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و تحليل	�� ���ز�� و آغاز سال هجري شمسي، موجب بيان اظهارنظرها هاي مناسبت نوروز
و  و محققـان و بعضاً متضاد از سوي صاحبان انديشـه ه متفاوت ي مـردم حتـي عامـ

و حواشي آن سعي دارند آن را منتفي است. گروهي با انكار صددرصدي اين مناسبت
و گروهي نيز با تأكيد بر  و اش، هر چه بيشـتر در اشـاعه اهميت ويژهنموده ي نـوروز
و و بين،در اين فرهنگ نوروز تالش دارند اين دو نگاه بعضـاً در تقابـل بـا يكـديگر

و واقعي راه ما سعي دارد تا با نگاهي متعادل، ميانهگيرند. نشريهنفي نظرات هم قرار مي و در عـين رو حـال بسـيار نگر
ب و قضاوت را بر عهدهپرمختصر به اين مقوله ي خوانندگان محترم بگذارد.دازد

 تاكنون پيش سال 2700 حدود در مادها حكومت تشكيل زماناز،كرد ملتو ايران مستند حدوديتاو مدون تاريخ-1

 داريم. قرار آن 2713 سال در اكنونهمو شده آغاز ماد حكومت ابتداي از كردي شمار سالو تقويم باشد.مي ما اختيار در
و داستان-2 و افسانهماجراها و به پادشاهي رسيدن فريدون، جزو اساطير هاي بسيار هايي مثل كاوه آهنگر، ضحاك

و ديوسـپيد، مسـتند قديمي مي و سـيمرغ و اسـفنديار و سـهراب و زال  باشند. قسمت اعظم اين اساطير به مانند رسـتم
و اين افسانه روشنِ بهتاريخي ندارند و ها فقط عنوان جزئي از فرهنگ ملل مختلف به صورت سينه به سينه نقـل شـده

و به ماننـد افسـانه هايي مثل شاهنامهدر مورد اساطير ايراني، در كتاب و اسـاطيري فردوسي به آنها اشاره شده است هـا
اباشند، چه اين كه روايتساير ملل به هيچ وجه قابل اثبات نمي و بعضاً متضاد ز ايـن اسـاطير وجـود دارد هاي گوناگون

و واقعيات تاريخي نيستند وي ايـن اسـاطير، مـاجراي كـاوه از جملـه.كه به هيچ وجه مستند به داليل عقلي ي آهنگـر
 باشد.ضحاك مار به دوش مي

و پايتخت آن نيز هگمتانه آن روز يـا همـدان-3 و امپراطوري ملّت كرد توسط قوم ماد شكل گرفت اولين حكومت
ميامرو و همه و به جاي آن سلسلهزي بوده است ي هخامنشـي دانيم كه اين حكومت توسط كورش پارسي از بين رفته

 تأسيس گرديد.
و شبانه-4 و هفته و ماه و ارادهتقسيم زمان به سال و بشر در اين روز، بر اساس حكمت ي الهي صورت گرفته است

ي توبه چنين فرموده است: سوره36ي امر هيچ نقشي ندارد. اهللا متعال در آيه

يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَاألَرْضَ مِنْهَا� فَالَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
مَعَ اْلمُتَّقِينََتظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَُكمْ وَقَاتِلُواْ الْ �مُشْرِكِينَ كĤَفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَُكمْ كĤَفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ

و تقدير خداها(ي سال قمري) در شماره ماه و مضـبوط در لـوح محفـوظ، يـا موجـود) در كتـاب حكم (ي متعال،

و زمين را آفريده است-آفرينش (و آنها عبارتنـد دوازده- از آن روز كه آسمانها ماه است كه چهار ماه حرام است

ذي از: ذي و رجب. جنگ در ايـن مـاه القعده، و الحجه، محرّم، (تحـريم نبـرد) آئـين راسـتين و) ايـن هـا حـرام اسـت،

و  (و جنگ در آنها را حالل ندانيد، مگـر ايـن كـه تجـاوز (خدا) است، پس در آنها به خويشتن ستم نكنيد تغييرناپذير
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كه قانون و شما به ناچار از خود دفاع كنيد. اي مؤمنان!) با همه مشركان بجنگيد همان گونه شكني از سوي دشمن باشد

و ياري) خدا با پرهيزگاران است. آنان جملگي با شما مي (لطف و بدانيد كه  جنگند،

و اراده-5 و معين، جهت ادامهي اهللا متعال مبني بر تقسيم زمان به اجزاء پرواضح است كه اين مشيت ي زندگي بشري
و اساساً بدون چنـين تقسـيمات زمـاني، امكـان ادامـه و مهم بوده ي محاسبات ضروري وي در زندگيش، امري بسيار الزم

 باشد.درست حيات بشري ميسر نمي
ن-6 و در و زمين بـه دور خورشـيد و اقوام مختلف، بر اساس گردش ماه تيجـه تغييـر مبناي محاسبه سال در ميان ملل

و السـالم فصول است. مثالً در ميان مسيحيان ابتداي زمستان كه تولد حضرت عيسي( ) در آن رخ داده، مبنـاي عليه الصـالة

و آغاز سال شمار ميالدي قرار گرفته است كه طبعاً تكرار هر زمستان در هر دوازده ماه بر اساس حركت زمـين بـه  محاسبه
 شود.دور خورشيد تشخيص داده مي

و محاسـبه نـوع ايـن لـذاو اسـت. شـده محاسـبه خورشيد دور به ماه حركت اساس بر ماهو سال�اسالم پيامبر رسالت از قبل-7
 گـاهو محاسـبه مبنـاي�خطـاب عمـربن حضـرت خالفـت دوران تا چند هر است، گشته مشهور»قمري« سال نام به سال شمارش

 برگـزاري يعنـي مكـه در جـاهلي عـرب امـر مهمتـرين زيرا بوده مشخص كامالً آن پايانو آغاز حال عين در است. نگرفته قرار شماري

 است. بوده»ذوالحجه« نيز آن پايانو»محرم« ماه سال اين آغاز است. پذيرفته انجام قمري شمار سال همين اساسبر»حج« مراسم
و جريانات اسـالمي، بـر مبنـاي زمـان هجـرت حضـرت�دوران خالفت عمرفاروقدر-8 و ضبط حوادث جهت ثبت

و مسائل مهم قرار گرفته�رسول اكرم و گاه شماري در حوادث سال شمار قمري رسماً در ميان مسلمانان مبناي محاسبات
د.و از آن بهره جستند. كه در عالم اسالم از جمله ايران مورد استفاده بو

 خورشـيد دور بـه زمـين گردش زمان به نسبتو باشدمي روز 354 خورشيد دور به ماه گردش زمان مدت اينكه به نظر-9

و آغـاز لـذا گيـرد، مي صورت خورشيد دور به زمين گردش اساس بر فصول تغيير اينكه به توجهباو است كمتر روز يازده حدود
 رخ زمسـتانو پاييز در مدتيو تابستان در زمانيو بهار در سال آغاز گاهي افتد.نمي اتفاق ثابتو معين فصل يك در آن پايان

 ثابـت دليـل همـين به است آورده وجود به رخدادهاو حوادث زمانِ دقيقيمحاسبه در را مشكالتي امر اين البتهو است. داده

 شود.مي استفاده ميالدي شمار سال از اسالمي، كشورهاي اكثريت در حاضر حال در قمري، شمار سال نبودن
و با دستور جالل-10 الدين ملكشاه سلجوقي، برخي از دانشمندان ايرانيِ مسلمان از جمله ابوريحان در دوران سلجوقيان

و سال شماري ثابت با همان مبدأ هجرت حضرت رسول اكرم و حكيم عمر خيام مأمور تنظيم تقويم شـدند. ايـن�بيروني
و رياضي، تشـخيص دو دانشمند بزرگ  و با محاسبات نجومي مسلمان، با احتساب مدت زمان گردش زمين به دور خورشيد

و شش ساعت است. لذا با مبنـا  و پنج روز و شصت دادند كه مدت زمان دقيق يك بار حركت زمين به دور خورشيد، سيصد
تنظيم كردند. بر اساس اين تقويم، آغاز سـال، روز اولين تقويم ايراني به نام تقويم جاللي را�قرار دادن هجرت رسول اهللا

و شش ماه اول سال  هم31اول بهار يا فروردين است و ماه آخر يعني اسفند و پنج ماه بعدي آن سي روز -روز مـي29روز
و براي احتساب شش ساعت اضافي، هر چهار سال يك بار اسفند را سي روزه محاسبه كردند كه به ايـن سـال، سـال  باشد

 شود. پس طبق اين ضابطه، سال شمار در ايران از هجري قمري به هجري شمسي تغيير كرد.كبيسه گفته مي
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و محاسبه-11 ي فصول بر اساس هجري شمسي، زمان دقيق نوروز به علـت نـاتواني در تا قبل از تنظيم تقويم جاللي
و معموالً در طي هر قرن حدودمحاسبه پانزده روز تا يك ماه، ديرتـر يـا زودتـر از روز اولي سال كبيسه معين نبوده است

و احتساب سال كبيسه، روز اول فروردين يـا نـوروز بـا روز اول فروردين، نوروز را جشن گرفته اند. اما با تنظيم تقويم جاللي
و بدون تغيير باقي مانده است.  بهار مصادف بوده

از-12 و تازه است. مراد مجاين نامنوروز به معني روز نو و حيات د طبيعـت بـا آغـاز بهـار بـوده اسـت.دگذاري تازه شدن
مي5همانطور كه در بند و بركات الهي براي بشر و سال از نعمات و لذا منحصر كـردن اين نوشتار بيان شد، تغيير فصول باشد

و غلط است. بنابراين اگ و جديـد، اين رخداد عظيم الهي به يك ملّت يا كشور خاص، كاري ناصواب ر در آغـاز هـر سـال تـازه
و و موفقيت را براي هـم آرزو كننـد و بركت و سالي پر از خير مسلمانان با تبريك آغاز سال نو، براي همديگر دعاي خير نموده

و برنا و كردارشان در سال قبل و تفكر در اعمال ه كننـد. كـاري ريـزي درسـت بـراي سـال آتـي، توصـيمهيكديگر را به تذكر
و مطلوب انجام دادهپسندي و عرب گرفتـه تـا ده، روا و كرد و ترك اند. واقعيت اين است كه در ميان تمام ملل مختلف از فارس

و البتـه  و غير مسلمان، آغاز سال جديـد همـراه اسـت بـا تعطـيالت مخصـوصِ آن، و شرق دور، از مسلمان ملل مغرب زمين
ميمراسم ه كننـد، آن اسـت: كـه نبايـد ميـان شود. هايي نيز به اين مناسبت برگزار آنچه كه مسلمانان الزم است بـه آن توجـ 

و عرف و يا تقابل ايجاد كنند. آن چه در اينجـا مهـم هاي غيرمضرِّدستورات اسالم معمول جوامع مختلف بشري تضاد، تعارض
ش و خالف شريعت نهي و است آن است كه با پايبندي به موازين ديني، از كارهاي خالف اخالق ود نه ايـن كـه اصـل عـرف

و بيهوده است، به خاطر اين كـهييهاگيريي تاريخي ثابت نموده كه چنين موضعچون تجربه گرددمناسبت نفي  كاري عبث
و مطلوب هيچ منافات و حتي عرفو مخالفتي دين اسالم با عرف پسنديده و ندارد و مطلـوب، نداشته طبـق مـوازين پسنديده

مي اصول فقه اسالمي، از و لذا تكليف منابع حكم به شمار و مناسبت داردرود. مسلمان مؤظف به اصالح است هـايي در مراسم
و اخالقي دارند. در باب اصل نوروز  آن-شركت نكند كه منافات صريح با اصول ديني و اعمـال پيرامـون در-به جـز حواشـي

و و سنّت و نصوص محكم آن از قبيل كتاب و در متون ديني اجماع، چيزي بيان نشده است. آنچه وجود دارد اجتهـادات اسالم
و كـار كلمه[ به معني باطل»زور«فردي اشخاص است كه در تطبيق برخي كلمات قرآني از قبيل  ي زور به معنـي سـخن باطـل

و تـالش نمـوده]ي فرقان آمده است.سوره72ي بيهوده در آيه راا، نوروز را به عنوان مصداقي از آن ذكر كـرده بـه تشـابه نـد آن
و لذا به عنوان نظرِ  و خطا را داشته  شود.شناخته نمي» دين«مجوسيت جلوه دهند. اين اجتهادات فردي احتمال صواب

و يا اين كه اين مناسبت تنها اينكه با قاطعيت گفته شود كه نوروز آغاز تيره-13 و يا خوشبختي ملّتي خاص است بختي
و كشور خاصي  و عقلـي تعلّق دارد، با توجه به اساطيري بودن اصل قضيهبه ملّت ي نوروز، به هيچ وجه قابل اثبـات علمـي

و كاوهنمي و اشارات او به ضحاك و كهن ايران ي آهنگر هـم در باشد. نظرات افرادي مثل شاملو در خصوص اساطير قديم
و قابل اثبات نمي و كاوه آهنگر به اندازهنظر شاملو باشند. حد يك نظريه بيشتر نبوده ي نظـر وي در مـورد در مورد ضحاك

و مفاهيمي چون ايمان صحيح مي و مسلمانان عرب فاتح ايران  باشد. اسالم
و سالي پر از و تحول طبيعت به هم تبريك بگوييم و آغاز بهار بنابراين نوروز را به عنوان شروع سال هجري خورشيدي

م و بركت را براي همه آرزو  كنيم.يخير
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