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 تاریخچه نوروز

 مشخصات کتاب

 نام کتاب: تاریخچه نوروز

 نویسنده: خراسانی، محمد جواد

 موضوع: نوروز

 زبان: فارسی

 1تعداد جلد: 

 ناشر: شهید

 مکان چاپ: قم

 نوبت چاپ: اول

 

 اشاره

 1روز، ص: تاریخچه نو

 گفتار ناشر

مقدار از نوارهای منبرهای واست کردند که آنای از رفقا کراراً درخنظر به اینکه عده

مرحوم والد که مرتب و آماده است، چاپ شود. واز طرفی منبرهای ایشان چون در 

دین زمان رژیم طاغوت بود و روحیات و معنویات مردم نحوه دیگری بود. اقبال به

دنیا بیشتر بود و مفاسد و بدعتها که بر خالف شرع مقدس و اسالم است ه بهکمتر و توج

گیر دنیا و مادیات کم و بیش گریبانچنانکه همگی مطلعیم روز افزون بود و آلودگی به

همگی شده بود. لذا منبرهای ایشان در جهت انتقاد از وضع زمان خود بود که در تمام 
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ی و باألخص ایران ساری بود و ایشان هم ممالک مستعمره بخصوص ممالک اسالم

چه در توان داشتند بیان و مردم را بیدار آن« العالم أن یظهر علمه»مصداق فعلی به

کشیدند حتی یک روز هم که شده زنده بمانند و زوال کردند. و همیشه آرزو میمی

ز فوت دولت پهلوی را ببینند و جشن بگیرند ولی اجل مهلت نداد و پس از دو سال ا

قیام و رهبری نایب اإلمام اإلمام الخمینی دام ظله و ایثار خون شهدا سلطنت ایشان، به

ها سرنگون شد و بتدریج بعضی از آن مفاسد و بدعتها موضوعاً در ایران منتفی پهلوی

تدریج از بین برود تا اسالم را با چهره واقعی درخشانش شده و امید است بقیه هم به

سایر کشورها و زمینه مساعدی ران الگویی باشد برای صدور انقالب بهلمس نموده و ای

 برای ظهور بقیةاللَّه األعظم امام زمان عجل اللَّه تعالی فرجه.

بدین جهت مردد بودم در انجام خواست اینها که آیا در حال حاضر هم در اینجا مورد 

را که نفعش منبرهای ایشان استفاده واقع خواهد شد یا خیر. وباالخره بنا شد که بعضی از

عام و در جهت رفع مفاسد اخالقی مردم مؤثر است و سطح بینش دینی و اسالمی مردم 

برد آنها را چاپ و منتشر نمایم تا هم درخواست رفقا اجابت شده باشد و هم را باال می

مضمون فرموده، فذکر فإنّ الذکری تنفع المؤمنین عمل شده و تذکر همیشه مفید و به

 مؤثر است انشاءاللَّه.

منبرهای ایشان جز در موارد جزئی، عین نوار پیاده شده و دخل و تصرفی  1360 /4 /15

 در آن نشده.

 شود به قرار ذیل است:که فعلًا از طبع خارج میهاییجزوه

 زمان علیه السالمدر باره عالئم دوره آخر الزمان و مخالفین امام -1

 قمری. 1355ق در باره عش -2 1360 /4 /29

 قمری. 1355در باره نوروز  -3

 قمری. 1353در باره رجعت  -4

رب العالمین والصلوة والسالم عز و جل الحمد هلل فهرس یخچه نو فهرس وز الحمد للَّه
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وآله علی سیدنا ونبیناوحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا أبی القاسم محمد )صلی اللَّه علیه

ومنکری فضائلهم ومناقبهم ئهم ومخالفیهم ومعاندیهمأجمعین( ولعنة اللَّه علی أعدا

إِنَّ عِدَّةَ »من اآلن إلی یوم الدین. قال عزّ من قائل: ومدعی شئونهم ومراتبهم أجمعین

حُرُمٌ  الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتَابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ

افَّةً ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِیهِنَّ أَنْفُسَکُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِکِینَ کَافَّةً کَمَا یُقَاتِلُونَکُمْ کَ

 « .وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ

تنها متداول وعده کردم که امشب انشاءاللَّه در باره این نوروزی که در مملکت ایران 

دهند مطالبی او میاند و از روی اعتقاد اهمیت بهآن شدهعده مردم معتقد بهاست و یک

 عرض کنم.

 گویم. در باره چهاما پوشیده نماند محل نظرم را بدانید چه می

______________________________ 
 .35 /9( سورة التوبة: 1)

 2تاریخچه نوروز، ص: 

وز خودش یک چیزی است که ابتدای سال باشد و یک کنم. این نورصحبت می

خواهم هایش نمیاند. من امشب در باره پیرایههایی است که به آن بستهچیزش هم پیرایه

شود ولی نظرم در باره اصل نوروز است که از صحبت کنم گرچه اجمالًا صحبت می

 ؟پایی دارد این نوروز یا خیرکجا است و چیست و آیا در اسالم راه

 پس از دو جهت مورد صحبت است:

اند آن بستهیکی از جهت اصل نوروز که چه هست و یکی از جهت خرافاتی که مردم به

بدر و در این جهت دوم جای بحث نیست سوری گرفته تا سیزدهو معتقدند: از چهارشنبه

و جای شک و شبهه نیست که چرند و خرافات است بر نادانها و جاهلها هم پوشیده 

 اینکه بر اهل علمی پوشیده باشد.ست چه رسد بهنی

 خواهم بگویم راجع به اصل نوروز که بر اهل علم هم پوشیده است.من مطالبی را می
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فهمد اینها لهو است لعب است خرافات است و مربوط به جهت دوم را که هر کسی می

سین، تکنند برای چهارشنبه سوری، برای هفاسالم نیست، پولهای گزافی خرج می

رنگ توی آب بیندازیم، مرغ بیاوریم، ماهی سرخماهی از کجا پیدا کنیم بیاوریم، تخم

در ساعت تحویل آینه بگذاریم، کلثوم ننه کفته هرکس اول نوروز سبزی پلو بخورد با 

ریزند بیرون و بدر میکارند بعدهم در سیزدهها که میشود، یا این سبزیماهی چنین می

دسته عرق بخورند و آورند. یکدر آن اداهایی که از خود در میبدر روز سیزده

بدر را ببرند یا آن تشریفات بین نوروز و سیزده. دسته مطربی کنند که نحسی سیزدهیک

 خالصه همه اینها خرافات و چرت و پرت

 3تاریخچه نوروز، ص: 

ن نفهمی گوید درست است بلکه نفهمی است. اما دست از ایاست و هیچ آخوندی نمی

کردن ندارد و اگر کسی بگوید آقا اینها چه کشند اینها احتیاج به دلیل و صحبتنمی

اشکال دارد. با آدمی که اینقدر فهم ندارد که اینها باطل و چرت و پرت است نباید 

 حرف زد.

 تکلیف ما چیست؟

ولی یک مطلب هست که بگویم و بروم سر اصل بحث و آن اینکه تکلیف ما با اینها 

صرف اینکه کنند چیست و مردم را به نادانی خودشان واگذاشتن وبهکارها را میکه این

شود جلویشان را گرفت، حاال مردم یک کار کنیم، نمیدانند خوب چهبگوییم نمی

کار به این چیزها دارید مهمتر از این خیال خودشان خوشند و چهعیشی دارند و به

کند وظیفه دارند که همین کار را درست نمی چیزها هست، و از این حرفها گفتن

 موهومات را از مردم بیرون کنند.

کند. حاال اگر اینها را از سر مردم هم وای به حال کسی که حاال اینها را تأیید هم می

آنها کار کنیم ما بهکند که بگویند چهنتوانند بیرون کنند، دیگر اسقاط تکلیف نمی
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را گول زدیم مثل سایر چیزهایی که به همین گفتن خودمان گوییم ولی فایده ندارد.می

گویید فایده زنیم از فالن چیز چرا نمیو قانع کردیم که آقا فایده ندارد حرف نمی

زنیم و هکذا. نخیر! ما وظیفه دیگر داریم وقتی فایده نداشت تکلیف ندارد حرف نمی

 چیست؟

الم است از اصحاب حدیث حرث بن مغیره از صحابه خاص حضرت صادق علیه الس

 لقینی أبوعبداللَّه علیه السالم»بود و نسبتاً از علماء بود، گفت: 

______________________________ 
(1) 

 4تاریخچه نوروز، ص: 

هم فی بعض طرق المدینة، فقال: اما لنحملن ذنوب سفهائکم علی علمائکم. گفت 

علیه السالم برخورد کردم. از  گذشتم به حضرت صادقهای مدینه مییکروز در کوچه

هایتان را به علمای شما کنارم رد شد. این جمله را به من فرمود: فردا گناهان این نادان

 بار خواهیم کرد. حضرت رد شد من هم به منزل حضرت رفتم.

فقلت یابن رسول اللَّه إنی سمعتک تقول لنحملن ذنوب سفهائکم علی علمائکم فقد 

 ظیم.دخلنی من ذالک أمر ع

تان بار خواهیم این جمله را از شما شنیدم که فردا گناهان نادانهایتان را به گردن علمای

کرد، و از این فرمایش شما امر عظیمی بر من وارد شد آخر چرا گناهان آنها را بر 

 گردن ما بار کنند خیلی امر بزرگی است. آنها هر غلطی بکنند ما باید بکشیم.

 ت. به چه مناسبت.این سخن بر من گران اس

فرمود به این جهت: ما یمنعکم إذا بلغکم عن الرجل ما تکرهونه مما یدخل به علینا 

األذی والعیب عند الناس أن تأتوه فتؤنبوه وتعظوه وتقولوا له قولًا بلیغاً فقلت له إذا ال 

 یقبل منا وال یطبعنا قال فقال: فإذاً فاهجروه عند ذالک واجتنبوا مجالسته.

ای را مشاهده شود وقتی اگر از کسی یک حرکت نادانی و سفیهانهطور میچه فرمود:
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کردید، چه مانعی دارد که بروید با او حرف بزنید و نهیش کنید و تأدیبش کنید، توبیخ 

اش کنید وتقولوا له قولًا بلیغاً. سخن خوبی به او بگویید که و مالمتش کنید، موعظه

 ن رسول اللَّه إذا ال یقبل منادرست شود. گفت من عرض کردم یاب

 5تاریخچه نوروز، ص: 

توانیم به اینها زور بگوییم. چه کار کنیم؟ اینها امرشان دست ما نیست. ما که نمی

سوری چیه! سفره هفت سین چیه! فالن چیز چیه! گوییم چهارشنبهپذیرند. هر چه مینمی

گویند ما هر شب که آمدیم کنند. )بعضیها میریش نتراشین. خوب اینها به حرف نمی

تراشی گفتی. خوب تو نکن تا من هم نگویم(، گفت ما چه کار کنیم قبول تو از ریش

 کنند.نمی

خوب آیا حاال دیگر تکلیف من آخوند تمام شد؟! نخیر! فرمود: إذاً فاهجروه واجتنبوا 

جور فالنمجالسته. این را به شما گفتم برای اینکه عذر من تا آخر باشد. نگویید چرا 

 کنند به من مربوط نیست.کنم حاال دیگران نمیتکلیفم رفتار میاست. من به

دیگر چرا به مجلسش «. پذیرند از او دوری کنید باهاش همنشینی نکنیدفرمود: اگر نمی

خوری. کوفتت روی پلوشرا میروی؟ چرا حاجی ریش تراشیده از مکه آمده میمی

شیده یک مقدار هم مجسمه و چیزهای حرام دیگر هم بشه. او از خدا برگشته ریش ترا

 گویی تَقَبَّلَ اللَّه أَعمالَکُم!خریده آمده حاال تو هم میروی می

کنند خوب وظیفه تو تمام شد! نه! فردا منِ آخوند حرف نمیکار کنیم آقا بهخوب چه

م خوبی هستم! تان بروم، آدتان کنم و قربان صدقهبالهم مثل شماها بالمسئولم. اگر من

گویی آقا رسمش این نیست شما باید آیی میام رفتار کنم میوظیفهولی اگر به

 دهی.کنی و یاد میپوشی کنید و باید فالن کنید و من را موعظه میچشم

دانم من بیایم با تو فرمایید اما بنده از جای دیگرش میدرست است اینهایی که شما می

 شود. تو که بناطور میچهمماشات کنم و مسامحه، خوب 

 6تاریخچه نوروز، ص: 
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شود که تکلیف من مهاجرت با تو است و اجتناب از نداری گوش بدهی غیر از این نمی

 تو.

لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ »فرقه است صد فرقه است تو هم یک فرقه من یک فرقه.  75مسلمانی 

ض بشیم من بخواهم با تو بسازم از پانصد جا با هم عوض شدیم، از اینجا هم عو« دِینِ

شود پس اینهایی که بلدم بریزم دور تا بیایم با تو بسازم. این بدعتها چیه؟ این نمی

 اش این است که دینم را کنار بگذارم.ساختن با تو معنی

خالصه گفتم من فعلًا نظر به اینها ندارم و این جمله هم برای این بود که معلوم شود 

دارید کنید و دست از کارهاتان برنمیکار کنیم وقتی عمل نمیچهتکلیف چیه با شما 

در این صورت ما باید از شما دست بکشیم تا حاال نه آقایی کردم نه ریاست کردم نه 

 طریق اولی، بله پلو چلوهایتان هم مال خودتان.شهرتی خواستم حاال که رفتنیم به

ممکن است یک نفهمی بگوید که  های نوروز صحبت کنیمپس اگر بنا باشد از پیرایه

های کنند به نادانیخوب آقا حاال اصلش درست است منتهی مردم نادان اینکارها را می

خواهم هایش کار ندارم با اصلش میاینها نباید نگاه کرد! لذا بنده هم گفتم من به پیرایه

 ها بچسبم که ....صحبت کنم و اگر بنا باشد که به پیرایه

اند پس ها به آن بستهلمی را هم که اصلش درست است مردم پیرایهیک چیزهای مس

 هایش باطلآنها را هم باید بگوییم چون پیرایه

 7تاریخچه نوروز، ص: 

 است اصلش هم باطل است و حال آنکه چنین نیست.

هایش خراب درست است و شرعیست و سنت است )بر خالف نوروز که هم پیرایه

امر خدا و شرعیست چه قدر پیرایه دارد. پیغمبر فرمود که به است و هم اصلش( مثلًا حج

از مکه که برگشتی اطعام کن چند تا شکم گرسنه را سیر کن اما بیا و ببین چه بازی در 

کنند. آورند. تا چند روز خیابان را چراغان، کوچه را چراغان، خانه را چراغان میمی

. وقت آمدن هم چند تا از قصابها را آیندها میمیز و مبل و بساط و ریش تراشیده
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اسم حاجی تمام شود و بینند که جلو حاجی بیاید گوسفندهایش را بکشد که بهمی

بگویند پنج تا گوسفند شش تا گوسفند کشتند خوب این بازیها معلوم است که درست 

 شود که اصل حج از بین برود و حج سر جایش هست.نیست ولی این موجب نمی

های مردم در آن زیاد د و نکاح، خوب این که درست است و شرعی اما پیرایهیا مثلًا عق

است. موقع عقد خنچه عقد بیاورند اسپند زرد و سبز و سرخ درست کنند و سفره پهن 

مرغ و سبزی و نمک و قند و صابون هر چه گیر کنند و چغندر و شلغم و هویج و تخم

؟ بابا پیغمبر دستور داده امام گفته؟ نخیر! گذارند برای وقت عقد. یعنی چهآورند میمی

 پس هیچی! مردم درست کردند.

 خوب حاال اصل عقد خراب است؟ نه.

 کنند.خواهند کنند سنت پیغمبر است. ولی بیا و ببین چه مییا مثلًا ختنه می

از همه گذشته که جای شک و شبهه نیست، تعزیه داری امام حسین علیه السالم چه قدر 

کنند چهار متر این ور و ها درست میر دارد ولی چه بازیها و علم و کُتَلثواب و اج

 چهار متر آن ور.

 یک

 8تاریخچه نوروز، ص: 

تواند بعد هم مجسمه گاو و شیر و ببر و ... رود زیرش بلندش کند، نمینفر هم می

 اند.درست کرده داخلش گذارده

 اینها همه پیرایه است و باطل.

یرایه است چه درست باشد آن چیز یا باطل. لذا ما به پیرایه کار پس برای هر چیز پ

ها نداریم که مسلم البطالن است گر چه حضرت صادق علیه السالم برای همان پیرایه

هم دستور داد که اگر ترک نکردند از آنها دوری کن. فرمود وقتی شنیدید که کسی 

چیزهایی که اذیتش و  کند از چیزهایی که کراهت شما است ازیک کارهایی می

 شود.عیبش و ننگش بر ما وارد می
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 عیب و ننگ برای امام نشویم

کنند! خیال کار میدانی که برای اینها، در خارج چهگوید. تو میببینید امام چه می

کنند این کارها را ما آخوندها یاد این مردم دادیم، و ما که از خودمان چیزی می

کنند اینها را از امام جعفر صادق علیه السالم گرفتیم. او گفته نوروز گوییم خیال مینمی

 بدر فالن.به سوری چنان کنید و سیزدهچنین کنید و چهارشن

کنند دین ما شیعه این است که در حج و نوروز و عزاداری و عقد و ... و آنها خیال می

ما آخوندها به اینها گفتیم و ما آخوندها را هم امام جعفر صادق علیه السالم گفته این 

 کارها را کنیم.

بینید اذیتش بر ما است و عیب و ننگش لذا امام علیه السالم فرمود این چیزهایی که می

کنند این دستور شود برای اینکه مردم خیال میشود. چرا بر او وارد میبر ما وارد می

بندند چه خوب باشد یا بد. ای آقا حاال اوست هر کاری که شما بکنید به اماممان می

 ست و فالناینها دیگر رسم شده است از زمان قدیم اینچنین بوده، فالن چیز رسم ا

 9تاریخچه نوروز، ص: 

 چیز رسم.

شد یک اروپایی و یک خارجی گذارش آن زمانها هر صد سال دویست سال که می

افتاد مملکت چون مشکل بود با االغ و شتر و قاطر مسافرت کردن ولی حاال روزی می

آیند و این حرکات زشت خبیث ما را هم کند و میهزار دو هزار نفر طیاره خالی می

گویند روند میگویند اینها مسلمانند؟ چه تیپی از مسلمانها؟ شیعه! وقتی میبینند میمی

 گردد.ها! آنوقت عیب و عارش به امام برمیاز همه بدتر جنسِ شیعه است باز هم سنی

رود. خُب آدم نادان، دید و حاال برو بگو نوروز چه اشکالی دارد؟! آقا دید و بازدید می

کارها را کنند. خوب اینهمدیگر کمک میدیگر برو! آقا خوب است بهبازدید را روز 

 در عید غدیر بکن. در روز مبعث بکن. چرا امروز؟!
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 حدیث جعلی معلی بن خنیس و نوروز!

ها برای آشنایی و برای خوب برویم سر اصل مطلب، اینها مقدمه بود. در باره پیرایه

 یگر نقل کردند حرف مرا مغلطه نکنند.های مرا شنیدند جای داینکه اگر این صحبت

حاال نوروز یعنی چه واین حدیث معلی بن خنیس چیست که بعد از چهار صد سال پیدا 

 اند؟!شده و به همین حدیث چسبیده

آخر بابا معلی بن خنیس و امام جعفر صادق گفت این کارها رابکنید. علی فرض آن 

ا چه قدر برای اول رجب برای گوید روزی است مبارک. بابحدیث درست باشد می

نیمه رجب برای بعضی ماههای دیگر تمام آنچه در حدیث نوروز هست برای آنها هم 

 حدیث هست حاال

 10تاریخچه نوروز، ص: 

 این مبارک شد این بازیها و رقاصیها.

 چگونگی اختراع نوروز!

ک حسابی خوب بسم اللَّه الرحمن الرحیم بشر ناگزیر است و محتاج است از اینکه ی

داشته باشد تاریخی داشته باشد که در فالن تاریخ چه کرد و چه شد قرضش طلبش و 

دلیل و یا سایر چیزهایش روی یک تاریخی باشد و اما آنچه که مسلم است و احتیاج به

بینند یک ماهی در کار است و قول اهل نجوم و هیئت ندارد. این است که مردم می

شود و آخر شود وسط میآید و بزرگ میر در مییک خورشیدی واین ماه یک با

شود این یک جنبه عمومی دارد که مشاهده همه است ولی خورشید هم حرکتی می

 فهمند کی و به چه نحو و کجا هست.را دیگر مردم نمیکند. آنمی

تشخیص آن مال منجمین است ولی در عین حال آنهم یک چیزی است مخصوص و 

بینند و مُقَوِّم و منجم های سال هم یک چیزی است که همه میفصلبینیم واما همه ما می
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شود دانند چهار فصل است و پس از چهار فصل دوباره عوض میخواهد. همه مینمی

شود و پاییز یک مدتی هوا گرم است و یک مدتی سرد و یک مدتی طبیعی بهار می

شود. همه این را درک میشود و دوباره کم ها زیاد میشود میوهشود و خزان میمی

چرخد کنند و بعد حساب کردند و دیدند که هر فصلی روی سه تا از این ماهها میمی

خواهی برج و خواهی اسمش را ماه بگذار میشود. میکه چهار فصل دوازده ماه می

چرخد معلوم نیست دوازده تا است پانزده تا چرخد و ماه هم همینجور میهمینجور می

 شود.شود هی کهنه میاست معلوم نیست. هی نو میاست چقدر 

 ها دوازده تا است ماه را هم دوازده ماه هاللیوچون گفتم ماه

 11تاریخچه نوروز، ص: 

 خواهد و نه مُقَوِّم.دانند واین هم برای اثباتش نه منجم میمثل دوازده ماه خورشیدی می

ازده تا است و ماه برجی هم دوازده هایی که در اول خواندم برای اینکه ماه قمری دوآیه

آن. و دیگر آن چه ماهیِتا. أما حاال چه اسمی دارند اینها باید مشخص باشد چه برجیِ

پردازند سَرِ اعتبارش که از نظر شرع این اعتبار دارد یا آن. اما مردم که به این برجها می

هم اعتبارشان روی برجی چون تمام دنیا اینجوری بوده که تابع دولتها بودند و دولتها 

بینید از اول بوده حسابشان روی برجی بوده برای است نه تازگی. همین که حاال می

های هاللی پس و پیش میره باید چیزی باشد که پس و پیش در کار اینکه چون ماه

 نباشد و هم اینکه موقع معینی برای گرفتن مالیات و امثالها باشد.

اصلًا کار نداشتند ولی عرب که ملت قدیم و جنبه دینی و واما مردم دیگر هم به ماه 

های قمری اسم های قمری هست. آنها برای ماهابراهیمی داشتند کارهاشان روی ماه

گذاشتند محرم و صفر و ... واما دولتها هم که گفتیم روی برج بود کارشان هر جایی 

شد اسم دوازده تا شکیل میبرجها را یک اسمی گذاشتند. دولتهایی که در ایران بود و ت

 را فروردین اردیبهشت و ...

های دیگر برای ماههاشان گذاشتند. روم هم یک اسمهای دیگری گذاشتند. روسیه اسم
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دو کانون و دو تشرین و پس آنکه شباط و آذر و نیسان ایار است تا آخر. هندوستان هم 

د. این مال برجهاشان، اسمهای دیگری هر جایی روی این دوازده تا یک اسمی گذاشتن

 وآن هم مال

 12تاریخچه نوروز، ص: 

 هایشان.ماه

 خداوند کدام قسم از برج و ماه را قبول دارد؟

واما مبدأ سال و اینکه آیا خداوند کدام قسم از برج و ماه را قبول دارد و چون گفتیم 

د است که بشر ناگزیر است که باید ماهی و سالی و مبدئی و تاریخی داشته باشد و الب

 گوید.یکی از برج و ماه را قرار دهد و چون ما مسلمانیم باید ببینیم خدا چه می

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتَابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّماوَاتِ »فرماید: می

ب محو و اثبات این از لحاظ عدد عدد ماهها دوازده تا است نزد خدا در کتا«. وَالْأَرْضَ

گوییم ماههای قمری از کجا برای اینکه و از لحاظ برج و ماه کدام مقصود است. می

 چهار تای اینها حرام است:«. مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ»گوید: دنبالش می

رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم. و در قرآن هم از ذیحجه اسم برده برای اشهر حج: 

یحجه. ویکی هم ماه رمضان را و از برج خبری نیست. پس در قرآن و نزد ذیقعده و ذ

ها قمری بود و از وقتی که های قمری است و تا قبل از تجدد ماهخدا اعتبار روی ماه

ها را عوض کردند و روی برج کردند حاال هم یکسره مبدأ آن را عوض تجدد آمد ماه

ت بشه. واما نزد خدا و در دستگاه کردند و دو هزار و فالن کردند خیالشون راح

شریعت هم هرچه قرار داده روی ماه، اعتبار دارد در طالق در عده طالق و ... رمضان و 

 حج و ....

، از روزیکه آسمان و زمین را خلق کرده، «یَوْمَ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ»فرماید: بعد می

 ماه قرار داده و اعتبار روی ماه. پس
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 13نوروز، ص:  تاریخچه

گوید ابتدای گوید: ابتدای خلقت نوروز بوده! قرآن میحدیث معلی بن خنیس که می

 خلقت را روی ماه قرار دادیم نه برج.

وَجَعَلْنَا الَّیْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَیْنِ »فرماید: آن بوده کار نداریم. همچنین میحاال کدام ماه

ا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّکُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ فَمَحَوْنَا آیَةَ الَّیْلِ وَجَعَلْنَ

 « ءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِیلًاوَالْحِسَابَ وَکُلَّ شَیْ

گوید: ما ماه و خورشید را دو نور نیّر قرار دادیم برای شما اما خورشید را پرنورتر می

نور. چرا اینجورش کردیم؟ برای اینکه شب و روزی درست هم کم قرار دادیم و ماه را

گوید تا حساب دستشان بیاید و شود تاریکی بشود. مقصود از شب و روز چیست؟ می

شد. پس ماه شد و کم شد و زیاد شد اول ماه، وسط ماه جور بود که معلوم نمیاگر یک

 و آخر ماه معلوم است.

، عدد سالهایتان را بفهمید و مبدأ سال قمری «نِینَ وَالْحِسَابَعَدَدَ السِّ»برای اینکه بدانیم 

کند شد. برای این جهت که عدد سال و حساب و ... معلوم شود پس در اینجا ثابت می

اند به ما چه. در اسالم نیست اند برج کردهعدد سال روی قمری است حاال اینها برداشته

حرف سر مبدأ سال است که یک مَبدَئی  خوب این مال ماهش. آمدیم سَرِ سال. همه

عدد است یک  12باید باشد حاال اول و مبدأ از کجا قرار داده شود، کدام یک از این 

جایش را باید اول قرار دهیم که دور بزند و تمام شود. در اینجا هم هر کسی 

کنید مثل همین نوروز شما حاال جوری برای خودش مبدئی دارد. شما خیال مییک

 گویند. نخیر، یکیر در تمام کشورها آنها هم همین را میدیگ

______________________________ 
 .12 /17( سورة اإلسراء: 1)

 14تاریخچه نوروز، ص: 

 مبدأ سالش
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 تر است.سه ماه جلوتر از نوروز شما است. یکی سه ماه عقب

اند. اینها دیگر کار رومیها که دقیقتر در حساب بودند. این سالی را که باز حساب کرده

دانند همان بود منجمین است. ما گفتیم آنچه که مخصوص خودون هست که همه می

کند و چنین و چنان ولی این قسمت دیگه مخصوص که فصل هست. و برج فرق می

 منجمین است و ذیجها و آنها که اهل رصد هستند.

های قمری با ماهاین دورانی که از چرخش خورشید و زمین به حسب برجهای شمسی 

روز و یک ربع  365گردد سر جای اولش که که سنجیدند که پس از یک دور برمی

شود. دوباره از اول حاال اولش را از هر جا روز در هر سال است. و این دور تمام می

شماره  12خواهی بگیر. از تابستان بگیر. از زمستان بگیر. مثل یک ساعت است که می

 شود.زند از همان جا دوباره شروع میگرفتی یک دور می دارد از هر جا اول

پس این یک حساب دقیقی است که مربوط به منجمین است گرچه بعضیها کمتر از ربع 

 کند.اند و افقها هم فرق میروز و بعضیها یک مقدار بیشتر از ربع گفته

شود ع میکارش کنند. امسال یک ربعِ روز، سال بعد یک ربحاال این یک ربع را چه

شود یک روز. پس این چهار ربعِ روز را که یک نصف روز و پس از چهار سال می

کنند چه ایران باشد، چه روم، چه جای شود به آخر ماه سال چهارم اضافه میروز می

 دیگر. حاال ایران آخرِ برجش اسفند است. روم مثلًا ایلول است.

 30روز است،  29مثلًا برج آخر 

 15، ص: تاریخچه نوروز

 کنند و این روز را کبیسه اسم گذاشتند.روزش می

کبیسه یعنی جمع شده و در ایران ما کبیسه نبود. حاال درست شده تاریخ ایران مبدأ 

سالش دقیق نبود. همش مشغول عیاشی بودند و روی همین اصل تا مدتها در مملکتهای 

ان دقیق نبود. ببینید توی عباس، حسابشان روی روم بود و کارشاسالمی، تا خالفت بنی

نویسند نوروز قدیم. یک نوروز هم ها فرس قدیم میهای تقویمها و توی حاشیهتاریخ
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 نویسند نوروز جاللی و این نوروز جاللی هم که موردِ بحث ما است چند اسم دارد:می

خاطر اینکه سازنده آن، سلطان ملکشاه سلجوقی ملقب به سلطانی، جاللی، ملکی. به

ل الدین بوده لذا جاللی گفتند و چون ملکشاه بود اسمش را ملکی گذاشتند و چون جال

 سلطان بود نوروز سلطانی گفتند.

 حاال دو تای دیگر هم بعداً اضافه شد:

خواهند یکی باستانی، در صورتی که این باستانی نیست. باستانی یعنی از قدیم. بله، می

ه کره ماه رفته، اختراع کرده. و حال آنکه این بگویند اختراعش از ما بوده مثل اینکه ب

 نوروز که باستانی نیست بلکه مال جالل الدین سلجوقی است.

دیگری هم ملی باستانی، نوروز ملی چون تا یک مدتهایی جمشید ممشید، اینها بودند. 

 ها که اول سال جمع کنند و باج بگیرند و مالیاتاین نوروز مال دولتیها بود. برای ارتشی

 و غیره.

کم اخیراً ملت را هم داخل کردند که بابا بیایید شما هم عیش کنید اسمش وبعدها کم

نوروز ملی هم شد مثل نفت ملی که اسمش ملی ولی به ملت هیچ کاری ندارند. یا 

 کنندجنگل ملی که جرئت نمی

 16تاریخچه نوروز، ص: 

 طرفش بروند. از نوروز ملی فقط رقاصیش مال ملت است.به

از تاریخ  471پس این دو اسم هم روی نوروز آمد و این نوروز که اختراعش از زمان 

هجری است و جالل الدین ملکشاه این نوروز را درست کرد. عمر خیام و چندتا دیگر 

را هم پیدا کرد گفت بابا بیایید بقول اینها باستانی را زنده کنیم. حاال دیگر مملکت مال 

دارای سلطنت هستیم. به عربها کار نداشته باشیم. یک خودمان شده و فالن شده. 

تاریخی خودمان درست کنیم. مبدأ سال برای خودمان درست کنیم. ومبدأ سال تا 

خواست درست کند در زمستان بود و فروردین قدیم بود. در حاشیه وقت که آن میآن

ردین جاللی. و آن نوشتند دوتا فروردین: فروردین باستانی قدیم و فروتقویم، قبلًا می
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که این درست کرد. حاال علتش فروردین سه ماه و نیم فاصله داشت تا اول نوروزی

چیست همین است که گفتم تا قبل از زمان ملکشاه چون کبیسه نداشتند لذا هر چهار 

دیدند فروردین توی زد. میزد هی عقب میکرد و عقب میسال یک روز فرق می

سال و نود سال خیلی فرق  70شد. چون در تابستان می زمستان افتاد و گاهی عین

 کرد.می

که ماههای عربی زند، درصورتیمثل ماههای عربی که در تابستان و زمستان دور می

تدریج دور سالی ده روز آنها هر چهار سال یک روز است. ولی باالخره پس از مدتها به

کم ریدون و آن جنگ و جدال کمورترها فزد تا زمان آخرها که انوشیروان و اینمی

 آمدند مثلًا حاال سه ماه دیگر ماندهاینجوری شد که هر کدام اینها که روی کار می

 17تاریخچه نوروز، ص: 

 به فروردین بله این آقا کشته شده، آن آقا آمده روی کار.

های انداختند. این کاردادند. آن سه ماه دیگر را میمبدأ سال را از جلوس او قرار می

ایران بود که کارهایشان دقیق نبود، دیگر حسابشان نمانده بود. چهل سال سلطان آمده 

 شد، و اساسی نداشت.چهل مرتبه مبدأ سال عوض می

 تا زمان ملکشاه که آمد و گفت بابا این چیه درست کردید.

بیایید یک تاریخی روی حساب دقیقی درست کنید. وقتش هم یک وقتی نباشد که 

 شه.شه گاهی در بهار میزمستان میگاهی در 

 رفتند نشستند فکر کردند گفتند این راه خوبی درست کرد.

بهتر از همه این است که فروردین را اول برج حَمَل قرار دهیم یعنی اول وقتی که 

رسد. که اغلب شهرها هم رو به روییدن است. و هوا هم خورشید به برج حَمَل می

هم باشد که دیگر تغییر نکند. و آن یک ربعش را هم  خوب شده و این حساب کبیسه

حساب کنیم که باز نرود عقب و عقب. و در بهار و تابستان و زمستان بیافتد. همه آمدند 

و قضات و غیره نوشتند و امضاء کردند مثل حاال که مبدأ تاریخ را از اصلش زدند و دو 
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 هزار و فالن کردند.

 موقع چیزی بود که او قرار داد. این نحو در اینپس این نوروز به

 دیگر چه خبر است؟! عید است! عید است! این بازیها چیست؟ این از نظر تاریخی.

 نوروز از جنبه دینی

کنند. بالش میچسبند به این عید و بالواما از جنبه دینی نوروز، که آخوندها هم می

 کند.یکی یا مقلب القلوب درست می

 ه یک کسی گفته در موقع تحویل این دعادر اول ساعت تحویل نوشت

 18تاریخچه نوروز، ص: 

 را بخوان. خُب بیخود گفته! آخر ننوشته که امام گفته.

 خیلی خوب ساعت تحویل برید کجا در کجا.

 ساعت تحویل چیه عمو برای خودتان درست کردید!

وروز را آقا معلی بن خنیس گفته وارد شدم بر حضرت صادق علیه السالم فرمود: این ن

 عَجَمان تقدیر کردند و عربها آن را ضایع گذاشتند!

عَجَم کجا چنین نوروزی داشت؟! آخر مرد حسابی، در آن زمان که اصلًا به هم خورده 

بود. و عَجَم کشوری نداشت! چه چیز گفته معلی بن خنیس. مگر زمان امام جعفر 

این قضیه را به معلی گفته  صادق علیه السالم، آدم قحط بود که فقط امام علیه السالم

 است؟!

بعالوه اگر چنین چیز مهمی است، چرا پیغمبر صلی اهلل علیه و آله این سنت را نقل 

 نکرده باشد با این شرافت و عظمت و با این بزرگی.

اشت. دانی چه روزی است. امروز نوروز عجم است. آخر عجم نوروز ندگوید میمی

 ه بود.وقت مملکتشون بهم خورداصلًا آن

نوروزی هم که بود، تا موقعی که ملکشاه درست کند، گفتم نوروزشان اول زمستان 
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افتاد. وبه حساب تقویم که برگردیم به بود. چون حساب کبیسه نداشتند، جلو عقب می

قهقرا و عقب آن موقعی که حضرت صادق علیه السالم این قضیه را چنین گفته، مثل 

بیند که نوشته حضرت ندارد. و هر حدیثی که میهمان شخص اخباری است که سواد 

 کند.کند، فکر نمیصادق گفته؛ دیگر تعقل نمی

 یک شب

 19تاریخچه نوروز، ص: 

خواست او ای گفتم که یک نفر عالمی یک رفیقی از اخباریها داشت. هر چه میقضیه

کتابها ها شد. یک روز رفت منزلش. آنوقترا حالی کند و مُفاهِمه کند، حالیش نمی

کند. بعد رفت خطی بود. چاپی نبود. دید رفیقش کتابش جلویش هست و مطالعه می

مستراح. این آقای عالم، فرصت را غنیمت شمرد. کتاب را نگاه کرد. باب غسل جنابت 

را پیدا کرد برداشت نوشت عن فالن عن فالن یک سند هم درست کرد تا از حضرت 

کرت الجنابة وجب علیک الغسل. نوشت حضرت صادق علیه السالم که فرمود مَهما ذ

صادق فرمود هر وقت جنابت، یادت بیاید، غسل بر تو واجب است و باید غسل کنی. 

این شخص هم از مستراح آمد و نشست و صحبت کرد وکتاب را برداشت و باز کرد 

اتفاقاً همان جای از کتاب آمد که آن عالم نوشته بود، دید. کتاب را زمین گذاشت و 

ای طول کشید و برگشت آمد. این عالم دید دست و رویش تَر است رفت چند دقیقه

ای صحبت کردند. دوباره فهمید رفته غسل کرده ولی به روی خودش نیاورد. چند دقیقه

بلند شد رفت. بعد از چند دقیقه دست و رویش خیس آمد. باز برای بار سوم که 

روی. گفت یک حدیثی اینجا می خواست برود، آن عالم گرفتش گفت چه شده هی

است که حضرت صادق علیه السالم فرموده هر وقت جنابت یادت افتاد غسل واجب 

است. همانجا او را گرفت و گفت بشین دو کلمه بگویم، بعد برو غسل کن. این که به 

شود قبول کرد، باید فهم کرد. آخر این حدیث خط من گویم هر حدیثی را نمیتو می

طور حضرت کنی که چهن را نوشتم. اآلن که تو رفتی نوشتم. تو فکر نمیاست. من ای

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

 صادق علیه السالم یک چنین حرفی

 20تاریخچه نوروز، ص: 

زند که هر وقت یادت بیاید، صبح تا شام، پنجاه بار یادت بیاید، پنجاه بار برو غسل می

 کن. یک ذره فهم نداری!

ویند بله آقا حدیث در فالن است و حضرت گآیند میسوادها میوقت این بیخوب آن

صادق علیه السالم فرموده. خوب فکر کن علی فرض صحت در آن موقعی که گفته آیا 

کند که چهارصد سال بعد این آدم نادان آمده این نوروز را تطبیق با نوروز جاللی می

اختراعش کرده یعنی چه! بعد هم اینهایی که گفته، شما حساب کن روی حساب و 

تاریخ ببین درست است. در این روز پیغمبر مبعوث شد خیلی خوب این یک. در این 

شود. دروغ است. چند ماه باید روز امیر المؤمنین به خالفت ظاهری رسید. آخر نمی

شود. در این روز پیغمبر بتها را ریخت پایین. در این روز اش بشود. اینها جمع نمیفاصله

آید. عقل نداری! فکر . اینها از نظر حساب جور نمیفالن در جنگ نهروان کشته شد

کنند که نداری! جلد چهاردهم بحار، ببین در باره این حدیث علما چه دست و پایی می

اند توش. بله یکی از چیزهایی که شود. آخرش هم ماندهجوری درست میچه

 را هم بگویم و خالص کنیم.گویند. اینمی

 دیث نوروز!دلیلِ ساختگی و دروغ بودن ح

دانم این مصباح شیخ طوسی را گویند بله آقا، شیخ طوسی در مصباح گفته، من نمیمی

گوید اصال اسم کتابش را اند. سندی ندارند، آنهم عالمه مجلسی میاز کجا پیدا کرده

گوید در بعضی از کتب معتبره دیدم از معلی بن خنیس نقل شده تا آخر. برد مینمی

 ه؟ کدام کتاب بوده؟ معلوم نیست. سند ندارد.خوب اسم کتابش چی

 آخر، این حدیث چرا در کافی نیست؟!

 چرا در زمان شیخ مفید نبوده؟!
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 21تاریخچه نوروز، ص: 

 برد؟!چرا شیخ طوسی خودش در کتابهایش اسمش را نمی

 دهد؟!های فتوایش چرا فَتوا نمیدر کتاب

یکی در نمازهای مستحبی صلوة یوم  و به استناد خبر معلی در چند جا نوشتند این را

اند، های مستحبی نوشتهواسطه خبر معلی در باب روزهالنیروز، نماز روز نوروز؛ دیگر به

 صوم یوم النیروز. دیگری در غسلهای مستحبی غسل یوم النیروز.

خوب اگر این حدیث هست پس چرا شیخ طوسی آن را در کتب فتوایش نه در باب 

 کند!ماز و نه در باب غسلش ذکر نمیروزه و نه در باب ن

فهمد که حاال اگر کسی فکر کند و تحقیق کند و بخواهد واقعاً منصفانه حرف بزند می

حقیقت مطلب این است که این حدیث ساختگی است و ملحق شده به کتاب مصباح 

کند که من در چه نویسد باب بندی میالمجتهد شیخ طوسی. چون اول کتابش دارد می

این کتاب را نوشتم و باب آخرش هم باب زکات است. این را در اولش  و چه

شود. حرف اینجا است که این حدیث را نویسد. بعد هم باب زکاتش که تمام میمی

نویسد: عمل یوم النیروز )دستور روز نوروز(. بعد از همه جایی که کتاب تمام شده می

 است که در کتابش نوشته بود!!! کنم این هم مثل همان جریان اخباریومن گمان می

آمد ای که گیرش میچون اینها در آن وقت که چاپ نبود، هر کسی یک نسخه

شنیدند پشت کتابشان ها که کتابی داشتند دعایی یا چیزی که میبینند قبلًا خیلیمی

کنند. این اند و نقل میکردند. قبلًا فالن دعا را از پشت فالن کتاب نوشتهیادداشت می

 نحوه پشت کتابها زیاد بود. در اینجا هم کسی برداشته این را نوشته که

 22تاریخچه نوروز، ص: 

کسی گفته از چه مدرکی سندش هم معلوم نیست از معلی بن خنیس نقل شده. حاال چه

و ننوشته. بعد هم آن کتاب خطی دست دیگری افتاده خیال کرده از خود مصباح است 

 و شیخ نقل کرده.
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ریس حلی، اول کسی است که اعتراف کرده که شیخ نوشته عمل النیروز ولی وابن إد

روزش را معلوم نکرده که چه روزی است نیروز عجم که روز معینی ندارد. بعضی 

 اند در زمستان است.اند دهم ایار است. بعضی گفتهگفته

به! هاند که کدام روز است. بپس تازه اگر حدیثش هم درست باشد علما درآن مانده

اند. کدام نوروز، تازه این نوروز جاللی هم تاریخش با عجب نوروزی درست کرده

تاریخ شیخ طوسی یازده سال فرق دارد، که این تاریخ درست شده شیخ طوسی در 

چهارصد و شصت بوده و این تاریخ جاللی در چهارصد و هفتاد و یک درست شده. 

سواد یا باسوادِ غیر متوجّه یک آخوند بی ها بودندکنبله خوب جَعّالها و حدیث درست

 ای داشته دیده که نوشته عمل یوم النیروز و از این قبیل ملحقات هست.هم که نسخه

از جمله ملحقات، قضیه دعای عرفه است در کتابها و در کتاب مفاتیح هم هست. بعد از 

بال سید بن طاووس بعد از کتاب اقنویسد از اینجا بهکند میدو ورق که دعا را نقل می

 نقل شده.

من در همان کتاب معارف الشیعه )و در کتاب معارف األئمه که چاپ شده، صفحه 

ام که این دعا جعلی است و ساختگی و الحاقی است. الحقها المنحرفة، ( نوشته248

 صوفیها ملحق کردند.

 23تاریخچه نوروز، ص: 

کنند: عمیت عین و تاب نقل میخوانها با آب را صوفیها و گاهی روضهوقت اینآن

التراک أیکون لغیرک من الظهور ما لیس لک ووو. صوفی بازی. من مفصل با دلیل 

 ام.تمام اشکاالت وارده به این ملحق را نوشته

بعد شباهت به عبارتهای اهلبیت گوید از اینجا بهنویسد، بعد از این میعالمه مجلسی می

گوید ممکن است ند این از ملحقات صوفیه است میاندارد و لذا بعضی از فضال گفته

ای بوده که سید بن طاووس متوجه این را در نسخه اقبال زیاد کرده باشند. یا در نسخه

نشده. به حقیقت حال نرسیده. این را هم جزء دعا از آن نسخه نقل کرده. پس این 
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 ملحقات دعای عرفه هم در سندیت مانند معلی است.

 پایان منبر

 نیجا که از نوار پیاده شده جز در موارد جزئی، عین نوار پیاده شده.تا ا

 24تاریخچه نوروز، ص: 

در اینجا مناسب دیدم که از کتاب خطی ایشان رحمه اهلل چند بیتی که مرحوم والد در 

اند از قول یکی از منجمین در اینجا این باره دارند و همچنین چند سطری که نثراً نوشته

 نقل کنم:

 عید جمشید گَبر از ما نیستاللَّه الرحمن الرحیم عید ما عیدهای اسالمیست بسم

 وضع روزی نمود بهر نظردر همه امر لشگر و کشور

 دیگرش رسم کرد و جش آراستمبدأ سال هم بر آن شده است

 هر ماهیروز مبدأ شدی بهبعدها هر جلوس هر شاهی

 نمابقی حذف شد از تدویهر مَهی بود کشت فروردین

 ماند جشن وجلوس شد در دستگشت تاریخ فرس ناپیوست

 مبدأ و سال و جشن و فروردینتا که اسالم برد آن آیین

 نه همان نامش از زبان هم رفتهم رفتقرنهایی گذشت و آن

 کرد تجدید اصل آن آیینتا که آمد ملک جالل الدین

 هم نه رومی بود بود فرسیخواست تا سال را نهد شمسی

 اولش هم نهاد فروردینرا نمود فرس آیینها ماه

 یک مقرّ باشدخواست تا سال مستقر باشدفصلِ مبدأ به

 ندید در تعیینکز حَمَل بِهْبا حَمَل ساخت رأس فروردین

 یک حلول بودایمن از سیر در فصول بودبا کبیسه به

 نه شود عید و نی شود آیینمقصد این بود از جالل الدین

 ماهِ قَمَر در کشوربر فصول است نِیْ بهکه امر خراج چون
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 بعد داراشأن واسمی شدبَهْر ایران عیدرسمی شد 25تاریخچه نوروز، ص: 

 وه چه عیدی که در همه دنیادر همه دین ندارد این غوغا

 با چه تشریف و با چه تعطیلیسیزده روز با چه تحلیلی

 عید گیرند بِإعتقادی خاصزمره خلق جز کمی زِخواص

 یا در اسالم جزء آیین استانشان که رسمی از دین استگمبه

 چنان پایبند این عیدندکاش امری زِدین چنان دیدندآن

 کی شدی عید و از چه عام البابمن ندانم که از کجا شده باب

 هر غنی و فقیر دارد عیددید و بازدید و نوش و پوش جدید

 نزد اکثر نباشدش نامیعیدهای بزرگ اسالمی

 کِیْ چنین ماند و کِیْ رواج اینسانملوک پشتیبان گر نبودش

 اینهمه اهتمام بر نوروزنه زدینداری است کرده بُروز

 شیوه رسم گشته در ملتنه برای خدا است نِی سنت

 کی رسوم بشر خریدار است ایجواد آنکه با ورع یار است

بنده عین آنرا در بعد از این اشعار مرحوم والد طاب ثراه این سطور را نوشته بودند و 

 کنم:ذیل نقل می

آن برخوردم در تقویم عبداللَّه نوبخت منجم که بهدر اینجا مناسب دیدم چند سطری

شمسی طی سؤال و  1354قمری و  1395باشی فعلی ایران که در مصاحبه رادیو در سال 

شمسی است نیز  1355قمری و  1396جواب در پیرامون نوروز گفته و در امسال که 

 ج شده، یاد داشت کنم. واین نه از جهت استناد یا تأیید گفتهدر

 26تاریخچه نوروز، ص: 

آن مستند است از اطالعات علمی و تاریخی و نجومی من او است، زیرا که آنچه او به

اصلی و نیز مستند به آن هستم و قبل از ایشان بر آن اطالع یافته و همه ساله در بی

ام مخصوصاً امسال که مفصلتر از سالهای منبر سخنرانی کردهاعتباری این نوروز در بی
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را ضبط نمودند و اعتبار ایشان در اطالعات علمی بیش سابق بیان کرده و عده زیادی آن

ام اش را مستند یا مؤید گفتهاز متقدمین از اهل تاریخ و هیئت و نجوم نیست که گفته

 کنم.

اطالعند و هم از تاریخ و از از دین بی ولی برای مردم امروز که از فرط جهالت هم

که به قول دینی در ایشان اعتماد به آیه و حدیث ندارند و به اشخاصیرسوخ بی

گمارند از قبیل پروفسور و دکتر و خودشان دارای علم روزند و ایشان را دانشمندان می

اعتراف این یکی شوم تا بدانند که به مهندس و منجم اعتماد دارند گفته او را یادآور می

باشی دولت و کشور مشخص شده این نوروزی که از دانشمندانشان که به سِمَتِ منجم

اساس و جزء اصل و بیاند بیهای زیاد بستهآن اعتقاد دارند و پیرایهاین همه به

گذار آن سالطین هستند که جشنهای تولدی و تاجگذاری و موهومات است و پایه

کنند نه مرداد و امثال آن برای خود تأسیس می 28وزی و جلوس بر تخت و روز پیر

 مستند علمی برآن است نه دینی، صرف خوش داشت سالطین و خوشایند ایشان.

 27تاریخچه نوروز، ص: 

 شود؟شروع می 1354س: در چه روز و ساعتی، سال 

ه، سال ثانی 24دقیقه و  26و  9ج: روز جمع اول فروردین مطابق هفتم ربیع األوّل ساعت 

شود. اصطالح سال تحویل میشود که بهشروع می 54رسد و سال آخر میبه 1353

رسد یا در حقیقت کره زمین دوره انتقالی خودش را نقطه اعتدال ربیعی میخورشید به

شود. اش میانجام داده محور حرکت وضعیش عمود بر محور مدار گردش انتقالی

نوروز باستانی با عظمت تاریخی عواطف ایرانی گردد. روزی مساوی میساعات شبانه

 سازد.را زنده می

 کسی نهاده شد؟دست چهموقع و بهس: نوروز از چه

ج: موضع جشن نوروز را چه بهتر از حکیم ابوالقاسم فردوسی بشنویم ماحصل گفتارش 

که جمشید خواست برای ایرانیان و ملت ایران جشن سنتی قرار دهد در در شهنامه آن
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ربایجان در روز اول فروردین در تاالر بزرگی بر تخت مرصع نشست و تاج مکلل از آذ

همه جواهر الوان آنرا بار عام داد از پرتو آفتاب که بهجواهر الوان بر سر نهاد و مردم

زد چشم حضار خیره شد چون مردم تا آنگاه چنان بساط مجلل و مجلس افتاده برق می

ز را روز نو خواندند که بعدها نوروز شد. مردم یکدیگر را باشکوهی ندیده بودند آن رو

معنی شعاع روز جم بود کلمه شید که بهنام جمشید که تا آنتبریک و تهنیت گفتند و به

خورشید است عالوه نمودند جمشید شد. جمشید چنین روزی را برای مردم جشن 

 همگانی قرار داد.

 نامدین جشنی بهبه این ترتیب هر سال در نخستین روز فرور

 28تاریخچه نوروز، ص: 

 گرفتند.جشن نوروز جمشیدی می

 شد؟س: آئین جشن نوروز جمشیدی پیش از دوره اسالم چگونه برگزار می

ج: چگونگی برگذاری جشن نوروز از جمشید تا کیخسرو، سند تاریخی ندارد و از 

 بشنویم که گوید:بعد چه بهتر از زبان استاد عالیقدر خیام نیشابوری کیخسرو به

آئین جشن نوروز از گاه کیخسرو تا بزرگان یزدگرد آخرین شهریان پادشاهان ساسانی 

چنین بوده که روز نوروز نخستین کسی از مردمان موبد موبدان پیش شاه آمدی با جام 

زرین پر از می و درم و دینار خسروانی و انگشتری یکدسته خویدرسته وشمشیری و تیر 

روی ستایش نمودی و نیایش و قلم و اسبی و بازی و غالمی خوب و کمان و دوات

 کردی او را بدینسان.

ماه فروردین آزادی گزین یزدان و دین کیا. سروش آورد تو را جشن فروردین بهشها به

 کار داری دیرژیو.تا دانائی به

ند و همت بلجام جمشید. آئین نیاکان بهبخوی هژبر شاد باش بر تخت. انوشه خور به

نامی و راستی و درستی و ورزش و داد نگهدار سرت سبز و جوال نیکوکاری و نیک

شکار تیغت روشن و جون جون خوید. است کامکار و پیروز. بازت پرنده و خجسته به
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 کاری بر دشمن.

کارت راست چون تبر و هم کشوری بگیری از نو تختت با درم و دینار هنری و دانا 

 ر سرایت آباد کشورتخوابیشت گرامی و درم

 29تاریخچه نوروز، ص: 

 آرام زندگیت بسیار.

وی دادی و پادشاه دادی و خوید در دستش نهادی و انگشتر بهچون این بگفتی جام به

خواستی که روز نو وسال نو هر چه بزرگان نخست دیدار چشم بر از اینها همه آن می

در کامرانی بمانند و آن برایشان  آن چیزهاآن افکنند تا سال دیگر شادمان و خرم به

 خجسته گردد که خرمی و آبادانی جهان در این چیزها است.

آوردندی این بود آئین برگذاری جشن پس بزرگان دولت درآمدندی و خدمتها پیش

ها نوروز تا روزگار یزدگرد پس از یزدگرد جشن نوروز و آئین جشن از خاطره

 فراموش گردید.

گشت کسی از نوروز و جشن ملی یاد نداشت تا نیمه تجدید می مشدما و سال سپری ی

دستور وی خورشید را رصد کردند در روز کار خالفت مأمون که بهقرن دوم هجری به

جا آوردند البته با نقطه اعتدال ربیعی مراسم نوروزی را بهروز و ساعت ورود آفتاب به

می که آفتاب به حَمَل آید آئین بعضی تغییرات در آئین سابق و بفرمود هر سال هنگا

 جای آوردند و اهل رصد زیج مأمونی ساختند.نوروزی به

گوید اکنون شانزده روزگار جالل الدین ملکشاه سلجوقی استاد خیام نیشابوری میتا به

روز نوروز رصدی با نوروز حسابی تفاوت کرده سلطان سعید ملکشاه را از حال معلوم 

جای خویش بازآرند و دانشمندان عصر را از د سال را بهکردند بفرمود کبیسه کنن

خراسان بیاورند مانند ابو المظفر اسفرازی و میمون بن نجیب واسطی و عبدالرحمن 

 خازنی و ابوالعباس لوکری و

 30تاریخچه نوروز، ص: 
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کار آید بساختند از دیوار و ذات الحلق و حلقه هراتی و هر اسباسب که رصد را به

کار شدند و نوروز اشتباهی که به اواسط فروردین رسیده بود اول دست بهاعتدال و 

اعتدال ربیعی آوردند و آن روز را نوروز رصدی و اول فروردین قرار دادند که مطابق 

هجری قمری در نتیجه ارصادی که خیام و  471بود با جمعه دهم ماه رمضان سال 

رصدی سیصد و شصت و پنج روز  همکارانش در باره شمس نمودند معلوم شد که سال

 ثانیه است. 36دقیقه و  49و پنج ساعت و 

ثانیه کمتر است اگر  24حساب آورده بودند ده دقیقه و مقدار با آنچه پیش از او بهاین

چه این تفاوت در یک سال و دو سال قابل مالحظه نیست ولی مرور زمان اختالف 

ایجاد کرده بود و ابتداء سال و فصول به بین نوروز طبیعی و نوروز معمولی معتنی

 چهارگانه از موقع طبیعی خود خارج گشته بود.

 خوانند؟نام جاللی میس: نوروز را چرا عید سلطانی و ماههای باستانی را به

سلطان جالل نام نوروز سلطانی اشاره بهج: خیام پس از رصد خورشید آن سال را به

که ما حاال داریم نوروز اصالحی خیام است که نُه یالدین نام نهاد بنابراین نوروز روز

 گذرد.قرن از آن می

 شود؟س: خمسه مسترقه چه معنی دارد که همه ساله به آخر سال شمسی اضافه می

روز  360ج: ایام ماههای جاللی تماماً سی روز است با این حساب طول دوازده ماه سال 

 است پنج روز بقیه ایام سال را

 31ز، ص: تاریخچه نورو

نمودند و در هر چهار یا پنج سال پنج یماه دوازدهم اضافه منام خمسه مسترقه بهبه

شد افتاد، تقریباً یکروز میدقیقه دنباله روزهای سال شمسی روی هم می 49ساعت و 

نمودند و آن سال را سال کبیسه نام کبیسه جاللی اضافه پنج روز مسترقه میرا بهآن

محاسبه را درباره سال شمسی باستانی که اکنون معمول است اجراء گفتند. همین می

 کنند.می
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اصطالح تحویل سال نو چه عادات و رسومی بین طوائف و س: هنگام شروع سال یا به

 طبقات ایرانی معمول و متداول بوده؟

این جشن نوروز عادات و رسومی منظور احترام و عالقه بهای بهج: میان هر قوم و عشیره

ای ها هر خانوادهدهند. در اکثر شهرستانبرقرار بوده که با مسرت و شادی ترتیب می

چینند: سیب، سنجد، سماق، سمنو، سرکه، سیر، هنگام شروع سال نو، هفت )س( می

چینند: شیر، شهد، شمشاد، جای هفت سین، هفت شین میسبزی. در بعضی شهرها به

 یوه است. نظامی گنجوی گوید:شمع، شکر، شربت، شایه. شایه به معنی م

 از آن سایه آسایش جان دهداز آن شایه آرایش خوان دهد 

نوشتند در منازل علماء هفت آیه سالم، مرسوم است با گالب و زعفران روی چینی می

منظور تیمن و تبرک ریختند هنگام تحویل سال اهل خانه هریک بهو داخل آب می

 نوشیدند. وآن این است:ای میجرعه

سَلَامٌ عَلَی « »سَلَامٌ عَلَی مُوسَی وَهَارُونَ« »سَلَامٌ عَلَی إِبْرَاهِیمَ« »سَلَامٌ عَلَی نُوحٍ فِی الْعَالَمِینَ»

 سَلَامُ عَلَی مَنِ« »سَلَامٌ هِیَ حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ« »سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِیمٍ« »إِلْ یَاسِینَ

 32تاریخچه نوروز، ص: 

 «بَعَ الْهُدَیاتَّ

مناسبت این بحث پیرامون نوروز در چه از دفتر خطی مرحوم والد معظم بهاین بود آن

 ورحمةاللَّه وبرکاته پایان اینجا آورده شد والسالم علیکم
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