغمبر
 .صانا سرشت، توسط اکبر دترجمھ آثار الباقیھ . (پرسید كھ نوروز چیست؟ گفتند عید بزرگ ایرانیان است. نوروز است
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ست، پیو) ص(ایشان وقتي مسلمان شد و بھ پیامبر. بود) ص(در تاریخ ذکر است کھ آن مرد سلمان فارسي از صحابھ پیغمبر 
نسبت بھ )  ص(با نوروز، بھ انجام رسوم مربوط بھ نوروز مي پرداخت و  پیغمبر ناسبتکھ داشت در می با ھمھ زھد و تقوای

  .روز چیزی نگفتھ استآداب و رسوم نو

) نداد خوبی ھای ھدیھ(در بخش محاسن الھدایا ) خوبی ھا و زشتی ھا(ھمچنان جاحظ بصری در کتاب المحاسن و االضداد 
  :نوشتھ است) ع(بھ روایتی از حضرت علی 

ند اینھا چھ پرسید.  ظرف ھاي حلوا براي او ھدیھ آوردند) ایرانیان(روایت شده است كھ دھقانان ) ع(از امیرالمؤنین علي 
پس شیریني را خورد و ندیمان را ) . نیروزنا کل یوم(ھمھ روزھا نوروز باشد : پس گفت. ھدیھ نوروز است: ھستند؟ گفتند

  ).169المحاسن و االضداد، ص . (بخوراند و ظرف ھا را بین مسلمین قسمت كرد

حضرت . بر زبان آوردهآنرا ) ع(ھ حضرت علی اینکھ می گوییم کھ ھر روز تان نوروز باد، بر گرفتھ از ھمین جملھ است ک
منحیث صحابھ پیغمبر، اولین مسلمان کھ در سن کوچک بھ اسالم گروید، اولین امام مسلمانان شیعھ و چھارمین ) ع(علی 

  !خلیفھ مسلمانان اھل سنت و جماعت، می توانست اعتراض کند کھ ھدیھ نوروزی حرام و یا خرافھ است

  :می خوانیم کھ 29در سوره رحمان آیھ 

  َشأْن  یَْسئَلُھُ َمْن فِي السَّماواِت َو اْألَْرِض ُكلَّ یَْوٍم ُھَو في

  .كنند، و او ھر روز در شأن و كارى است تمام كسانى كھ در آسمانھا و زمین ھستند از او تقاضا مى 

بلی او است آن . دزاس هدروآ رب ار اھنآ تاجاح ھک دننک یم اعد و ،دنیوا جاتحم سک ھمھ ،یعنی تمام روز ھا در شان او ھستند
خداوند و حمد  ، درمسال، در مسجد، در خانقاهدر ر دیر، در صومعھ، در کنشت، آخر ھر کسی د. دنآفریمی روز را 

، آنھا می خواھند کھ با خدای خود با ھر زبانی کھ باشد و یا بھ ھر شیوه کھ باشد، راز و نیاز کنند، گویندآفریدگار خود را می 
  .و می خواھند نفعی برای خود و یا نفعی برای سایر ھمنوعان خود برسانند
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  ھركس بھ زبانی صفت حمد تو گوید               بلبل بھ غزل خوانی و قمری بھ ترانھ 

  :چنین آمده است نھج البالغھدر حضرت علی  53نامھ شماره   ھمچنان در 

، مالک اشتر نخعی از یاران خود را بھ امارت مصر منصوب در دوران خالفت خود) ع(وقتی حضرت امیرالمومنین علی 
سالمی و در نظر گرفتن این نامھ بی تردید از مھمترین اسناد سیاسی حقوق ا. فرمانی در قالب یک نامھ نوشت نمود، بھ او

  :سنت ھای پسندیده مردمان نو مسلمان است

نظام آمده و حالش   بھ  بر آن سنت  اند و رعیت  بھ آن عمل کرده) مراد از مصر است(  سنت نیکویی را کھ بزرگان این امت« 
گذشتھ زیان رساند، آنگاه پاداش نیک بھره کسانی شود کھ آن   ھای نیکوی و سنتی میاور کھ بھ سنت ؛نیکو شده است، مشکن

ھای نیکویی، کھ پیش از  تا کار کشورت بھ سامان آید و نظام .ای  اند وگناه بر تو ماند کھ آنھا را شکستھ  سنتھای نیکو نھاده
گفتگو کن در تثبیت آنچھ امور بالد تو را بھ صالح با دانشمندان و حکیمان، فراوان . داشتھ بودند برقرار بماند برپای تو مردم

  ».اند  پیش از تو بر پای داشتھ ، آورد و آن نظم و آیین کھ مردم می

  بھار یعنی روی آوردن بھ زندگی دوباره

ز ھا بھ در این رو ،دنا هدناوخ ار  گرم هرظنم باتک یاوتحم اھنت ھک بعضی از نیمچھ مال ھای بی وقوف و کور دل باز
نوروز روز اول سال است کھ آفتاب در این روز در مرکز اعتدال قرار . ه اندحرام دانستن جشن نوروز عالم افروز فتوا داد

می گیرد و عالمی دیگر متولد می شود و زمین مرده پس زنده می گردد تا گیاه ھا برویند و انسان ھا و حیوانات از این نعمت 
آیا بیرون بر آمدن در صحرا و باغ ھا و دیدن و مشاھده . بھ نعمت ھای خداوندی شکر گذار باشندخداوندی بھره مند شوند، و 

نمودن نعمت ھا و قدرت خداوند و ذکر و شکر آن حرام است؟ خداوند خودش در قرآنکریم گفتھ کھ بھ این دگرگونی ھای 
 .طبیعت تعقل کنید و بھ خداوند شکر گذار باشید

زنده می شوند، و نوروز، نخستین روز فصل بھار ) گیاھان(مجید در مورد بھار، فصلی کھ مردگان چند آیت از کالم هللا 
 .است، و بھار با نوروز آغاز می گردد

  ...و زمین را بعد از مرگش زنده می سازد  )  19: الروم(َویُْحیِي اْألَْرَض بَْعدَ َمْوتَِھا 

َ یُْحیِي اْألَْرَض بَ   )17: الحدید (ْعدَ َمْوتَِھا قَْد بَیَّنَّا لَُكُم اْآلَیَاِت لَعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ اْعلَُموا أَنَّ اہللَّ

ایم، باشد كھ  را براى شما روشن گردانیده] خود[گرداند بھ راستى آیات  بدانید كھ خدا زمین را پس از مرگش زنده مى  
 بیندیشید

 )33: یس (َوأَْخَرْجنَا ِمْنَھا َحبًّا فَِمْنھُ یَأُْكلُونَ َوآَیَةٌ لَُھُم اْألَْرُض اْلَمْیتَةُ أَْحیَْینَاَھا 

 خورند و زمین مرده برھانى است براى ایشان كھ آن را زنده گردانیدیم و دانھ از آن برآوردیم كھ از آن مى

ِ َكْیَف یُْحیِي اْألَْرَض بَْعدَ َمْوتَِھا إِنَّ ذَِلَك لَمُ   )50: الروم (ْحیِي اْلَمْوتَى َوُھَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیرٌ فَاْنُظْر إِلَى آَثَاِر َرْحَمِة اہللَّ

، ھم اوست کھ قطعاً زنده کننده  در حقیقت. گرداند پس بھ آثار رحمت خدا بنگر کھ چگونھ زمین را پس از مرگش زنده می   
  . مردگان است و اوست کھ بر ھر چیزی تواناست
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  مان ملل منحیث یک مناسبت بین المللیقبول شدن جشن نوروز توسط مجمع عمومی ساز

سازمان علمی و فرھنگی سازمان ملل ازبکستان توسط  یروھمج، نوروز بھ پیشنھاد خورشیدی 1388میزان  8بتاریخ  
  .بھ عنوان میراث معنوی، برای اولین بار بھ ثبت جھانی رسید ،(UNESCO) متحد

  .را در تقویم خود جای داد روز نوروز مجمع عمومی سازمان ملل، جمھوری آذربایجانبنا بھ پیشنھاد 

ماه مارچ  21، نوروز، مجمع عمومی سازمان مللتوسط ) 2010 فبروری 23( 1388حوت  4در متن بھ تصویب رسیده 
گیرند  می جشنآن را  نفر میلیون 300دارد و امروزه بیش از  سالھزار  سھکھ قدمتی بیش از  ایرانیجشنی با ریشھ 

   .است توصیف شده

را در چارچوب ماده ) حمل( فروردین اولبرابر با  چمار 21روز  ،ای  با تصویب قطعنامھ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
ھ عنوان روز جھانی نوروز بھ تصویب رسانده و در تقویم خود جای داد، طی این اقدام کھ ب فرھنگ صلحو تحت عنوان  49

  .المللی بھ رسمیت شناختھ شد عنوان یک مناسبت بین  بھرت گرفت، نوروز سازمان صو بار در تاریخ این برای نخستین

  نتیجھ گیری

ھرچھ کھ پیشرفتھ و بخاطر پیشرفت مسایل  ھکولو کھ  اییده و یا نظریھ ان قدر جاھل و متعصب بودند کھ ھر اعراب آ
ند تند و بر فرھنگ پوشالی آبایی خود فخر می کردآنرا بھ سادگی نمی پذیرفماعی، و اقتصادی و فرھنگ بود، سیاسی، اجت

  .ولو کھ چقدر خرافاتی بوده

از زنده بگور کردن دختران گرفتھ تا کھ  مشکل مواجھ بودندآنھا بھ و دیگر صحابھ ھای شان بسیار با ) ص(حضرت دمحم 
می  مالساجاھلیت در تاریخ را بنام زمان ) ص(دوران پیش از بعثت حضرت دمحم . آنھا دیگر کار ھای زشت غیر انسانی

 اھنآ شنیب زرط رد و ،هدمآ رییغت ناشمردم و محیط ماحول  ردار و طرز بینش و طرز تلقی آنھا افک ردگویند، گویا اینکھ 
اکنون ھم کھ در قرن بیست و یک قرار داریم در طرز برخورد و آداب عرب ھا  نیھماما . روشنگری بوجود آمده است

یکال و افراط گرایانھ آل سعود کھ بینش راد توسط یتلودبویژه بعد از بدست گرفتن قدرت . آمده است نایمب یکمتر تغییر
ھنوز ھم تبعیض علیھ اقلیت ھای قومی، زبانی، دینی، و  .وھابیت را اصل حکومت داری خود قرار داده اندسلفی گری 

سال ھم در قسمت احقاق حقوق زن در  1400مذھبی را دامن میزنند، و دختران را کھ زنده بگور می کردند، بعد از 
  .شور ھای حوزه خلیج رو نما نگردیده استعربستان و ک

تمام دانشمندان اسالمی در عرصھ علم ریاضی، نجوم، فلسفھ، و سایر . از اسالم ملت ھای دیگری بھره ھای زیادی برده اند
 د و اشخاص غیر عرب زبان بوده اند مانند فارابی، ابن سینا، ابن رشد،علوم کھ اسالم مرھون شاھکار ھای آنھا است، افرا

  .نصیر الدین طوسی، خوارزمی، و دیگران

کور دل و متعصب است، سنت ھای پسندیده مردمان دیگر است، از آن جملھ جشن خار چشم این عرب ھای چیزی کھ 
تنھا غزالی . سال دیده نمی شود کھ صریحاً گفتھ باشند کھ تجلیل نوروز حرام است 1400در ھیچ متن متن دینی در . نوروز

آخر این مردم امت دمحم ھستند، نھ امت غزالی . سعادت گفتھ کھ باید تجلیل از روز نوروز از بیخ کنده شود در کتاب کیمیای
  .کھ بیاید و با یک فتوای بدعت تجلیل از مراسم نوروز را منع کند

فتوی می دادند کھ آنھا  یاھقفنمی بود، شاید در عربستان اگر نفت چنان متعصابھ است کھ بالفرض  فرھنگ ستیزی اعراب
  .استفاده از نفت حرام است

ند، و بھ این خاطر میلیون ھا دالر بھ مصرف می زرو یملل از ھیچ گونھ ناروایی دریغ نآنھا برای فرھنگ زدایی سایر م
وھابی را استخدام و از طریق آنھا پروژه ھای تخریبی و ضد فرھنگی  –رسانند تا نیمچھ مال ھای بی خبر و بی دانش سلفی 

مثالً تخریب تندیس بودا در بامیان، تخریب شھر نمرود در عراق، تخریب طاق نصرت شھر پالمیرا در  .ا راه می اندازندر
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در اھرام  شافرعون کھ الف از خدایی زد، ھنوز پیکر مومیایی شده . سوریھ، و نابود کردن دیگر آثار و آبدات تاریخی
امر بھ تخریب آن مبادرت  ناملسم سلطان  ایو الم، ھیچ امیرسالھ اس 1400ولی، در مسیر تاریخ . مصر موجود است

 .از طریق گردش گردی و توریزم است ،و این برای ساکنین محل از نقطھ نظر اقتصادی و در آمد خوب .تسا هدیزرون
تی ولی بخاطری کھ این مردم در فقر و تنگدس. ه آنھا استدننشد کھ تندیس بودا در آنجا آفریکسی در بامیان نبوده کھ گفتھ با

کسانی ھم کھ از بامیان و از تندیس بودا دیدن می کردند، بخاطر این نبوده کھ آنھا . بسر برند و ھیچ در آمدی نداشتھ باشند
  .بیایند و از نزدیک با خدای خود مالقات کنند

این زمینھ در . در کدام متن دینی این آمده است. است» حرام « وھابی میگویند کھ جشن نوروز  –نیمچھ مال ھای سلفی 
بزرگ اسالمی چون ابوعلی ابن سینا، ابو ریحان بیرونی، بیھقی، طوسی و دیگران کتاب ھایی نوشتند، و اگر  ندانشمندا

بر عکس، آنھا از این . حرام می بود، عباسی ھا، سامانیان، سلجوقیان، غزنویان، صفویان، و دیگران آنرا در ھم می کوبیدند
دمحم غزنوی، کھ بنام بت شکن و فاتح سومنات در ھند است، می توانست این مراسم را منع سلطان  .رویداد حمایت می کردند

کند، اما می بینیم کھ شعرای دربار وی شعر ھا و سرود ھای زیادی بھ مناسبت نوروز سروده اند، و تقدیم دربار شاھنشاھی 
  ).بھ کتاب تاریخ بیھقی رجوع شود(اسالمی نموده اند 

ید بگویند کھ اسالم در مورد مراسم نوروز چیزی نگفتھ است، بھتر است از اینکھ جاھالنھ در موقف در عوض، مال ھا با
  .خود ایستادگی کنند

مانند، روشن کردن آتش و پریدن از باالی آن از نقطھ نظر . بلی، بعضی چیز ھا وجود دارد کھ باید باالی شان مکث شود
آزار دادن حیوانات بخاطر لذت بردن زه کھ آن ھم زنده جان است، و یا لگد زدن سب. ایمنی خوب نیست، و خطر ناک است

باید  اجتماعیکار ھای ناشایست جنگ انداختن حیوانات و پرندگان و دیگر ، )مانند بزکشی کھ یک حیوان دیگر را میرنجانند(
  . منع شوند

اینھا حرام ھستند، و دست  ایآموتر، چیزی نگفتھ، ز ه ماه، استفاده از برق، استفاده ارفتن بھ کرّ بازی فوتبال، اسالم در مورد 
  .است زیمآیازیدن بھ این اقدامات کفر 

چیزی نگفتھ، اما از آنھا مواد خطرناکی چون ) تریاک(اسالم در مورد کاشتن، حاصل گرفتن، و استفاده از تنباکو و افیون 
ھنی، اجتماعی، خانوادگی، و سالمتی جسمی، ذ رظناز نقطھ ساختھ می شود کھ برای انسان ھا ھیروئین، و  نیکوتین

را کھ خطرات آنھا ھزار مرتبھ بیشتر از بسیار مضر است، چرا این مال ھا کاشتن تنباکو، بنگ، و افیون اقتصادی 
ھمچنان، آنھا . نداده اند یچون باداران عرب آنھا در این مورد برای شان دستور. برزگداشت نوروز است، حرف نمی زنند

  .خود بزنند )مارح(زی چرا تیشھ بر ریشھ رزق و رومدرک بدست می آورند، شریک منفعتی کھ از این 

مثالً کشیدن (اعضای بدن  دنویپد را از دست می دھند و کندن و برای انسان ھایی کھ خون خودر مورد اھدای خون اسالم 
  ؟گفتھ، آیا این حالل است یا حرامچیزی ن) گرده یک نفر و پیوند دادن آن بھ یک نفر دیگر

 مسئلھ ھای کنونی نیستند کھ ما در عصر ھنوگنیا، جوابگوی دناه کھ در سال دوم و سوم ھجری تدوین شد فقھ  بکت
  ؟دنا ھنوگ رفک یرشب تامادقا نیا ایآ .دنریگ یم راک اھنیا زا رشب ،یشیدنا حالص ھب رظن اما. تکنالوژی مدرن زندگی می کنیم

 .از خیالی بخارایی در اینجا می آورم کھ خیلی عارفانھ سروده شده استغزلی این نبشتھ، در آخر 

 جمعی بھ تو مشغول و تو غایب ز میانھ ا دل عشاق ، نشانھ                 ای تیر غمت ر

  طلبم خانھ بھ خانھ  یعنی كھ تو را میگھ معتكف دیرم و گھ ساكن مسجد                  

  او خانھ ھمی جوید و من صاحب خانھ حاجی بھ ره كعبھ و من طالب دیدار               
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  مقصود تویی ، كعبھ و بتخانھ بھانھتویی ، تو             د من از كعبھ و بتخانھمقصو

  من ، كھ روم خانھ بھ خانھ  عنی ھمھ جا عكس ُرخ یار توان دید                دیوانھ نیمی

  بلبل بھ غزل خوانی و قمری بھ ترانھ ھركس بھ زبانی صفت حمد تو گوید              

    یعنی كھ گنھ را بھ از این نیست بھانھ          تقصیِر خیالی بھ امید كرم توست         

  

 

  


