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چگونگی تجلیل تحت نام نوروز در اول حمل از نظر اسالم
الحمدهلل رب العالمین والصالة والسالم علی رسوله محمد الذی بلغ الرسالة وادی االمانه وبهجرته بدأت السنة الهجریة التیی
هی أساس التاریخ فی المعامالت والحسابات لدی المسلمین وعلی آله واصحابه ومن سارعلی نهجه الي یوم الدین.
ع إِلَى َربِكَ إِنَّكَ لَعَلَى ُهدًى ُّم ْست َ ِق ٍيم}الحج.)67(:
عنَّكَ فِي ْاْل َ ْم ِر َوا ْد ُ
َاز ُ
قال هللا تعالیِ {:ل ُك ِل أ ُ َّم ٍة َجعَ ْلنَا َمن َ
س ًكا ُه ْم نَا ِس ُكوهُ فَ ََل يُن ِ
مفهوم و حقیقت نوروز:
جشن نوروز همه ساله به تاريخ اول حمل سال جديد هجری ،شمسی آغاز می گردد.
در منابع تاريخی ذکر شده که مجوسيان از قديم زمان به نوروز اهميت میی دادنید و درآن روز بیه همیديبر تبريی میی
گفتند.
درحصه اينکه جشن نوروز از طرف کی و چه وقت به ميان آمده رواياتی گوناوگون وجودارد.
در برخی از روايات آمده که جشن نوروز توسط کوروش بزرگ درسال ( )538قبل ازمیالد ،جشن ملی اعالن شد .
موصوف دراین روز برنامه های برای ترفیع سیربازان ،ایاس سیازی م یان هیای همویانی واانیه هیای ششصیی وبششی
مح ومان اجراء می رد.
ودر بعضی از روایات ذکر شید ،،اولیین کسیی کیه جشین نیوروز را بیه مییان آورد و آن را تجلییل ،رائی و برایا کیرد ،شیا،
فارسیان باستان جمشید بن کیو مرث بود.
ولی آنچه که فقهای اسالم برآن اتفاق نظر دارند اینست ،که نوروزعیید دینیی زردشیتیان ومجوسییان اسیت وهمچنیان جشین
ایرانیان و فرقه های بهائی ها وقرامطه های مصر می باشد.
جشن نوروز ی ی از اعیاد وجشن های ایران باستان می باشد ومردم سال نو را به رسوم مشتلفی چون:
توزیع هدایا وعیدی دادن از جانب بزرگ تر ها به افراد کوچتر ،دادن تبری ی وشادباش ،اانه ت انی و فرش نمودن اانه
ها  ،دید وبازدید ،تهیه کاال جدید برای اود و افراد اانیه ،اشیت تشی میرو ورنیم نمیودن ،تهییه نمیودن هفیت مییو ،کیه بیه
حرف سین شروع میی ریردد ،اشیت سیبزی الیو بیا میاهی ،تعطییالت وراصیتی در روز هیای نیوروز کیه همیه ایین اعمیال
ورسومات عموما در ایام عید انجام می یابد .حتی برای ازعلما برای فضیلت این روز دالیلی وفضایلی بییان نمیود ،اسیت
وبعضی ها دراین روزها فضیلت روز ،ررفتن  ،وغسل کردن ،ونماز اواندن وذکر ودعاهای مشصوص بیان نمود ،اند،
که علمای اهل سنت والجماعت به فضیلت این اعمال به سبب این روزها از حیث دلیل قناعت ندارند.
استمرار مهم ترین جشن بعد از اسالم در ایران :
ازمیان همه جشن های تاریشی اس ازاسالم در ایران فقط جشن نوروز استمرار یافته است که توانست جایویا ،ایود ار بیه
عنوان جشن ملی در ایران حفظ کند.
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عدم جواز تجلیل جشن نو روز در پرتو نصوص دینی :
تجلیل عیدها وجشن ها در روشنی آیات قرآن کریم:
چانچه قبال ذکر نمودی جشن نوروز عید مجوسیان به شمار می رود ،و اعییاد وجشین هیای دینیی جیز شیریعت واز منیاه
یل
ومناسک دین است ،که به هیچ صورت تجلیل اعیاد کفار جواز ندارد .چنانچه هللا جل جالله درمورد آن میی فرماییدِ {:ل ُك ِ
س ًكا ُه ْم نَا ِس ُكوهُ }الحج.)67(:
أ ُ َّم ٍة َجعَ ْلنَا َمن َ
ترجمه :برای هر امتی برنامه ای ( ويژه برای معامَلت وعبادات با توجه به شرايط زمان ومکان قرار داده ايم که بر
آن رفته اند وبرآن عمل کرده اند)مانند قبله ،نماز وروزه حج وزکات که هيچ فرقی ميیان مشیارکت آن یا در سیاير منیاهج
وعبادات نيست ؛ بلکه عيدها از مخصوص تیرين ويژگیی وشیاخص هیای هسیتند کیه شیرايع واديیان بیه وسیيله آن هیا ،از
يکديبرجدا می شوند وآشکارترين وظاهر ترين شعاير را با خودشان حمل می کنند ؛ پس شرکت دراعيیاد غيیر اسیَلمی
وموافقت با آن ا  ،موافقت با رسوم وشعاير کفیار بیوده معصیيت وگنیاه اسیت؛ زيیرا پيیامبر صیلی ل عليیه وسیلم دربیاره
تجليل عيدها می فرمايد(:إن لکل قوم عيدا ً وإن هذا عيدنا) ترجمه :برای هر ملتی عيدی وجود دارد وای عيد ما است.
منظور رسول گرامی اسَلم از عيد ما هر دو عيد سعيد اضحی وعيد سعيد فطر است.
عيد دينی کفار ،درحقيقت باز گوکننده شريعتی ازشرائع کفار وياعبادتی ازعبادت های آن است؛ پیس مشیارکت قلبیی در
آن واعَلم موافقت به آن ا ،مانند ساير شعاير وعبادات کفار ،حرام وممنوع است.
از طرفی ديبر ،عيدها ومراسم دينی به صورت کلی  ،منافع بزرگی برای دين ودنيای مردم دارند؛ همچنان که به وسيله
نماز ،زکات ،روزه وحج نفع وسود می برند ،به همين دليل هردين وشريعتی اعيادی را مشروع کرده است.
س ًكا ِليَ ْذ ُك ُروا اس َْم َّ ِ
علَى َما َرزَ َق ُ م ِمن بَ ِ ي َم ِة ْاْل َ ْن َع ِام }الحج)34(:
َّللا َ
ل جل جَلله ميفرمايدَ {:و ِل ُك ِل أ ُ َّم ٍة َج َع ْلنَا َمن َ
عدم جواز شرکت در جشن ها واعیاد غیر اسالمی در احادیث نبوی صلی هللا علیه وسلم:
احاديثی که بر عدم جواز برپاکردن اعياد کفار واشتراک در آن مخصوصا عيد نوروز داللت می کند قرار ذيل است:
ِ (-1إ َّن ِل ُك ِل قَ ْو ٍم عيدًا َوه َذا عي ُدنَا ) متفق عليه
قول پيامبر صلی ل عليیه وسیلم نيیز وارد اسیت ميفرمايد(:وهیذا عيدنا)مقتضیی حصراسیت يعنیی غيیز آن عيیدی نیداريم.
همانطوريکه کَلم رسول ل صلی ل عليه وسلم در حديث ميفرمايد(تحريم ا التکبير وتحليل ا التسیليم)چنين اسیت کیه بیا
ل اکبر ن ماز شروع وکارهای عادی غير از امور نماز حرام وبا سَلم دادن بَل فاصله حَلل می شود.
عَلمه بدرالدين عينی درشرح اين حديث می نويسد ( :أي أن لكل طائفة من الملل المختلفة عيدا يسمونه باسم مثل النيروز
والم رجان) عمدة القاري شرح صحيح البخاري
ترجمه:درشریعت اسالمی دوعید رفته شد ،است که عبارت اند ازعید سعید فطر وعید األضحی بغیراین دوعید دیوری در
اسالم وجود ندارد .
سو ُل َّ ِ
یان » .قَیالُوا
ع ْن أَن ٍَس قَا َل قَد َِم َر ُ
َ -2
ان ْال َي ْو َم ِ
ان َي ْل َعبُونَ ِفي ِ َما فَقَا َل « َمیا هَی َذ ِ
َّللا -صلى ل عليه وسلمْ -ال َمدِينَةَ َولَ ُ ْم َي ْو َم ِ
سو ُل َّ ِ
ض َحى َويَ ْو َم
َّللا قَ ْد أ َ ْب َدلَ ُك ْم بِ ِ َما َخي ًْرا ِم ْن ُ َما يَ ْو َم اْل َ ْ
ُكنَّا ن َْل َع ُ
ب فِي ِ َما فِى ْال َجا ِه ِليَّ ِة .فَقَا َل َر ُ
َّللا -صلى ل عليه وسلمِ « -إ َّن َّ َ
ْال ِف ْ
ط ِر » .سنن أبى داود-ن ()441 /1
2

ترجمه:زمانی که رسول ل صلی ل عليه وسلم وارد مدينیه شیدند  ،مشیاهده کردنید میردم مدينیه دو روز در سیال را بیه
عنوان عيد اعَلم کرده ودرآن بازی وخوشحالی می کنند ،ازآنان پرسيدند اين دو روز چه هسیتند گفتنید کیه در جاهليیت
دراين دو روز بازی وخوشحالی ميکرديم .
رسول ل صلی ل عليه وسلم فرمودند( :پروردگیار ايین دو روز عيید زمیان جاهليیت را بیه دو روز ب تیر وخیوبتر عيید
فطر وقربان تبديل کرده است.
وجه استدالل :مَل علی قاری هروی درشرح اين حديث چنين گفته است(:يومان يلعبون في ما)  :وهما :يوم النيروز ،ويوم
الم رجان...فيه دليل على أن تعظيم النيروز والم رجان وغيرهما أي :من أعياد الكفار من ي عنه ).مرقاة المفاتيح
ترجمه:همان دوروزی(نيروز وم رجان ) بودند که درآن بازی وخوش حالی ميکردند که اين ازجملیه اعيیاد کفیار بیوده
که آن را تعظيم ميکردند که دراسَلم از تعظيم آن منع صورت گرفته .
بقوم ف و من م)ابو داود
-3ابن عمر قال رسول ل صلی ل عليه وسلم (من تشبه ٍ
اجیحِ) المعج األوسط
عائِ َ
صلى هللاه َ
عن َ
َ -۴
علَی ِه َو َ
سل َ أ َ َم َر ِبقَطعِ ال َم َر ِ
شةَ( ،أَن الن ِبي َ
ایغمبرعلیه السالم امر فرمودند که بازی روز نوروز بند شود .
در شرح این حدیث امام ح ی ترمذی فرمیود ،میراجح عبیارت از لهیو ولعیب هسیت کیه میردم عجی در روز نیوروز انجیام
میدادند  .نوادر اْلصول ()158 /1
شارحان حديث ميبويند :از احاديث فوق ممنوعيت تجليل جشن نوروز قرار ذيل ثابت ميشود:
الف:ازحديث انس رضی ل عنه دانسته ميشود که تجليل نوروز وم رجان نظر به دالئل ذيل ممنوع است :
 -1رسول صلی ل عليه وسلم فرمودند( :أبدلکم ب ماخيرا ً من ما) داللت دارد کیه تجليیل روزهیای ديبیر بجزروزهیای
که شريعت مجاز دانسته ممنوع است .
 -2حديث به روايت عايشه رضی ل عن ا (إن لکل قوم عيدا ً وهذاعيدنا) نيزبه مطلب فوق داللت دارد کیه عيید وجشین
در اسَل م مشخص ومعين است بنابراين تجليل ساير روزها تحت عنوان عيد مجاز نيست .
 -3از حديث ابن عمر رضی ل عنیه دانسیته ميشیود کیه تشیبيه مسیلمانان بیه مشیرکين وسیاير اديیان منیع شیده اسیت ودر
تجليل نوروز شبيه گشتن وهمانند شدن بامجوس ومشرکين است لذاتجليل آن ممنوع است .
اين احاديث دال برممنوعيت تجليل از اعياد کفار واعمال مخصوص اديان آن ا است .
ب) در تجليییل ايیین روزهییا هماننیید شییدن اسییت بییه عبییادت کییافران وتشییبيه باکییافران در عبییادت واعماليکییه بییه ديیین آن ییا
اختصاص دارد واين امر ممنوع است .
موقف صحابه وعلمای مشهور تابعین درمورد تجلیل جشن نوروز:
برخی آثار صحابه وعلمای مش ور تابعين رضی ل عن م در اين مورد آمده که برممنوعيت تجليل از جشن نوروز.
 -1درمورد علی رضی ل عنه روايت آمده است که (هديه نوروز را نه پذيرفت) .
ابوسليمان ايوب بن دينار المکتب( :عن ابيه أن عليا ً کان اليقبل هدية النيروز).
 -2ازعايشه رضی ل عن ا روايت شده که تجليل نوروز را مکروه ميدانست عن قابوس عن ابيه أن أمرة ً سألت عايشة
فقالت  :إن لنا إطارا ً من المجوس وإن م يکون ل م العيد في دون لنا فقالت أما ماذبح لذل اليوم فَل تأکلوا ولکن کلوا مین
اشجارهم /
ترجمه  :قابوس از پدرش روايت مي کند که زنیی از عايشیه رضیی ل عن یا پرسیيد همسیايه هیای مجوسیی داريیم وآن یا
عيدی دارند ودر آن برای ما هديه ميدهند چه حکم دارد عايشه رضی ل عن ا درپاسخ گفیت حيوانيکیه بیرای آن روز
کشته شده است از آن نخوريد ولی ازميوه هايکه هديه ميد هند بخوريد .
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مصنف ابن ابی شيبه ومسند اسحق ابن راهويه
 -3عبدل ابن عمرو ابن العاص رضی ل عنه ميبويد  :من بنی ببَلد اْلعاجم فصنع نيروزهم وم رجان م وتشیبه ب یم
حتی يموت وهو کذل حشرمع م يوم القيامة .مصنف ابن ابی شيبه
عبدل ابن عمرو رضی ل تعالی عنه می گويد:هرکس در ش ر ويار سرزمين عجم ها سکونت گزيند منزل وخانه ای
آباد کند نوروز آن ارا انجام دهد ودرمراسم ومحافل خوشی آنان شرکت کند واز آن ا تقليد نمايد وتیا زمیان میرم همیين
صورت باشد در روز قيامت با آن ا محشور ميشود.
 -4عمر بن عبدالعزيز رحمه ل به اصَلحات اموری پراخت که با شرع مخالفت داشت از آن جملیه در میورد ماليیاتی
که قبل ازاو رايج بود وبنام هدايا،نو روزی از رعايای مجوسی گرفته می شد به عامل عبدالحميد بن عبدالرحمن وهمه
واليیییان دولیییتش نوشیییت(:وال هديیییة النيیییروز والم رجان)ترجمیییه :هیییيچ هديیییه نیییوروز وم رجیییان رابیییرای مییین ارسیییال
نکنيد(درحاليکه قبل از او جمع آوری هدايا ونوروزی رايج بود) .مصنف ابن أبي شيبة  -ترقيم عوامة
 -5از حسن بصری رحمه ل درمورد روزه گرفتن روز نوروز پرسيده شد درپاسیخ گفیت شیما بیه نیوروز چیه کیاری
داريد هيچ توج ی به آن نکيند نوروز جشن مجوسيان است (حسن بصری شرکت دراين جشن را مناسب نمی دانست.
اقوال ودیدگاه فقهاء ومجتهدین درمورد تجلیل از نوروز:
اکثريت فق ای اسَلم قول به عدم جواز تجليل نوروز دارند:
-1حسیین بصییری رحمییه ل هديییه دادن نییوروزی وم رجییان را بییرای معلمينییی کییه در آن زمییان رواد داشییت مکییروه
ميدانست.
َ
َ
ً
ً
ضیة ی ِهرییده ت َع ِظیی َ ال َییو ِم
-2قَا َل أَبهو َحفص ال َك ِب ه
وز َبی َ
یر رحمه هللا  :لَو أن َر هج ًال َ
ع َبدَ ّللاَ اَمسِینَ َ
سنَة ث ه أهدَى ِل همش ِرك َیو َم النی هیر ِ
فَقَد َكفَ َر َو َح ِب َ
ع َملههه ا ،رد المحتار ()338 /29
ط َ
ترجمه :ابوحفص کبیر حنفی که شاررد امام محمد بن حسن شیبانی است وازجمله مجتهدین بزرگ بود ،فرمود ،که ارربند،
ای انجا ،سال ادارا عبادت کرد ،باشد وبرای مشری ی در روز نوروز تشمیی را غیرت تعظیی ایین روز تحفیه بدهید ایین
ششص همه عملی را که انجام داد ،است از ثواب آن محروم میشود.
غي ِْر َذلِكَ ْال َي ْو ِم ْ :
اضي َخ ْ
يم َذلِكَ ْال َي ْیو ِم َك َمیا يُ َع ِظ ُمیهُ
ش ْيئًا لَ ْم َي ْشت َِر ِه ِفي َ
وز َ
-3قَال قَ ِ
ان َ :ر ُجل ا ْشت ََرى َي ْو َم النَّي ُْر ِ
إن أ َ َرا َد ِب ِه ت َ ْع ِظ َ
ف َوالتَّنَعُّ ِم الَ ِلت َ ْع ِظ ِيم ْاليَ ْو ِم الَ يَ ُك ُ
ْال َكفَ َرة ُ يَ ُك ُ
یان
س َر ِ
ون ُك ْف ًرا َ ،و ِإ ْن فَ َعل َذلِكَ ْلِ جْ ل ال َّ
وز ِإلَیى ِإ ْن َ
س ٍ
ون ُك ْف ًرا َ .و ِإ ْن أ َ ْه َدى يَ ْو َم النَّي ُْیر ِ
اس الَ يَ ُك ُ
ون ُك ْف ًرا َ .ويَ ْنبَ ِغي أ َ ْن الَ يَ ْفعَل فِي هَی َذا ْاليَ ْیو ِم َمیا الَ يَ ْفعَلُیهُ
َ
عا َدةِ النَّ ِ
علَى َ
يم ْاليَ ْو ِم  ،إِنَّ َما فَعَل َذلِكَ َ
ش ْيئًا َولَ ْم ي ُِر ْد بِ ِه ت َ ْع ِظ َ
یییییییین التَّشَییییییییبُّ ِه ِب ْ
الن ة ة ة ةةا 577 / 3
ییییییییال َكفَ َرةِ  .الخانية ة ة ةةا هنة ة ة ةةا
ییییییییرزَ َ
َقبْییییییییل َذلِییییییییكَ ْاليَ ْ
ییییییییو ِم َوالَ بَ ْعیییییییی َدهُ َ ،وأ َ ْن يَحْ ت َ ِ
ع ِ
قاضی خان فرموده  :دادن تحایف در نوروز بخاطر تعظیم این روز کفر است اگربخاطر تعظیم این روز نباشد خطرکفر نیست.

ان َال يَ ُج ُ
ي ْال َ ی َدايَا ِباس ِْیم هَی َذي ِْن ْاليَ ْیو َمي ِْن َح َیرام بَ ْ
یل ُك ْفیر
یوز ) أ َ ْ
 -4قال ابن نجيم الحنفی ( :واالعطاء ِباس ِْم النَّي ُْر ِ
وز َو ْال ِم ْ َر َج ِ
.البحر الرائق ( ، )555 /8تبیین الحقائق ()228 /6
ترجمه:ابن نجيم حنفی فرموده  :دادن تحايف بنام نور روز وم رجان حرارم وخطر کفراست .
 -5ابن قاسم مالکی نيز هديه دادن به نصرانی هارا درعيد ها به عنیوان مکافیات وتجليیل وتعظیيم آن را بخاطرتشیبيه بیه
نصارا مکروه ميبويد ومسلمانان را از هديه دادن در نوروز منع ميکند.
 -6ابن امير الحاد در«المدخل»درباره حرمت نوروز ميبويد جشن ها وعيدهای که مختص به اهیل کتیاب ومنسیوب بیه
آن ا است وعده ای از مسلمين در آن شرکت ميکنند در حاليکه ميدانند اين عيد ها ومراسم مخصوص ايشان اسیت در آن
شرکت کرده وتعظيم آن ارا ميکنند وبه خوشی وسرور ايشان می افزايند اين کار آن ا حرام وممنوع است.
 -7صاحب فقه االسَلمی مي بويد تجليل وتعظيم نوروز وم رجان درست نيست زيرا ما ازتعظيم وتجليل اين روزها ن ی
شده ايم .
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 -8قال ابن قدامة :وقال أصحابنا بالصیام دون غیرهما افراد ییوم النییروز وییوم المهرجیان بالصیوم ألنهمیا یومیان یعظمهمیا
الكفارة فیكون تشصیهما بالصیام دون غیرهما موافقة له في تعظیمها فكر ،كیوم السبت وعلى قیاس هیذا كیل عبید للكفیار أو
یوم یفردونه بالتعظی المغني  -ابن قدامة ()105 /3
ابن قدامه عَلوه به مکروه دانستن تجليل نوروز کراهيت روزه گرفتن دراين روزهارا نيز مکروه دانسته.
همان گونه ازنظريات فق ای اسَلمی در مورد تجليل نوروز دانسته شد که برخی ازآن ا حرام ويا مکروه ميدانند ودالئیل
شان حدي ث عائشه رضی ل عن ا انس ابن مال وحديث ن ی از تشبه با کفار وآثار ديبری بیوده کیه از صیحابه رضیی
ل عن م در اين مورد نقل شده است.
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