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  ندارد اسالم جشن نوروز هيچ پيوندی با 

  

َوالَ َرْطٍب َوالَ يَاِبٍس إِالَّ « کتاب قرآن االنعام سوره ۵٩ آيهبر پايه و ديگر کشور ها پس از يورش سپاهيان اسالم به ايران 

بِينٍ    ».ثبت است مبين كتاب خشكى وجود دارد، جز اينكه در و نه هيچ تر و« »ِفي ِكتَاٍب مُّ

   افکنده شد . بهر چه کتاب و ماندگار های علمی بود يا به آتش سوزانده و يا به آ

  

نامدار اسالم می نويسند: در فتح مصر، وقتی عمروبن العاص بر ذخائر علمی اسکندريه دست يافت، از تاريخ نويسان 

د: « اگر در آنها مطالبی موافق کتاب آنها دستور خواست. پاسخ او چنين بو خليفه دوم مسلمين در بارهعمر بن الخطاب 

خداست با وجود آن (قرآن)استغنا حاصل است و اگر در آنها چيزی بر خالف کتاب خداست حاجتی بدان نيست به نابود 

  کردن آنها اقدام کن».

  

د که  ، گفته می شوميان گرمابه های اسکندريه کرد  پخش کتابها چون اين فرمان به عمرو بن العاص رسيد شروع به 

  سوخت ششماه گرمابه ها از سوزاندن کتابها فراهم شد.

  

هنگاميکه . سعد بن ابی وقاص، و گذشته از گرداندن آسيابها با خون ايرانيان رويداد پيش آمدايران نيز همين  تازش بهدر 

در آب افکن، زيرا  از عمر در باره کتاب های کتابخانه های ايران دستور می خواهد، عمر بن الخطاب می نويسد:«آنها را

اگر متضمن هدايت باشد، خداوند ما را با کتابی که راهنما تر از آنهاست هدايت کرده و اگر مايه گمراهی باشد خداوند ما را 

  از آن بی نياز ساخته است». 

کشف الظنون حاجی  – ۴١ ص ٣تاريخ التمدن االسالمی جرجی زيدان ج  –مختصر الدول ابی افرج ملطی  -٣٣ص  ١اخبار الحکما چاپ مصر ج 

  ٢۴٣ص  ۵معجم البلدان ج  – ۴۴۶ص  ١خليفه چاپ ترکيه ج 

  

و ديگر مردم ايران و علمی ميان بردن شناسه فرهنگی  و تاريخی  از ،ی بر گرفته شده از کتاب قرآنمان هافرهدف آن 

تبديل مواليان بی هويتی  ،عربها بردگان يا بگفتهبايستی به ايرانيان بويژه در اين ميان،  ،کشورهای شکست خورده بود

  .شوند

 حسين ابن علی امام سوم شيعيان اين گفته  ١۶۴  البحار و مدينه االثار و االحکام صفحه سفينهشيخ عباس قمی در کتاب  

  :آوردمی  را

و باالتر ايرانيها هستند روشن است هر عرب از هر ايرانی برتر  ما از تبار قريشيم دوستان ما عرب ها و دشمنان ما «

بازارها به فروش  ايرانيها را بايد دستگير کرد به مدينه آورد زنانشان را در دشمنان ما هم بدتر است. است و هر ايرانی از

  » مردانشان را به کنيزی و برده گی اعراب گماشت . رساند و

  

و در تار و پود اين مردم نهادينه  از ويژگيهای فرهنگ کهن ايرانیيکی که  ،راشاد زيوی اشغالگران کوشيدند که از سويی 

برای پاسداری از  نيز مبارزو ايرانيان  ،ای ايرانی بودند نابود نمايندن هبا از ميان بردن نماد های آن که جشرا گشته بود 

جشنها يا از ميان رفت اين برخی از با همه کوششها و جانفشانی ها بر نمی داشتند، ولی تالش دست از  نياکانشانفرهنگ 

  . افتاد بواز رنگ و فراموشی سپرده شد و يا بوته و يا به 
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يکی از جشنهايی که هرگز نوروز از جايگاه ويژه ای در ميان ايرانيان بر خوردار بوده و می باشد،  در ميان اين جشنها،

 آغاز سال نو ايرانی بود ،همين نوروز باستانی و  نتوانستند آنرا از ميان بردارند و يا از انجام آن جلوگيری نمايند،دشمنان 

جاييکه سده تا دشوار ترين برهه از زمان به انجام و پاسداری از آن پرداخته و می پردازند،  که ايرانيان در سخت ترين و

ها پس از يورش سپاهيان اسالم و هنگاميکه دشمنان در اين تالش خود ناکام ماندند دست به تحريف و مصادره آن زدند. 

پرداختند و به آن رنگ و بوی  می خلفای اسالمی و سالطين و حکمرانان نيز به بر پايی اين جشناز برخی در دربار 

   .اسالمی دادند 

  

مذهب تشيع آن را   آيين ملی است که اسالم و جشن وگفتند که نوروز در دين اسالم محترم شمرده شده است و تنها « و 

  . » ه استدينی آراست بوی مذهبی و رنگ و با و بخشيدوشکوه هدفداری نيز بدان ل منسوخ نکرد، بلکه جال

  

و کتاب  ،وارد کردند با فرهنگ ايرانی ايرانيان نيز ناهنجاری ها و ناسازگاری  ینوروزجشن   درازای سده ها درالبته در 

بر سر سفره ا ر ،ه بودقرار گرفتشناسه ميهنی دانش و پايه کتاب سوزان و از ميان بردن علم و آيات آن قرآن را که خود 

و حسين محمد پيامبر اسالم و علی داماد و خليفه اش  خيالیايرانی را با تصاوير کهن يک جشن هفت سين آوردند و 

نقش بزرگی داشتند آراستند، و مردم را  و از ميان بردن فرهنگ واالی ايرانی ايران  که خود هر يک در تازش به، فرزندش

  ادی بزبان بيگانگان بخوانند و نوروز را بيکديگر شاد باش بگويند.وادار کردند که بر خوان نوروزی اور

  

داده اند وگفته اند که چون وی انگشتری خود را گم کرد ، پادشاهی از   در دوره اسالمی نوروز را به سليمان پيامبر نسبت

زد او رفتند ومرغان ن نهاپادشا پس از چهل روز آن را باز يافت و شکوه پيش به او بازگشت و دستش بيرون رفت و

  نوروز آمد ))   بازگشتند وايرانيان گفتند ((

پايه و  که سپس به قرآن نيز در آمده و  است،بر گرفته شده از تورات کتاب آسمانی و مقدس يهوديان  افسانه هااين 

در داستان سليمان اشاره به تاريخ بر تخت نشستن دو باره وی  یحت لیو. ريزی کرده استدين اسالم را پی  هایستون

  . وز نوروز بوده استنشده است که بتوان در يافت که ر

  

کرده است که روز اول فروردين   روايت امام ششم شيعيانمجلسی در کتاب (( سماء والعالم )) از قول جعفر صادق 

   .استحضرت آدم آفريده شده 

 و روز دوم آسمان را آفريد و روز و شب را درست کرد خدا روز اول نور و تاريکی را آفريد وت بر پايه داستانهای تورا

آبزيان حيوانات بزرگ دريايی روز پنجم  را وروز چهارم ستارگان و فصلها  وگياهان را  روز سوم زمين و دريا را آفريد و

آورد و  و حيوانات اهلی و وحشی و خزندگان  را بوجودزمين انواع جانوران  روز ششم و در پايان، و پرندگان را آفريد و

  . سپس آدم را آفريد

  آغاز به آفرينش جهان نمود و روز پايان که نوروز بود آدم را آفريد .روز پيش از نوروز  پنج پس خدا 

بهار يا نوروز را آفرينش فصل ها  و آغاز اين افسانه را بپذيريمدر باال می خوانيم که روز چهارم فصلها را آفريد و اگر

  .يکم فروردينفروردين آفريده شده و نه روز  سوم باز حساب «امام جعفر صادق » صادق نمی باشد و آدم روز قرار دهيم،

می خوانيم که جعفر بن صادق می فرمايند: (( ای معلی ، روز نوروز همان   در حديث معلی بن خنيس يا حديث نوروز

حجج وامامان  او را انبازی نگيرند. وبه پيامبران و ود پيمان گرفت که او را بپرستند وروزی است که خداوند از بندگان خ

  زمين در آن شکوفا و درخشان شد . بادها وزيدن گرفت و ه آفتاب در آن طلوع کرد وکايمان بياورند ، همان روزی است 



 3

د و با حساب تورات روز نخست بود که خدا اينجا امام جعفر می گويد که نوروز همان روزی است که آفتاب در آن طلوع کر

روز آفرينش حضرت آدم بوده باز حساب درست در نمی آيد ، چون  آفتاب را آفريد پس اگر امام در باال فرمودند که نوروز

  ناميد.و ديگر اينکه نمی توان پنج روز پيش از نوروز را نوروز  نمی توان در شش روز دو بار نوروز داشت.

بيست و هفتم  )27( ((زادالمعاد )) پس از ذکر فضايل نوروز واين که نوروز روز موافق با روز مبعث و مجلسی در کتاب

  .در همان روز پيامبر به پيامبری مبعوث گرديد ماه رجب بود و

  

 )۶٠٩( ششصد و نه  سال ژوئيه )٩نهم (برابر می شود با پيش از هجرت  )١٣سيزده (رجب سال  ماه) ٢٧بيست و هفتم (

نوروز بعثت پيامبر اسالم روز درست در نمی آيد و امام اب سايرانی و باز هم ح تير ماه )١٧هفده ( برابر با ايی و ترس

  نمی شود.

  همان روزی است که کشتی نوح بر کوه جودی آرام گرفت .نوروز  و امام صادق می گويد :

ساله بود در روز )۶٠٠(ششصد نوح هنگاميکه  )١٢-١١-١٠(سفر پيدايش سوره هفتم آيه های برپايه روايت های تورات 
برابر با ارديبهشت ايرانی  کهترسايی  ماه آوريلبرابر با ) 1556( هزار و پانصد و پنجاه و ششسال  )Iyyarهفدهم ماه دوم (

  .توفان آغاز شد، می باشد 

با  ،کشتی روی کوه آرام گرفت پس از توفانروز  )١۵٠( صدو پنجاهآمده که  )۴و ٣(در سفر پيدايش سوره هشتم آيه های و
برابر با ماه سپتامبر ترسايی و آبان  عبری و (Tishri)ماهمی شود روز بعد  )١۵٠( صدو پنجاهحساب در می يابيم که اين 

  شود.. پس روز نوروز نمی ماه ايرانی

ه باز می شود ماه  کو سپس خارج شد  دروز نوح در کشتی مان )١۵٠صدوپنجاه (پس از آن نيز  ،بر پايه اين داستانو 
)Adar و اين هم روز نوروز نمی شود.) عبری و يا بهمن ماه و يا ژانويه 

همان روزی است که پيامبر خدا، اميرالمؤمنين علی (ع) را بر دوش خود برداشت تا بتهای بيت هللا  امام صادق می گويد :

  م نيز چنين کاری را کرد .يبه زير افکند وبتان را خرد کند . چنانچه ابراهرا الحرام (کعبه ) 

  نرا حساب کنم.آهم در جايی نوشته نشده تا بتوانم اين رويداد  تاريخ 

  همان روزی که پيامبر به ياران خود دستور داد تا با علی (ع) به عنوان اميرالمؤمنين بيعت کنند .امام صادق می گويد :

که   ،رخ داده استهجری )١٠( دهميحجه سال ذ)١٨( مهجدهدر روز گفته می شود که  ،اشاره به داستان غدير خم است

ايرانی، که باز هم روز نوروز نمی ماه اسفند )٢٨(مارس سال دهم ترسايی و بيست و هشتم ) ١٩(نوزده برابر می شود با 

  باشد.

  

آنان برای زهمان روزی است که پيامبر (ص) ،علی (ع) را به وادی الجن (دره جنيان ) فرستاد تا اامام صادق می گويد : 

  .خود بيعت بگيرد

   آنرا حساب کنم.جايی نيافتم که بتوانم  درتماس با جنيان درماموريت علی از تاريخ نشانی هيچ 

  همان روزی که علی (ع) بر مردم نهروان (خوارج ) پيروز شد .امام صادق می گويد :

 ششصد و پنجاه و هشت ژوييه سال  )٢٠(بيستمهجری برابر با  )٣٨(سی و هشتصفر سال )٩( نهمجنگ نهروان در روز 

  و باز هم روز نوروز نمی شود. داد خر هجری شمسی )٣٧(تير ماه سال سی و هفت )٢٩(ترسايی و بيست و نهم)۶۵٨(

  

  سرانجام اينست که نوروز جشن باستانی  ايرانيان هيچ پيوندی با اسالم و ديگر اديان ابراهيمی ندارد.

  استپيروز   ست ونوروزايراني
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  رامرز دادرسف 

  ٢٠٠٧مارس  ٢٠پاريس 

  يک روز پيش از نوروز
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