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  مقدمه1
ها و اقوام مختلف بشري، معموالً با رويدادي مرتبط         ملتآغاز سال   

ا قوم، ارزش نمادين دارد، ولي آغاز سـال         است كه براي آن ملت ي     
است كه هر كدام از آنهـا بـه عنـوان           ي  يرويدادهاايراني، مرتبط با    

 و ضـبط شـده      تثببرگ زريني در كتاب فرهنگ تمام افراد بشر،         
 . است

ـ           ايـن روز    .شـمار آورد  ه  نوروز را نبايد تنها به عنوان عيد ايرانيان ب
دهد، همچون روز اول    ميفرخنده كه آغاز يك سال جديد را خبر         

سال مسيحي يا ديگر اقوام و ملل نيست، روزي است كه طبيعـت             
خفته از خواب زمستاني بيدار مي شود، زمين با عبور از يك مـرز              
قراردادي نجومي، تجديد حيات ديگري را شروع مي كند، وزيدن          

هـا، بـشارت    شاخهنسيم فروردين ماه و پديدار شدن شكوفه ها بر          
 شدن زمستاني فسرده و رسيدن بهاري شاد و طرب دهنده سپري

انگيز است كه شادماني و طراوت را به طبيعت و همـه موجـودات            
  ... زنده هديه مي دهد، و ديگر 
  مگر چيز ديگري هم هست؟ 

زنـيم، سرگذشـت بـشر را از ديربـاز          مـي هاي تـاريخ را ورق      كتاب
، ثبـت و     وقايع مهمي را كه در ميراث مكتوب        و كنيمبازخواني مي 

 اين  – يعني نوروز    – شگفتا، اين روز     .كنيممياند مرور   ضبط شده 
  دانيم؟ آورد و ما نميهمه پيام را با خود مي

   .روز پهلو گرفتن كشتي نوح بر ساحل نجات است
   .ها بوسيله ابراهيم استبتروز شكستن 

   .است) ص(روز نزول وحي بر پيامبر اسالم 
   .است) ع(وسيله علي ه هاي كعبه بروز شكستن بت
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هـا فـرا    روزي است كه منجي بشريت براي رستگار كـردن انـسان          
  .خواهد رسيد

  ......و روزي است كه 
آري، اين روز، تنها نوروز ايرانيان نيست، نـوروز مربـوط بـه همـه               

هـاي  ملـت  .هاي پوياي بشري بويژه اديان توحيـدي اسـت        تمدن
و ايرانـي افتخـار دارد كـه       اما ايران    ،نداهزيادي آن را فراموش كرد    
چنان برافراشته و در اهتزاز نگـه داشـته         اين پرچم پرافتخار را هم    

تـرين و معتبرتـرين منـابع     با استناد بـه مهـم     ،در اين مقاله  . است
كنـيم،  تاريخي، رويدادهاي مرتبط با نوروز را از ديرباز، بررسي مي         

 و اهميـت آن     كنيمها ارزيابي مي  تاثير آن را بر جان و روان انسان       
  . كنيمرا در پايداري و استحكام هويت ايراني، بازگو مي

  
  نامگذاري نوروز

براي پاسخ دادن به اين پرسش كه آيا در متـون معتبـر تـاريخي،               
شمار ه  اسم عام براي هر عيد يا رويداد افتخارآميز ب        » نوروز«كلمه  
آمده يا اينكه اسم خـاص بـراي روز اول فـروردين مـاه اسـت،       مي
قطعي متعددي براي خاص بودن اين كلمه وجود دارد كـه           ل  يدال

  : كنيمبه برخي از آنها اشاره مي
تاكيد كرده  » لسان العرب «سنگ  منظور در كتاب گران   ابن - 1

كه نيـروز، تعريـب نـوروز اسـت و منظـور از آن، روز اول سـال                  
   .)1( فارسي است

تاكيد كرده كـه واژه    » صله تاريخ طبري  «قرطبي در كتاب     - 2
   .)2( اسم خاص براي روز اول سال پارسيان است» وروزن«
 ضمن بحث مفصلي  » كشف اللثام «فاضل هندي در كتاب      - 3

كلمه نوروز مخـتص روز اول فـروردين مـاه جاللـي       تاكيد كرده 
است كه روز اول سال پارسيان است و در آن روز، خداوند سـي              

ن همـي ). 3(هزار نفر از بني اسرائيل را پس از مرگ، زنده كـرد             
و ) 4(موضوع را عالمه ياقوت حموي در كتـاب معجـم البلـدان             
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قتيبه ابن وبه تصريح ذكر كرده     ) 5(طبري در كتاب تاريخ خود      
تلويحاً آن را ) 6(» تأويل مختلف الحديث«دينوري هم در كتاب 

 . نقل كرده است
: آورده است» عون المعبود«آبادي در كتاب ابوالطيب عظيم - 4
منتقل ) فروردين( خورشيد به برج حمل      نوروز، روزي است كه   «

كه اول مـاه    چنان هم ،شود و آن، روز اول سال شمسي است       مي
وي در بخـش ديگـري از       » .محرم، روز اول سـال قمـري اسـت        

از مكه بـه  ) ص(هنگامي كه پيامبر اكرم «: گويدهمان كتاب مي  
مدينه مهاجرت كرد، مشاهده فرمود كه مردم مدينـه داراي دو           

ستند، يكي نيروز و ديگري مهرجـان، امـا نـوروز، روز       روز عيد ه  
رسد و اما مهرجان،    اول سال است كه خورشيد به برج حمل مي        

 ). 7(» روز اول برج ميزان است
طبري در كتاب تاريخ خود پس از نقـل داسـتاني از يـك               - 5

كـه پـس از     » جـم «اندام ايراني به نـام      پادشاه زيباروي و خوش   
آن پادشاه پس از تـسلط بـر        : يدگو مي ،طهمورث حكومت كرده  

تمام موجودات و تشكيل يك حكومت مقتدر، روز اول فروردين          
را ) عيناً همين كلمه فروردين ماه در متن عربي آمده است (ماه  

به عنوان عيد انتخاب كرد و به مـردم دسـتور داد كـه آن روز و        
، بـه  دهورآشـمار  ه پنج روز پس از آن را به عنوان روزهاي عيد ب 

 خداوند هم از اين كار، خـشنود        .گذراني بپردازند دي و خوش  شا
ها، عـوارض   هاي گرما، سرما، بيماري   شد و آن مردم را از آسيب      

ها، مصونيت داد و مردم با برخورداري از ايـن          پيري و ديگر آفت   
نعمت خداوندي، سيصد سال زندگي همراه با آرامشي داشتند و          

 ). 8(رسيد گونه گزندي به آنان نميهيچ
خـانواده ايرانـي در     «پروفسور علي اكبر مظاهري در كتاب        - 6

مبناي تعيين عيد نـوروز بـر       : آورده است » دوران پيش از اسالم   
 روز وحدود شش ساعت بـود و از روزگـاران بـسيار             365اساس  

قديم، منجمان دولتـي، سـاعت تحويـل سـال را در رصـدخانه              
هي هميـشه   نـوروز پادشـا   : وي افـزوده اسـت     .كردندتعيين مي 

 و تاكنون هم مدار    بودمصادف با موسم دروكردن جو در شوش        
وي در ادامه تاكيد كرده كـه در سـال          . كار برزگران بر اين است    

سـفري بـه خوزسـتان      )  هجري شمسي  1356(ميالدي   1978
داشته و برزگران محلي را ديده است كه شب عيد نوروز، جو را              

ده معلـوم شـده، در      درو كرده و در يـك ارزيـابي كـه انجـام دا            
) هندوستان(بندرعباس هم، چنين است و حتي پارسيان بمبئي 

استاد مظاهري در ادامه . كنندهم، جو را شب عيد نوروز درو مي 
 نحـوه و پادشاهان يونـان،      حكماآورد كه   ميلي  يدالسخن خود   

تعيين محاسبه سال شمسي را از ايرانيان آموخته و به سرزمين           
 زيرا پيش از آنان، هر شهري در .مغان برده انديونان و مصر، به ار

 قمريبود و نه     يونان، تقويم بومي ويژه اي داشت كه نه شمسي        
)9 .(  
كه بـه همـت گروهـي از دانـشمندان          » تاريخ الفي « در كتاب    - 7

، در  استهاي پاياني قرن دهم هجري نگارش يافته        ايراني در سال  
ياد شده كه تصريحاً يـا      موارد متعددي با عناوين مختلف، از نوروز        

برخـي از ايـن مـوارد       . شوندتلويحاً با روز اول فروردين تطبيق مي      
  : عبارتند از

در وقايع سال پانصد و هفتـاد و دوم پـس از رحلـت پيـامبر                ) الف
كه روز نوروز    از جمله عجايب امور اين سال آن      «: آمده است ) ص(

ـ           )پارسيان(فرس   وروز، اول   موافق افتاد به اول سال عـرب يعنـي ن
محرم بود و نيرين يعني آفتاب و ماه در اول برج حمل به مقارنـه               
واقع شده بودند و روز اول هفته نيز بود و اين نوع اتفاق، كم واقـع    

هاي ديگـري آمـده كـه پـيش از          چنين در بخش  هم). 10(» شده
و روز اول نـوروز، موسـم علـف         ) 11(نوروز، سـرما و بـرف اسـت         

  ). 12(صحراست 
 هجـري قمـري،     471كه درسـال    است  همان كتاب آمده    در  ) ب

تقويمي كه روز اول سال را، روز رسيدن آفتاب به اول نقطـه بـرج             
حمل تدوين كرده بود، به رسميت شناخته و به نام تقويم جاللـي       

و روز اول فروردين هم به نـام نـوروز سـلطاني            ) 13(شناخته شد   
ماندهان ايراني  درهمين رابطه گفته شده كه فر     ). 14(معروف شد   

بــراي خليفــه وقــت ي يبهــاگــرانبــه مناســبت نــوروز، هــداياي 
  ).  15(فرستادند مي

 به نقل از منابع معتبـر آورده         خود نامهالبته عالمه دهخدا در لغت    
نخستين كسي كه در اسـالم، هـداياي نـوروز و مهرگـان را              : است

  ولي عمـربن عبـدالعزيز بـه       ،رواج داد، حجاج بن يوسف ثقفي بود      
دليل گران آمدن اهداي تحف بر مردم، اين كـار را منـسوخ كـرد               

شد و تا ظهـور ابومـسلم و        چنان برپا مي  ولي خود جشن نوروز هم    
  ). 16(شد عباسيان، از سوي ايرانيان گرامي داشته مي

هاي خود، تاكيد كرده     ابوريحان بيروني هم در برخي از كتاب       – 8
  ).18، 17(ه است كه نوروز، نخستين روز از فروردين ما

 خطيب بغدادي در كتاب تاريخ بغداد، در مـوارد متعـددي از             – 9
 روز نوروز به عنوان روز خاص كه اول سال پارسيان است، نام برده            

  ). 19- 21 (است
 21روز «: آورده است » تمدن ايراني« هنري ماسه در كتاب – 10

اب و اي از ارجمندترين آدمجموعهمارس، عيد نوروز است و شامل 
پادشاه سـالي يـك بـار در عيـد نـوروز بـراي زيـارت                 .سنن است 

  ). 22(رفته است هاي نياكانش به تخت جمشيد ميآرامگاه
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  تاكيد شخـصيت هـاي برجـسته تـاريخ بـر           
  داشت نوروز گرامي

  
  السالم علي بن ابيطالب عليه - 1

روايتي با اختالف جزئـي     ) شيعي و سنّي  (در منابع معتبر اسالمي     
در «: ي از الفاظ آن نقل شده كه ترجمه آن چنـين اسـت            در بعض 

) ع(اي به نام پالوده براي علي بن ابيطالـب          ويژهروز نوروز خوراك    
آن حضرت مقداري ميل كرد و      .  پيشكش آوردند  ،كه در عراق بود   

اين چيست؟ پاسخ دادند امروز نوروز      : با خشنودي و تبسم پرسيد    
هر روزمان را نوروز : مودحضرت فر. است و اين هديه نوروزي است

ها، نقـل شـده كـه        جالب توجه است كه در يكي از روايت        .»كنيد
هـر  : وقتي به حضرت گفتند امروز نوروز است، آن حضرت فرمـود          

  . كنيد) پيروز(روزمان را فيروز 
هر روزتان نوروز، نوروزتان    «نظر نگارنده اين مقاله، شايد جمله       ه  ب

نو، در گفتارها و نوشـتارها رايـج        كه به عنوان تبريك سال      » پيروز
شده، ريشه تاريخي در فرمايش حضرت علي عليه الـسالم داشـته          

  ). 23- 25(باشد 
  
  امام صادق عليه السالم  - 2

روز نوروز به ديدار امـام صـادق         :يكي از راويان حديث آورده است     
امروز چه روزي اسـت؟ پاسـخ       : ايشان پرسيدند . عليه السالم رفتم  

    روز را گرامـي داشـته و بـه همـديگر شـادباش             پارسيان امـ  : دادم
داشت امروز از سوي گرامي: امام فرمود. دهندمي  هديهگويند و مي

كنم هاي تاريخي دارد و من آنها را برايت بازگو مي         پارسيان، ريشه 
نـوروز،   :سـپس امـام چنـين ادامـه دادنـد         . تا بداني و آگاه شـوي     

  : ن روزدر اي .نخستين روز از سال پارسيان است
  ،به ساحل نجات رسيد و آرام گرفت) پس از طوفان(كشتي نوح 

  ،پرستان را شكستهاي بتابراهيم پيامبر، بت
ها را از خانه خدا پيامبر اسالم، علي را بر دوش  خود باال برد تا بت  

  ،بيرون بيفكند
 ،جبرئيل بر پيامبر نازل شد

نشين خود به   پيامبر اسالم در محل غديرخم، علي را به عنوان جا         
 ،مردم معرفي كرد

 ،علي در جنگ نهروان بر دشمنان خود پيروز شد
 هر نـوروزي بايـد    وو در اين روز، قائم اهل بيت ظهور خواهد كرد     

   .اين انتظار را داشت
 نـوروز، از روزهـاي    : دهنـد سپس امـام صـادق چنـين ادامـه مـي          

 يگرامـ آيد، پارسيان آن را پاس داشـته و         شمار مي ه  ما ب   خجسته

، 26( اما شما آن را ناديده گرفته و به فراموشي سپرديد            ،دارندمي
27 .(  

در روز نـوروز، پـس از رفـتن          :فرمايـد در ادامه مي  ) ع(امام صادق   
خـود را    هـاي لبـاس تـرين   گرمابه و شستن بدن، بهترين و پاكيزه      

  .بپوش و از بهترين عطرهاي خود استفاده كن
چهار ركعت نماز را بازگو فرموده و ها امام صادق آئين افزون بر اين

جاي آوردن اين چهار ركعـت موجـب آمـرزش          ه  كنند ب تاكيد مي 
  ).28(گناهان خواهد شد 

الزم به ذكر است كه پس از نمازهاي يادشده، توصـيه شـده كـه               
  : نماز گزار، دعاي مخصوصي بخواند كه در آن چنين آمده است

ا فـي يومنـا هـذا       اللهم بارك علي محمد و آل محمد و بارك لنـ          «
 پروردگـارا، بـر محمـد و        ، يعنـي  الّذي فضّلته و كرّمتـه و شـرّفته       

خاندانش بهترين درودها را بفرست و ايـن روز را كـه از روزهـاي               
ـ        اي ، بـر مـا مبـارك        شـمار آورده  ه  ارجمند، گرامـي و خجـسته ب

  ). 29(» گردان
گرامي داشـت   «: در همين رابطه، سيد عبداله جزائري آورده است       

وز خيلي پيشتر از دوره جمشيد بوده و مربوط بـه زمـان نـوح               نور
  ). 26(» باشدمي
  
  علما و مراجع تقليد - 3

هاي عمليـه مراجـع تقليـد، پـس از ذكـر            در متون فقهي و رساله    
شـود كـه    نمازهاي واجب، به ذكر نمازهاي مستحب پرداخته مـي        

 اگر چه واجب نيستند ولي انجام آنها، فضيلت و پيروي از بزرگان و
جالب است كه نماز عيد نوروز، در شمار . آيدشمار ميه ائمه دين ب

همين نمازهاي مستحب معرفي شده كه تعدادي از آنها عبارتنـد           
، نمــاز روز مباهلــه، نمــاز شــب، )ص(نمــاز روز مبعــث پيــامبر : از

 . نمازهاي نافله و حدود بيست نماز ديگر
تقليد، غـسل   هاي عمليه مراجع    چنين در متون فقهي و رساله     هم

هاي مستحب و در رديـف غـسل روز تولـد      روز عيد نوروز از غسل    
  . شمار آمده استه و نيمه شعبان ب) ص(پيامبر 

اي بوده كه روزه آن هم از       افزون بر اينها، قداست اين روز به اندازه       
  ). 29- 37(شمار آمده است ه هاي مستحب بروزه

  
برخي از رويدادهاي مهم تـاريخي مـرتبط بـا          

  روز نو
عالوه بر رويدادهاي مهم تاريخي مرتبط بـا نـوروز كـه در بخـش               
پيشين به آنها اشاره شد، رويداد خاصي در قرآن كريم نقل شـده             

    بــسياري از مــورخين و اكثريــت قريــب بــه اتفــاق مفــسرين  كــه
ايـن  . انـد هاي مختلف اسالمي، آن را مرتبط با نوروز دانـسته         فرقه
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اي به گونـه   وي در كتاب معجم البلدان    رويداد را عالمه ياقوت حم    
به نقل  نقل كرده كه توجه به آن خالي از لطف نيست و پس از آن

  . پردازيمروايت ديگران مي
خليفـه  ،  يكي از فرماندهان ارشد سپاه مـأمون      : حموي آورده است  

ــي ،عباســي ــرو م ــن عم ــام حــسين ب ــد بن ــزل : گوي روزي در من
از . ان در آنجا حضور داشتذوالرياستين بوديم و موبد بزرگ خراس    

موبد درباره علت انتخاب عيدهاي نوروز و مهرجان و وجه تـسميه            
هـاي بـسيار دور، رود       در گذشـته   : آن موبد گفت   .آنها جويا شديم  

دجله در مسيري غير از مسير كنوني جريان داشت و بر پيرامـون             
اما بـه علـت يـك       . هاي زيادي وجود داشتند   آن روستاها و آبادي   

  مسير جريان آن ناگهان تغيير يافت و در )زيست محيطي( حادثه
ها و روسـتاهاي پيرامـون آن دچـار خـشكي و            نتيجه تمام آبادي  

قحطي شدند و ساكنين آنها به بيماري وبا گرفتار شده، مجبور به            
 گروهـي از بازمانـدگان مقـداري     .ندفرار از آن محل زندگي گرديد     

ها  اما همه آن فراري،ها بردندغذا و آذوقه براي رسانيدن به فراري 
بيابان رها شده بودند تا اينكه       درچنان  ها هم مرده. را مرده يافتند  

در متن عربـي بـا همـين         (از تقويم پارسيان   ماهروز اول فروردين    
 ) آمده اسـت   "اول يوم من فروردين ماه من شهور الفرس       " عبارت

، همه مردگـان    خداوند بر آن مردگان باراني را باريد و با آن بارش          
پادشاه آن روزگار با ديدن اين صحنه ، آن روز را نوروز . زنده شدند

ناميد و گفت كه اين روز مباركي است و بايد آن را گرامي داشـت            
اين داستان را به گوش مأمون رسانيدند،       . و به عنوان عيد پذيرفت    

: اين داستان در قرآن كريم آمده و آيه اش اين است          : مأمون گفت 
 تر إلي الذين خرجوا من ديارهم و هم الوف حذر الموت فقال             الم«

  ). 38(» ... لهم اهللا موتوا ثم احياهم 
.  ه 334متـوفي  ( الذكر را حسين بن حمدان خطيبي   رويداد فوق 

الم تر « در ذيل آيه شريفه     ) ع(به صورت ديگري از امام صادق     ) ق
نقـل  » . ..الي الذين خرجوا من ديارهم و هم الـوف حـذر المـوت              

گروهـي از بنـي اسـرائيل كـه         «: اش چنين است  كرده كه خالصه  
تعدادشان حدود سي هزار نفر بود و شـامل زن و مـرد و كـودك                

 .شد، از خانه هاي خـود خـارج شـده بـه بيابـان روي نهادنـد                مي
حزقيـل   .خداوند مرگ را بر آنها نازل كرد و همگي يكجـا مردنـد            

 سپس با   . به انديشه فرو رفت    پيامبر گذارش به آن مردگان افتاد و      
خدايا قدرت خـود را بـر       : خداي خود به مناجات پرداخته و گفت      

ميراندن اين گروه نشان دادي، هم اكنون قدرت خـود را در زنـده          
را به پرسـتش تـو       كردن آنان نشان ده تا پس از زنده شدن، آنان         

 خداوند به حزقيل .را موفق كن كه به تو ايمان آورند بخوانم و آنان
اي حزقيل، امروز، نوروز است، روزي خجسته و بسيار     : خطاب كرد 
دراين روز، هر مومني از من درخواستي داشته باشد،         . گرامي است 

آنرا برآورده خواهم كـرد و بنـابراين بـراي اينكـه درخواسـت تـو                

برآورده شود، آب بر آنان بپاش، همه آنـان بـه فرمـان مـن زنـده                 
زقيل اين كار را كرد و آن مردگان همه زنده شدند           ح. خواهند شد 

  ). 40، 39، 4(و به حزقيل و خداي او ايمان آوردند 
  

داشت نوروز با سالمت و بهداشت ارتباط گرامي
   روان
چـون   هـم  ،نظر از تاثير شادي بخش مراسم ويژه عيد نـوروز         صرف

 خانه تكاني پيش از عيد، گرد آمدن اعضاي خانواده در كنار سفره           
هفت سين، دادن و گرفتن عيـدي و هديـه، سـفرهاي نـوروزي و              
اجراي مراسم سيزده عيد كه همـه آنهـا در پديـد آوردن شـادي،        
زدودن غم و اندوه و احساس تجديد حيات جـسمي و روانـي كـه          

نقش مهمي دارند، اهميت و ارزش       همراه با تجديد حيات طبيعت    
در روحيات همـه    ي  يزيربناتواند تاثير اساسي و     فرهنگي نوروز مي  

 زيـرا آگـاهي از      .هاي پايبند به اين آئين گرامي داشته باشـد        ملت
ي يرويـدادها مبناي انتخاب آن به عنوان آغاز سال و پي بردن بـه             

ــرين و     ــف، غرورآف ــاط عط ــي از نق ــوان يك ــه عن ــدام ب ــه هرك ك
شمار آمده، موجب تقويت هرچه بيشتر ه افتخاربرانگيز تاريخ بشر ب

گرايانه به هويت فرهنگي     و باليدن واقع   )Self-esteem(عزت نفس   
)Cultural identity( اين موضـوع كـه تقويـت عـزت     . خواهد شد

نفس و احساس برخورداربودن از يك هويت منسجم و افتخارآميز          
بر روي سالمت فردي و جمعي تاثير مثبت و انكار ناپـذيري دارد،             

 از دانـش  در ايـن شـاخه      . شناسي است از اصول اساسي علم روان    
تر شود كه هرچه عزت نفس نيرومندتر و هويت منسجم        تاكيد مي 

هـاي  ، خالقيت، ابتكار و موفقيـت     ييكارآباشد، احساس استقالل،    
بيـشتري بـراي احـساس      ي  يتوانـا فردي و جمعـي بيـشتر بـوده،         

هاي مختلف زندگي شخصي، ارزشمند بودن و ابراز وجود در عرصه
آيا يكـي از عوامـل      . اهد داشت اي خو خانوادگي، اجتماعي و حرفه   

اساسي تفوق ايرانيان بر رقبـاي خـود در طـول تـاريخ و در دوره                
، مـديون   وريآفـن معاصر در بسياري از مراكز علمي، پژوهـشي و          

  برخورداري از چنين فرهنگ تاريخي نيست؟ 
  

  ارتباط نوروز با عزت نفس و هويت ايراني 
ژه نسل جوان كه    ويه  جاي بسي تأسف است كه بسياري از مردم ب        

 هـاي پرتـوان خـود     بايد پرچم پرافتخار اين مرز پرگهر را با دست        
هاي مناسبي را   سربلند و در اهتزار نگه دارند، زمان كافي و فرصت         
كنند صرف نمي براي آگاهي از هويت اصيل ايراني و فرهنگي خود

مختلف، براي اين آگاهي، احساس نياز جدي     ل  يدالو شايد هم به     
ه، همين امر باعث سردرگمي گروهي از جوانان و حتـي           هم نداشت 

هاي سـست بنيـاد بيگانگـان       بزرگساالن و گرايش آنان به فرهنگ     
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براي بسياري   در همين ارتباط، توجه به چند مورد زير       . شده است 
  : اي داشته باشدبايد اهميت ويژه  از خوانندگان محترم

چـه  چنان منقول است كه  ) ص(در حديثي از پيامبر اكرم       - 1
منبع دانش در ستاره ثريا باشد، بزرگ مرداني از ايران زمين آن            

  ).41(دست خواهند آورد ه را ب
نقـل شـده اسـت      ) ع(در روايتي از امام علي بن ابيطالـب          - 2
ايرانيان مردمي دانشمند و بزرگوارند، در برابر آموزش هـاي            كه

 ). 42(ما تسليم شدند و با رغبت به دين اسالم گرويدند 
در كتــاب ) قــرن پــنجم هجــري(صــاعد أندلــسي قاضــي  - 3

هـا  التعريف بطبقات األمم، ايرانيان را در باالترين طبقـات ملـت          
ايرانيان مردمي واالمقام، گرانقدر، سربلند،    «: گويدقرار داده و مي   

استوار، داراي بهترين جايگاه، برترين سرزمين و برجسته تـرين          
ــستند ــراي دانــش پز  .سياســتمداران ه ــردم ب ــن م شــكي و اي

اي در هـاي گرانمايـه   اخترشناسي اهميت زيادي قائلند و كتـاب      
گفتـه انـد كـه ايرانيـان از آغـاز            .)43(اند  ها نگاشته اين موضوع 

  .پيدايش، يكتاپرست و از پيروان حضرت نوح پيامبر بوده اند
گروهـي از   : گويـد كالرا كوليوررايس در سفرنامه خود مـي       - 4

يعنـي  » آريـا «خـود را    انزادگان نوح نبي كـه در مقابـل ديگـر    
خواندند، در حدود پانصد و پنجـاه سـال پـيش از            مي» شريف«

ايـران  . ميالد با هم متحد شده و امپراتوري ايران را پـي نهادنـد        
نيرومندترين امپراتوري جهان شد كه تا آن زمان شناخته شـده        

  ). 44(بود 
ملت ايران چـون    : گويدارنست اورسل در سفرنامه خود مي      - 5

هـاي  كهنسال است و در قرون و اعصار گذشته ريـشه         يك ملت   
. مستحكمي دارد، به اين جهت يك ملت پابرجا و پرجاذبه است          

به همان سادگي كه نياكان اين ملت، مهاجران مقتدر يونـاني و            
گرجي را مجذوب خود نمودند، هر عنصر خارجي ديگر را نيز در 

  ). 45(گردانند خود مستحيل كرده و همسان خود مي
هـا ملتـي    ايراني: گويدوسيونيكيتين در سفرنامه خود مي    م - 6

منش و داراي تمدن با احترامي هستند و        ظرافت مĤب، فيلسوف  
. كنـد فكر خونريزي كمتر از خاطر شهرنشينان آنـان عبـور مـي           

محـضر هـستند و در صـحبت هـم          ها فوق العـاده خـوش     ايراني
ت لطافت طور كه در ادبيا ايراني همان. دهندخرج ميه ظرافت ب

در خوراك هم اين سـليقه و ذوق را از          ،  دهدو ظرافت نشان مي   
  ). 46(دست نداده است 

غربيان زيادي هستند كـه      :كندبيان مي كالرا كوليوررايس    - 7
 امـا   ،انـد بيشتر عمر خويش را در هند، چين يـا ژاپـن گذرانـده            

  انـد، بـه طـرز      كساني كه چند سـالي در ايـران سـكونت كـرده           
  .اندي فريفته اين سرزمين گشتهاالعادهخارق

فكري و روحي، استقالل خاصي از خود       ل  يمساايرانيان همواره در    
انـد و بـه   را مغز متفكّر اسالم انگاشـته      مورخين آنان . بروز داده اند  

تمامي فرهنگ هند مسلمان، ، گفته يك انديشمند مسلمان هندي
  .از ايران سرچشمه گرفته است

 بر زندگي ايراني تاثير –اي سطحيه گونه جز ب–يوناني مĤبي هرگز
ننهاد، لكن دين برآمده از سرزمين عرب تا مغـز اسـتخوان ايـران              

  .)44( نفوذ كرد
رغم تعصبات شديد مذهبي كه در علي :كندذكر مياورسل  - 8

هـا در بـاره پيـروان       بين كشورهاي اسالمي موجود است، ايراني     
دو  .هـستند مـنش   مذاهب ديگـر، بـسيار آزاد انـديش و بـزرگ          

خاطره فراموش  : از ندعبارتويژگي برجسته و مشخّصه اين ملت       
 هاي حماسي و قهرماني ايران    نشدني افتخارات باستاني و افسانه    

نيـز  و   ترين مملكت جهان  ترين و بي كم و كاست     كهنبه عنوان   
عالقه و وابستگي عجيب و بيش از اندازه مردم به حضرت علـي             

هـا،  داري از علويـان در ميـان ايرانـي        موضوع جانب . و امامان ) ع(
 صورت يك مسئله ملي درآمده است     ه  عالوه بر جنبه مذهبي، ب    

)45(.  
  

  ظرائف متفرقه 
يكي از نويسندگان اهل نظـر كـشور مـصر آورده اسـت كـه                - 1

چه كسي صحنه نوروز را در خواب ببينـد، چنانچـه افـسرده             چنان
ادي به وي   باشد، اين خواب بشارتي است بر بازگشت سالمتي و ش         

او از دستش رفته باشـد، ديـدن نـوروز در      ي  يداراو چنانچه پول يا     
از دسـت رفتـه و      ي  يـ داراخواب، بشارتي است بر بازگشت ثروت و        

  ).47(رسيدن به خوشي و شادي 
نظر از آداب و رسوم نوروز كـه توسـط ايرانيـان برگـزار              صرف - 2

ها  كاسب واجران  تبسياري از   ) ره(شد، بنا به نقل ميرزاي قمي       مي
كه مقيد به پرداخت حقوق شرعيه همچون خمس و زكات بودند،           

دادنـد  سال خود را از نوروز تا نوروز قـرار مـي          اصطالحاً حساب سر  
)48 .(  
گونه كه در بخش هاي پيشين اشاره شد، اگرچـه روزه           همان - 3

 ولي دربـاره نگهداشـتن      ،شمار آمده ه  هاي مستحب ب  نوروز از روزه  
اي  عدم ادامه آن در تعدادي از متون فقهي، نكتهروزه تا آخر روز يا

روزه روز عيد نـوروز  « : آمده است كه ذكر آن خالي از لطف نيست      
مستحب است، اگر كسي آن روزه را بگيرد واجب نيست آن را بـه              
آخر برساند، بلكه اگـر بـرادر مـومنش او را بـه غـذا دعـوت كـرد،                   

اگرچه بعد ازظهـر    مستحب است دعوت او را بپذيرد و در بين روز           
بديهي است كه در چنـين مـوردي هـم          . »)49(باشد افطار نمايد    



 تباط نوروز با اديان توحيدي ، هويت ايراني و بهداشت روانيار                                                      مجله پژوهش در پزشكي          / 6

ثواب روزه را كسب كرده و هم ثواب عمل به استحباب اجابت برادر 
 . مومن را

 
  بحث و نتيجه گيري

اگر چه در گفتارها و نوشتارهاي مربوط به نوروز آمـده اسـت كـه               
سـيعي از اقـوام،     تواننـد گـستره و    معموالً تنها مراسم مذهبي مـي     

ها، نژادها و كشورهاي مختلف را پوشش دهند و مراسم ملي،           ملت
غالباً اختصاص به يك قوم، ملت، نژاد يا يك كشور داشته، گستره            

اش وسيعي ندارند، اما نوروز را با توجه به مروري كه بـر تاريخچـه             
ي در اين مقاله ارائه كرديم، نبايد يك آئين يا رويداد صرفاً ملي تلقّ  

نوروز، تجديد حيات طبيعت است، نـوروز مـرتبط بـا اديـان             . كرد

هاي مقدس منطقه اي از كره زمين       توحيدي است، مرتبط با آئين    
هاي بـشري اسـت و از مـاوراءالنهر، از          است كه منشاء همه تمدن    

اقوام تاجيك، ازبك، تركمن، قرقيز، تركيه، آلباني، مقدونيه، عراق،         
، كشمير، هندوستان و ديگـر اقـوام راكـه          سوريه، ايران، افغانستان  

اين روز فرخنده   . دهد كشور فعلي هستند، پوشش مي     20بيش از   
كه انطباق تاريخ، جغرافي، فرهنگ و طبيعـت را در يـك زمـان و               

 ،دهـد يك مكان وسيع به گستردگي چنـدين كـشور نـشان مـي            
افتخارآفرين و غرورانگيز  و بيانگر اصالت و ممتازبودن يـك ملـت             

نام ايـران اسـت،     ه  يخته يعني ايرانيان و يك سرزمين پرگهر ب       فره
ايراني كه هميشه پاينده و پرچم پرافتخـارش همـواره در اهتـزاز              
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