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ملیعید نوروز در تقویت هویتهاي دینیمولفهبررسی نقش 
1ملیحه سالم

دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقالب اسالمی دانشگاه شاهد
زاهد غفاري هشتجین2

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
چکیده

ه گواهی ب. استملیعید نوروز در تقویت هویت دینی يهامولفهپژوهش شناخت نقش هدف اصلی
هاي اسالمی نشد، بلکه در دورهدست فراموشی سپردهتاریخ، با ورود اسالم به ایران نه تنها نوروز به 

از نوروزي دینیهاشناخت مولفهعدر واق. شدهاي اسالمی انطباق دادهبا ارزشحیاتی تازه یافت و
ت آن راهکاري برايآن جهت مهم است که فرصتی براي تقویت هویت ملی و همچنین حفظ و تقوی

این مقاله با استفاده از روش فرهنگی است. مقابله با تهاجم تقویت نظام جمهوري اسالمی ایران و
در تقویت نوروز عبادي -ي دینیهامولفهچگونه ست کههااسنادي تاریخی در پی پاسخ به این سؤال

-یافتهت هویت ملی موثرند؟در تقوینوروز اعتقادي–ي  دینیهامولفهچگونه وموثرند؟ ملیهویت 
نشان می دهد توجه به شعائر اسالمی در نوروز و تطبیق آن با شرایط امروزي باعث شده است این ها

ه در یک زمان ملکوتی گردد که آیین تبدیل به آیینی روحانی و دینی شود و فضاي حاکم بر جامع
در .داردام جمهوري اسالمی ایراناستحکام نظر انسجام و  وفاق ملی مردم واین امر نقش موثري د

ز طریق کارکردهاي مانند،انوروزي با تعالیم ماوراءالطبیعی)آدابپایگی نوروز(آمیخته بودندینواقع
، کمک به هارفع کدورت،امید افزاییصمیمیت، ایجادپیمان با خداوند و دوري از گناه، تجدید

ي انقالبی، تجدید حیات اجتماعی و استحکام هاارزش، حفظ نوامیس ملیفرهنگ و حفظ نیازمندان، 
مردم قوام هویت ملی ر داي ارزندهشان دینیو موکدات نظام جمهوري اسالمی، و احترام به مقدسات 

د.ایفا می کنایران 
.، همبستگی ملیاسالمی- ایرانی هویت ي دینی، هامولفهنوروز، :هاکلید واژه

می دانشگاه شاهدشناسی انقالب اسالکارشناس ارشد جامعه -2

عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد    -
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مقدمه
هاي اسالمی رود اسالم به ایران نه تنها نوروز به دست فراموشی سپرده نشد، بلکه در دورهبه گواهی تاریخ، با و

ترین اشاره گرفت. کهن د حمایت مسلمانان قرارمورو هاي اسالمی انطباق داده شدحیاتی تازه یافت و با ارزش
خوزستان که مسلمان شده خطاب، هرمزان استاندار آن در زمان خالفت عمربنبه موجبکهبه نوروز خبري است

علت :ندپرسیدحضرتاي براي حضرت علی (ع) فرستاد؛ چهنبود از شیرینی و دیگر اقالم خوان نوروزي، خوا
یعنی » نیروزنامهمیوکل«گفتند: ب، فرارسیدن عید نوورزاست.حضرت؟ گفتند: موجفرستادن این خوانچه چیست

).12:1391(اباذري،»سازیدنوروزنایماهر روز رابر«
اسالم، نوروز خود را رنگ و ا به عالیق متین و استوار به دین این سرزمین مسلمان شیعی مذهب، بنبه عبارتی 

- با احادیث و اخبار اسالمی تلفیقبوي اسالمی داده و عقاید و باورهاي باستانی خود را در خصوص نوروز 
ها توسط تی حضرت نوح(ع)، شکستن بتکشآدم، نشستنکه این روز را مطابق با روز خلقتکردند؛ چنان 

(ع) به رم(ص) و والدت حضرت قائم و جلوس حضرت علیحضرت ابراهیم(ع)، بعثت حضرت رسول اک
). 27:1379(لولویی،دانند و عقیده بر این است که ظهور امام دوازدهم نیز در این روز خواهد بودخالفت می

عالم را » نوروز«تعالی در این روز است؛ گویند خدايآمده»نوروز«ي نیز واژه» برهان قاطع«کتابمچنین دره
ي اول حمل بود و در این روز، آدم(ع) را آفرید و هر هفت کوکب در اوج تدبیر بودند و اوجات همه در نقطه

اطر امروزه این جشن عالوه بر به همین خ). 10:1388ز را نوروز گویند (علومی،خلق کرد. بنابراین این رو
یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و «گرفته و دعايدینی هم به خودهنبملی، جبعد

روي زبان هر ایرانی به میمنت و فرخندگی آن به هنگام تحویل سال بر» االحوال، حول حالنا الی احسن الحال
-اوستا، تورات و انجیل-دینی ایرانیهاي ضمن آن که تالوت قرآن و خواندن کتب مقدس اقلیتمسلمان است؛

ي بخشش گناهان و داشته و دارد و به منزلهطوالنی استمرار هاي که سدهسنت نیکویی استي بر پاي خوان نوروز
).12:1392نوینی است (اباذري، ترك گذشته و آغاز زندگی 

و عالیق مشترکشان رمز ها ین، سنتبا الهام از مذهب، دمختلفاقواممردم و ایران اسالمیهعرصواقع دردر
یکی از-نمادي بارز از این عالیق سنتی و دینی- به عنواننوروزحال دهند، وحدت سر میجاودانگی و 

آنازمسلماپسمدرد به پیش برده است.عواملی است که همیشه در گذر تاریخ این ملت همسو و همدل و ه
و دینی عالیق سنتی، کلدر.بهره گرفتایرانتقویت هویت ملیوانبراي مقابله با دشمنان و بیگانگمی توان
چرا که نوروز یادگاري از ؛در چارچوب نوروز توانسته نقش مهمی را در تقویت  هویت ملی ایفا کندمذهبی 

ن این آییدهد و در یک کالم گذشتگان دور، همواره ما را به خانواده، جامعه، گذشته و به اقوام دیگر پیوند می
بیشترین نقش را در حفظ از طریق کارکردهایشوصداي وحدت و یکپارچگی ایران استملی و همگانی
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هنجارهاي فرهنگی و انسجام اجتماعی و نظم در یک جامعه چند فرهنگی و چند قومی دارد. در واقع نوروز 
واره زیباتر شده است؛ لذا در ي اسالمی همهاارزشکه در گذر زمان  با تلقیق با سلسله جنبان هویت ایرانی است؛

و نقش اعتقادي–ي دینی هاو مولفهعبادي-ي دینیهادر دو بخش مولفهي دینی نوروزهااین مقاله نقش مولفه
در این باره دو سوال پژوهشی زیر مطرح و بررسی شده گیرد.ملی مورد بررسی قرار میآن در تقویت هویت

است:
نوروز در تقویت هویت ملی تاثیرگذار است؟عبادي–ي دینی هاچگونه مولفه- 1
تاثیر گذار است؟نوروز در تقویت هویت ملی اعتقادي-ي دینیهاچگونه مولفه- 2

روش پژوهش
شده است از کیفی و از نوع تحلیل اسنادي است. بر اساس این نوع از پژوهش سعی روشپژوهش حاضر در 

منظور پاسخگویی به سواالت پژوهش استفاده شود و  در اسناد و مدارك موجود مرتبط با موضوع پژوهش به
باره عید نوروز و هویت ملی از منابع مورد نیاز درو اطالعاتهادادهاین باره با استفاده از ابزار فیش برداري 

گرفته است.ي شده و مورد تجزیه و تحلیل قراري اینترنتی و .. جمع آورها، مقاالت، سایتهامختلف اعم ازکتاب
مبانی و چارچوب نظري-الف

و سپس مدل مفهومی مقاله ترسیم استشدهفرهنگی پرداختههویت ملی و در این بخش ابتدا به بررسی نظریه ي 
شده است.

ي هویت ملی و هویت فرهنگی هانظریه- 1
میلرملینظریه هویت-1- 1

، هاکه نمادها، دین، سنتص دانست؛ ملتیاس تعلق به ملتی خاتوان نوعی احسدارد هویت ملی را میبیان می3میلر
دارد براي معینی دارد. میلرعقیدهسرزمینی و درواقع  فرهنگ هاي مقدس، آداب و رسوم، قهرمانان، تاریخ و مکان

وي معتقد است .(Miller, 1995: 253)ملت را روشن کرد ملی معلوم شود، باید چیستیاینکه منظور از هویت
لر براي هویت سازد. میفرهنگ عمومی خاص، ملیت را از دیگر منابع هویت متمایز میيیک اجتماع به واسطه

خور توجه بیان کرده است:ملی چندین ویژگی در 
نوان هم وطن بپذیرند که اعضایشان یکدیگر را به عآیندها زمانی پدید میهویت ملی مبتنی بر باور است؛ ملت1

ترکند.هاي مناسبی مشکه در ویژگیو باور کنند
گردد.ها به گذشته  باز میملتبخشد. کششمیتاریخی را منسجمتداومکهاستهویت ملی، هویتی- 2
گیرند و به نتیجه کنند، تصمیم میها اجتماعاتی هستند که با یکدیگر عمل میهویت ملی فعال است. ملت- 3

رسند.می
هاي خاص است که در اینجا نیز با بسیاري از هویتهویت ملی، پیوند یک گروه از مردم به مکان جغرافیایی- 4

گیرد.پذیرند، قرار میدیگري که افراد می

3 . Miller
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توان به ها که میاي از ویژگیمستلزم شراکت افراد سهیم در برخی از موارد است، یعنی مجموعهملی هویت- 5
).18-19: 1388عنوان یک فرهنگ عمومی مشترك اشاره کرد (قادرزاده،

4یه هویت فرهنگی کلیفورد گیرتزنظر-2- 1

هاي جمعی بر مبناي بر این اصل استوار  است که هویت»  هاي فرهنگیانگاره«در واقع برداشت گیرتز از 
گیرد. گیرتز نشان داده است که چطور پیوندهاي ازلی شکل می» هاي فرهنگی هستی اجتماعیانگاره«دلبستگی به 

دهند. گیرتز در بررسی خود در در جوامع صنعتی بر حیات خود ادامه میدر کنار پیوندهاي عرفی و مدنی حتی 
ي قدرتمند را تمیز داده است:هاي جدید آفریقا و آسیا دو انگیزه و سائقهخصوص دولت

، رسوم و سرزمین.هاها به خویشاوند، نژاد، زبان، نمادها، مذهب،آیینهویت مبتنی بر تداوم و تقویت دلبستگی- 1
).69:1388دهد (حاجیانی، ابراهیم،و ثبات که در پیوندهاي مدنی و سیاسی جدید بروز میکارایی - 2

گیرتز در تعریف فرهنگ بیان می دارد که فرهنگ بر الگوهاي نهفته در نمادها که به صورت تاریخی انتقال یافته 
ه است و فرهنگ نه تنها ي به ارث رسیده که به صورت نمادین بیان شدهااست داللت می کند، نظامی از برداشت

کمک می کند خودمان را تعریف کنیم بلکه در همین حال وسیله اي است که از طریق آن شناخت خود را از 
).78:28ي مربوط به آن را مبادله می کند و توسعه می بخشد (گرانپایه،هازندگی و نگرش

اجع به هویت ملی، نظریه میلر است. میلر عقیده ي بیان شده، نظریه ي مورد استناد این مقاله رهانظریهبا توجه به 
ملت را روشن کرد. وي معتقد است یک اجتماع به هویت ملی معلوم شود، باید چیستیدارد براي اینکه منظور از

سازد. ملیت را از دیگر منابع هویت متمایز می، رفتارها و ...ها، سنت، مذهبهاآیین-ي فرهنگ عمومی خاص واسطه
هاي انگاره«ي هویت فرهنگی، به نظریه ي گیرتز استناد می شود. در واقع برداشت وي از هامیان نظریههمچنین از 

هاي فرهنگی هستی انگاره«هاي جمعی بر مبناي دلبستگی به بر این اصل استوار  است که هویت»فرهنگی
عرفی و مدنی حتی پیوندهايپیوندهاي ازلی در کنار گیرد. گیرتز نشان داده است که چطورشکل می» اجتماعی

آسیا انگیزه ي هاي جدیدخصوص دولتدهند. گیرتز در بررسی خود درادامه میخودحیات صنعتی بردر جوامع
ها به خویشاوند، نژاد، قدرتمندي را تمیز داده است که عبارت است از هویت مبتنی بر تداوم و تقویت دلبستگی

ین. زبان، مذهب، نمادها، آیین، رسوم و سرزم
به گفت هر چه فرهنگ و نمودهاي آن در یک ملت قوي تر باشد وانتمی-میلر و گیرتز–پس بر اساس دو نظریه 

ملی انسجام هویتنمودهاي فرهنگی یک ملت و شود یعنی بینتر میتر و قويتبع آن هویت ملی آن ملت منسجم
و هااي از آداب و رسوم، اعتقادات، ارزشهدارد؛  فرهنگ ایرانی نیز مجموعوجودمستقیم کشور رابطهیک

ست که در بین مردم رواج دارد و باعث هویت بخشی به اقوام مختلف ها، هنجارها، رفتارها، دانشاي دینی باوره
یی که پرداختن به به ابعاد جاحال از آن.ا از دیگر اقوام در پی داشته استساکن در ایران گشته و تمایز ایرانیان ر

-در دو بخش مولفه-به عنوان نمادي از فرهنگ ایرانی-انی مقدور نیست؛ لذا در این مقاله، عید نوروز ایرفرهنگ

یت هویت ملی مورد مطالعه قرار در تقوهاو نقش آناعتقادي نوروز-ي دینیهاعبادي نوروز و مولفه-ي دینیها
گیرد.می

4 . Clifford Geertz
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عید نوروز و هویت ملی - 2
مدن این سرزمین به یکی از هاي تاریخ تگذر از هزارهشادي بخش ایرانیان است که باهايآییناز دیرپاتریننوروز
عالوه بر ). 7:1390است (ماکویی،شدهملی تبدیل محوري براي حفظ هویتوملت ایرانفرهنگی نمادهايبرترین

دهد که شان میباورهاي مذهبی نظیر نماز، روزه و دعاها و همخوانی بسیاري از مناسک با روح شیعی ن،این
اسالمی است.-نوروز نماد هویت ملی و هویت ایرانی

و از همه اي سیاسی، اقتصادي، اجتماعیحادثهملی،ي تحکیم هویتهادر واقع  نوروز به عنوان یکی از مولفه
ملتتمام شئونات زندگی مردمگسترده و قوي دراي فرهنگی و اعتقادي است چراکه این مراسممهم تر حادثه

هاساله زندگی فردي و اجتماعی میلیونکه هراي بزرگ استروز حادثهنوعبارتیبهاست.کنون نقش ایفا کردهات
ه عموم مردم است، ي دیگر نوروز، تعلق آن بهادهد. از ویژگیلف جهان تحت تاثیر قرار مینفر را در مناطق مخت
توانایی خود در ترویج کس به اندازه ندارد و هرآنگزاري کننده در برعی نقشی تعییناجتمانژاد، زبان و موقعیت

).21:1392زاده، است (قلینقش ایفاکردهآن
اه با ، مخصوص یک روستا، شهر و یک منطقه نیست. بلکه در سراسر این سرزمین کهنسال همرچنین نوروزهم

در یک کالم اگر فرهنگ کوبیم.افشانیم و پاي میجوان شدن جهان و آغازي دگرباره بر گردش طبیعت دست می
). یکی از65:1377(هنري،اصیل و غنی موجب پیوستگی ایران و ایرانی باشد، نوروز شاهرگ این فرهنگ است

ملی است؛ در واقع نقش و هویتهاها، یگانگیایجاد وحدت و تقویت همبستگیي نوروز ترین کارکردهاعمده
و هم در ناشی از استمرار انقطاع طی هزار سال تاریخ است کلیت برگزاري جشن که آفرینی نوروز، هم دروحدت

که امروزه گر استگیر و پیوندنوروز جشنی ایراناز طرفی).18:1380آید (بلوکباشی،میچشمبهیشهاآیینیکیک
در زه امروکهاستمناطقیبهمربوطجشنشود، اینکنونی برگزار نمیهاي سیاسین با مرزاتنها در سرزمین ایر

که وابستگی ان و بسیاري از مناطقیاند. تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، قزیقستحصارهاي قراردادي واقع شده
-در اینکههزار سال است3000نوروز بیش از آریایی دارند.ها و تمدنها و فرهنگیکی با جشنتاریخی نزد

).60-59: 1389(زهیر عزیز،شودمیگرفتهکشورها جشن
در تقویت هویت ملیمفهومی نقش نوروز مدل - 3

ملت قوي تر باشد به در یک-ي ملیهاآیین-چه فرهنگ و نمودهاي آنهر-میلر و گیرتز–بر اساس دو نظریه 
گی یک ملت و انسجام هویت ملی شود یعنی بین نمودهاي فرهنتر میآن ملت منسجم تر و قويملیتبع آن هویت

- يهاآیینهاثرترین آني پیوند دهنده اي که موهافرهنگ ایرانی با حلقهدر این میان.وجود داردرابطه مستقیم آن،
فاوت پیوسته شناور به ي اقلیمی متهاو موقعیتهامشترکی را در خرده فرهنگتعلق فرهنگیهستند، احساسملی

یگر اقوام گشته است.بخشی به اقوام مختلف ساکن در ایران و تمایز ایرانیان از دکه باعث هویتوجود آورده
ي فرهنگی این  ي هویت ایرانی را شکل داده و جان مایهقاعدهست کههامدتملیبه عنوان آیینیجشن نوروز
با نوروزدعاها و همخوانی بسیاري از مناسکوزه،نظیر نماز، رآنمختص باورهاي مذهبیبوده و مرز و بوم 

موثر است.آنتقویتدرواسالمی است- ملی  و هویت ایرانیدهد که نوروز  نماد هویت روح شیعی نشان می
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عنصر تاریخی و جزء جدایی مذهب هستند و تشیعدرصد مسلمانان ایران شیعی90حدوددر از آن جایی در واقع
زندگی ي فرهنگی در شیوه ي هاو ارزشها، آدابهابسیاري از سنتاپذیر روح هویت ملی ایرانیان است؛ ن

بودن مراسم و (آمیختهجایی که دین پایگی نوروز حال از آن؛ تشیع شکل می گیردو بیش در قالبایرانیان کم
از طریق کارکردهاي مانند، تجدید عهد و پیمان با خداوند و دوري از نوروزي با تعالیم ماوراءالطبیعی)آداب

ي هاملی ، حفظ و گسترش ارزشافزایی، حفظ فرهنگ و نوامیس امیدبخشی،شاديگناه، ایجاد صفا و صمیمیت،
اجتماعی و تجدیدحیاتبه نیازمندان، ،کمکهاو کدورتها، رفع اختالف، تحکیم ارتباطات خانوادگیانقالبی،

ملی اي در قوام هویتشان ارزندهاستحکام نظام جمهوري اسالمی، و احترام به مقدسات و موکدات دینی و ...  
عبادي نوروز و –ي دینی هابررسی این مولفهر بهن مقاله با توجه به نمودار زیدر ایکند؛ لذا ایران ایفا میمردم 
یی هامولفهبررسی ، بهعبادي نوروز-ي دینیهادر بخش مولفهپرداخته می شود.اعتقادي نوروز-ي دینیهامولفه
با خانواده ي تحمیلی، دیدارجنگو شهداياهل قبورزیارترحم، گسترش رسم صلهدعاي تحویل سال،،مثل

آنها در تقویت هویت ملی و نقشفقهی و روایی نوروز در کتب ،سینسفره هفتقرآنشهدا و مصیبت زدگان،
: نوروز در کالم مانند ییهابه بررسی مولفه،نوروزتقادي اع-ي دینیهاه می شود. همچنین در بخش مولفهپرداخت
ملی مورد درتقویت هویتهاش آننقشیعی و روز در روایاتمجید و نورسی هفت سین در قرآندینی،  بربزرگان

.گیردمطالعه قرار می
مدل مفهومی نقش نوروز در تقویت هویت ملی- 4

تقویت هویت ملی
عبادي عید نوروز در تقویت هویت ملی–هاي دینی نقش مولفه-ب

کند و ، بهار طبیعت را آغاز میرانشک؛ زیرا خداوند با لطف بیتوان روز رحمت عالمیان دانستنوروز را می
بر طاعت و که بندگان نیز چه شایسته استگستراند پسمنتهایش را دوباره بر نقاط جهان میرحمت بی
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داراي -عبادي نوورز-هاي دینی). در این بخش به بررسی مولفه17:138(پاك نیا تبریزي،عبودیتشان بیفزایند
ل سال، گسترش رسم صله ي رحم، زیارت اهل قبور و شهداي جنگ ، دعاي تحویاز قبیل - جنبه ي عملی

و نقش آنهاسین، نوروز در کتب فقهی و رواییزدگان، قرآن سفره هفتشهدا و مصیبتدیدار با خانوادهتحمیلی، 
شود. در تقویت هویت ملی پرداخته می

دعاي تحویل سال-1
ریا مقلب القلوب و البصار / یا مدبر اللیل و النها

یا محول الحول والحوال /  حول حالنا الی احسن الحال
اغلب مردم ایران ماند. ها در اذهان باقی میمدتشکوهی است که خاطره شادشباي سال، لحظهتحویلي لحظه

داشته باشند تا دعاها و آرزوهایشان به سبب قدسیت مکان مقدسی حضوراین لحظه را در مکانعالقمندند
،  این سال نوي تحویل سال است، که در طلیعهامر در حین اجراي این آیین، دعايما مهمترین برآورده گردد. ا

کوتاه سرشار از معارف بلندي است که کند. این دعايفضا را معطرمیاش، با فرازهاي نورانیروح بخشدعاي
سازد. تحول در قلب و گردد و جهانی از اسرار را جلوه گر میي زالل بر بستر معنا جاري میچونان چشمه

-30: 1385(خزائلی،بهترین دعا در حق هر فردي استها بصیرت، تدبیر روز  و شب و نیل به نیکوترین حال
نیکوترین درآید،میدعا  بیرونه از مفهوم انقالب و دگرگونی اینپیام عمده ک4به و تعهد به عملپایبندي).29

و استحکام تقویت همبستگی اجتماعیش مهمی در تجدید حیات اجتماعی،نقتواند میسال نوي آستانهدراحوال
عبارتند از:هاو در نهایت در تقویت هویت ملی ایرانیان ایفا کند، این پیامنظام جمهوري اسالمی ایران

انقالب و دگرگونی در نیکوترین حال از نظر گفتار و رفتار فردي و جمعی، باید صورت بگیرد که در اثر آن - 1
باید گفتار و رفتار بد با خانواده و همسر و دوستان و اجتماع و جامعه را تغییر دهیم و چناچه در برخوردهاي 

کنیم و آن را به بهترین را عوضایم آنزشی داشتههاي جمعی لغگروهی و سیاسی و حکومتی و حرکت
سالم با نوآوري خود آن کنیم. زیرا اینزرا جایگ-اسالمیازیم و اخالقساسالمی و انسانی تبدیلندیدهپسهايروش

ل نو خود سالکه چگونه در تحویداد و به او آموختبه بشرها ي زمینههمهگفتاري و رفتاري را دربهترین اخالق
کند و از و شایسته پیدااخالق و رفتار نو ي نوظهور طبیعت انسان هم گرایش به پدیدهکند و همراه با را عوض
جاري عدالت و اعتدال در روش و منش خوداسالمی روي آورد و به عطوفت و رحمتعیفردي و جمخشونت

گفتاري و اقتصادي و اخالقی و فرهنگی و حکومتی و سیاسی پرهیز نماید. وي سازد و از افراط و تفریط رفتار
.ربیتی و فرهنگیتادي، اقتصمتی، مدیریتی،حکواجتماعی، سیاسی،روشکوتریندگرگونی در ایجاد نیانقالب و- 2
.فرهنگی و معنويگونی در نظم اقتصادي، انضباط مادي،انقالب و دگر- 3
مشروع قانونی و هاي آزاديوحیاتتجاوزنکردن به حقدیگران،در رعایت قوانین و حقوقانقالب و دگرگونی- 4

ی اسالمی و انسانهايزشهاي دینی و حاکم کردن ارکردن آموزهپیادهدالت اجتماعی، اجراي عشرعی و انسانی،
-درستهايبرخوردد درست والدین با فرزندان و بالعکس، رسال برخودر طولدر سراسر زندگی. همچنین

نویسندگی و باالخره ري،کار و کارگسیاسی، اخالقی، انسانی، تجارتی، حکومتی، قضایی،اجتماعی،اقتصادي،
.حتی مسئولیت نسبت به حیواناتهمهرعایت حقوق
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نوروزرحم در عیدسترش رسم صلهگ- 2
عاطفه و محبت درآن ي چون رشتهاجتماعی است وترین ارتباطاتاي خانوادگی و فامیلی، از مستحکمپیونده
تر ساخت. قدر دانست و محکمرا بایدها است، نسبت به روابط دیگر دوام بیشتري دارد. این رابطهشدهتنیده

که از » رحميهصل«بخشد. در واقع فرهنگ میین رشته را قوامکه ای استتجدید دیدار از عوامل مهم
ها ساز عواطف و محبترا شاداب و دل و جان را از چشمهرهنمودهاي مهم اجتماعی در اسالم است، روح

است، دینیاین دستورانگاريیا سهلاي براي تركاد، بهانهکند. نداشتن فرصت براي برخی از افرسیراب می
ارهاي به دیدکهجوانانایام فرصتی است براي ت. ایناسخوبیرحم فرصتوزي براي صلهنورتعطیالت

رحم نوید ي بگیرند و فامیل را بشناسند و از پاداش عظیمی که خداوند براي صلهخانوادگی بپردازند و روحیه
ش حیات نوینی به جهان آفرینکه در نوروز همانطوردر واقع).20:1392است برخودار شوند(قلی زاده،داده

کند. این رسم زیبا د و فعالیت تازه اي را آغازتواند با پاك کردن دل، حیات جدیگیرد، انسان نیز میخودمی
کاري باشد که همگیها و... میها و کینهکردن به نیازمندان و رفع اختالفمانندکمکیتاثیرات مهمداراي 

).13:1389بریزي،تایید عقل و شرع است(پاك نیا تپسندیده و مورد
الیل گردهم آمدن و شادمانی جمعی است. امروزه به داز کارکردهاي اجتماعی نوروز همیندیگر یکی به بیانی

یابند تا همدیگر را ببینند و از این جهت ایام نوروز این امکان را کمتر فرصت میمختلف خویشاوندان و آشنایان
که هاییباخبر شوند؛ در نتیجه در اثر این دید و بازدیدعید از احواالت همدید و بازدید ي کند تا به بهانهفراهم می

یابند و به این جهت ، انس بیشتري میهاکنند و دلگیرد مردم خود را به یکدیگر نزدیک احساس میصورت می
- یادآوري است). الزم به 16:1389ي،نیا تبریز(پاكتوان نوروز را روز اتحاد و همبستگی اجتماعی قلمداد کردمی

ها حق بیشتري دارند و که آنچراکه علماء و کهن ساالن و مریضان و مستضعفان فامیل را باید مقدم داشت، 
مورد تاکید و توصیه امامان معصوم هستند.

صلوا ارحامکم ولو بالسالم، یقول اهللا تبارك و تعالی و اتقوا الذي تسئلون به و االرحام ان اهللا کان :قال علی(ع)«
رحم کنید ولو با یک سالم باشد. خداوند تبارك و تعالی در قرآن يهحضرت علی(ع) فرمودند: صل»لیکم رقیبا؛ع

خواهید گرفت، مورد سوال قرارها که از آنکسانیکنید ازخویشاوندان خود ووده: بپرهیزید از این که قطع رحمفرم
زیرا به یقین خداوند مراقب شما خواهد بود.

که ترین مردم کسی استامام حسین(ع) فرمود: پیوندکننده: ان اوصل الناس من وصل من قطعه؛ قال الحسین(ع)
کرده است.کند با کسی که با او قطع پیونديپیوند

الصادق(ع) صله الرحام و خسن الخلق زیادة فی االعمار؛ امام صادق(ع) فرمودند: پیوند خویشاوندي و حسن قال
).92-93: 1392کند(بحرالعلوم میردامادي،یخلق، عمر را زیاد و طوالنی م

ارحام و ي پیوستن و به ویژه صلههمبهمنسجم،جمعیگیپس اسالم به اجتماع و تشکل مسلمان و معاشرت و زند
تشکل مسلمانان، از اصول اساسی جامعه اسالمی اصلکه خاصی قائل است تا جاییبا خویشاوندان خود اهمیت

بنیان اصلی خواندند وهاي جمعی فرا میبه تشکیل نشستعیان خود راشیعه، شیشود. امامان محسوب می
- يهپایکه بردارنددینیارزش، تا زمانیهاکه این نشستتاکید داشتنددانستند و ها را ایمان و تقوا میگردهمایی
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شیعیان –آیا شما فرمودند: امامگوید: یکی از از یاران امام ششم(ع) می» مسیر«گیرد، براي نمونه معنویت، انجام
پردازید؟ گفتم آري به خدا ما کنید و با هم در مورد موضوعاتی که دوست دارید به گفتگو میبا هم خلوت می–

اما و اهللا لوددت «زنیم. حضرت فرمودند: نشینیم و به دور از دید و نظر بیگانگان با هم حرف میدر کنار هم می
ن، اما وهللا انی ال احب ریحکم و اراحکم، و انکم علی دین اهللا و دین مالئکته انی معکم فی بعض تلک المواط

دارم که در بعضی از جاها با شما باشم. من به به هوش؛ به خدا سوگند دوست می«؛ »فاعینونی بورع و اجتهاد
هم مرا با تقوا و یقین قدرت و توان  و  معنویات شما را دوست دارم و شما در دین خدا ومالئکه او هستید. شما 

).34-35: 1388(وفا،» پرهیزکاري یاریم کنید
ي گناهان، قطع رحم و ترك رابطهبه طوري که بدتریني ارحام دارند تمامی این احادیث تاکید زیادي بر صله
ها پاك باید در ایام عید دل را از کینهبر اساس این رهنمودهاي اسالمی عاطفی با خویشان و ارحام است  پس 

هاکرد و به دیدن بستگان رفت و روابط دوستانه و صمیمانه برقرار کرد و در صورت وجود مشکل به یاري آن
صفا و ایجادبخشی،امیدافزایی، شاديپایبندي به این سنت در قالب اسالم خود باعثمشخص است که شتافت؛

.شودمردم ایران میعی و وفاق ملیارتباطات خانوادگی و اجتمامثبت به زندگی، تحکیمنگرشافزایشصمیمیت،
ي شهدا و مصیبت دیدگاندیدار خانواده- 3

گذارن انقالب هستند؛ حق بزرگی بر ملت ایران دارند آزادگان که بزرگترین سرمایهي شهدا و جانبازان وخانواده
ي اقشار یل آنان، بر همهحق انقالبند و احترام و تجلو وارثان بري امام راحل چشم و چراغ این  ملت و به فرموده

آن عزیزان بروند و به آنان نوروز به دیدار، در ایامکهخواهندم  از براردان و خواهران دینی میامااالزم است، لذ
ي ما مسئولیم بر حفظ جایی که همهبدیهی است از آن). 100:1390تبریک و تسلیت بگویند(بحرالعلوم میردامادي،

خود را نسبت به آن توانیم کمترین حقی خویش هشیار باشیم، با این دیدار میفرهنگ و نوامیس ملی و مذهب
-ي انقالبی در جامعه، هویتهااین ارزش)؛ در واقع از طریق حفظ و ترویج311:1386بزرگان ادا کنیم(ابریشمی،

.تقویت می شوداسالمی است–ملی ما که همان هویت ایرانی 
اي که مصیبت رسیدهکسیمثل اجره غیر ان ینقض من اجر المصاب شییء؛ کان لهعزيمنصادق(ع) فرمود: امام

م او کم که چیزي از مقااست، بدون آنش و اجر او مانند شخص مصیبت دیدهرا تسلیت و تعزیت بگوید، پادا
- (بحرالعلومکه شخص مصیبت دیده داراي اجر و پاداش بسیار واالیی است شود با توجه به آن

).100:1390میردامادي،
جنگ تحمیلی قبور و شهدايهلزیارت ا- 4

است. مردگان را یادآوردن، معنابخشی به زندگی است و به یاد زیارت اهل قبورسال،بل از تحویلاز دیگر امور ق
گذشته (نیک نظر،حسن ل نو یعنی به یادآوردن خاطرات خوش نوبهارانعزیز از دست رفته هنگام سا

نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی از طریق پیوند حال و گذشته، خاطرات)؛ که همین مرور 82:1389نژاد
فاتحه، دعا و مزار اهل قبور اعم از عموم مردم، علما و شهدا رفتن، خواندن قرآن، کند. در واقع بر سرایفا می

انجام ي سال است که امروزه در آخرین پنجشنبهکارهاییروح درگذشتگان از جملهدادن نذري جهت شادي
هاي بزرگ ایام عید ها در شاديکردن آنسهیمگیرد. یادآوري در گذشتگان و خیرات براي آنان،می
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براي آن به ویژه غبارویی از سر مزار در گذشتگان و خیرات حضور بر). از طرفی51: 1390است(ماکویی،
میهن اسالمی است که نشان از ، درسراسر این هاي بسیار پسندیدهشهدا در شب جمعه  پایان سال از سنتمزار

دینی اصول)؛ پس تقویت7:1377(اردکانی،استنوسالحلولي باورهاي مردم به معاد و یاد درگذشتگان در آستانه
سال نو می باشد که  نقش بارزي در تقویت دیگر زیارت اهل قبور در آستانه به معاد از کارکردهاي ماننداعتقاد

کند.اسالمی ایفا می–هویت ایرانی 
به معنایی » سو«نهانند. می» سو«این رسم در مناطق شمالی کشور به این صورت است که بر مزار مردگان 

روند و براي ها میدهند و به زیارتگاهآن، غذا و شیربرنج پخته به به فقرا میباشد. عالوه برروشنایی و نور می
کردن شمع روي روشنان در این روز با خیرات  و که مردم مازندربه طوريکنند.امرزش در گذشتگان دعا می

توسل کنند.همچنین از دیگر رسوم، شمع روشن کردن براي گل، یاد و نام عزیزانشان را حفظ میقبرها و نثارکردن
(نیک گیرد سال انجام میروز قبل از تحویلکهباشدمیهاي مدفون در محلزادهو ارتباط با امامان و معصوم

خوانند. روند و براي اهل قبور فاتحه میشب عید به قبرستان میدر بهبهان مردم در). 82-83: 1389،نژادنظر،حسن
شوند و مردم براي امواتشان در اطراف قبرستان دیده میراد قرآن خواندر این روز قبرستان شلوغ است، اف

).51-52: 1390ن بخوانند(ماکویی،دادند تا براي درگذشتگانشان قرآها پول میخوانقرآنکنند و به خیرات می
موکد در دین اسالم است، لذا بسیار شایسته است که از مستحباتعلماوشهدا یکیپس زیارت اهل قبور باالخص

مومنین یکی از روزهاي ایام عید را به این عبادت بزرگ اختصاص دهند و با تشرف به مزار مطهر و مرقد منور 
خاطرات آنان را گردند و خدمات ومسلمین دارند به فیض عظیمی نائلي معهآن بزرگواران که حق بزرگی بر جا

-نقشپایبندي مومنان به این اصول مهم انقالبی). 99:1392حرالعلوم میردامادي،را ارج نهند(بزحماتشان تجدید و
کلمه و وحدتيهدارد و به قول عالمه طباطبایی(رحمۀ اهللا) زمیناسالمیدر یک جامعههاآنمهمی در همبستگی

)؛ این 23:1389نیاتبریزي،(پاكکندآورد وعظمت دین را تجدید میمیفراهماجتماعی را تجدیدحیات
کند.میهویت ملی را تقویتاجتماعیتجدیدحیات

سینهفتي سفرهقرآن- 5
ریزند و ، مقداري اسفند روي آتش میسالسین تا حدي است که هنگام تحویلهفتيهاهمیت قرآن بر سر سفر

را تالوت بوسید و چند صفحه از آن قرآن را برداشته و میپس از فرستادن صلوات، معموال بزرگ خانواده،
ها را که تالوت و انس با قرآن قلب). چرا68:1390(ماکویی،بوسیدندتک افراد خانه قرآن را میکرد، بعد تکمی

)؛ 42:1392دن آن را به همراه خواهد داشت(حسینی،ششود و بهاريها میجان بخشیده و موجب خانه تکانی دل
کنید و فراگیرید زیرا بهترین : کتاب خداي بلند مرتبه را تالوتفرمایدتاجایی که امام علی(ع) در این مورد می

ست و با نور خود آن را هاه و تفکر کنید؛ زیرا قرآن عامل بهار دلقسخن و رساترین موعظه است. در قرآن تف
بیداري، پاکی، خلوص، در واقع نوروز، عید ). 92:1392ست (حسینی،هازیرا شفا بخش بیماري دلکنید،درمان

ي دل را نیز از کنیم باید خانهصفا و صمیمیت است. در نوروز همانگونه که ظاهر خانه و لباس را پاك و تمیز می
ي سفرهنتیجه با خواندن قرآن سرکنیم درکینه و عداوت و زشتی و گناه پاكهاي روحی و اخالقی مانندآلودگی

). 7:1377(اردکانی،شودي دوري را گناه  فراهم میزمینهدر سال جدید،سین و تعهد با خدا در عمل به آنهفت
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اسالمی و - هویت ایرانیروز نمادنوکهدهدمینشان،ایرانمردمسینهفتي سفرهو تالوت آن بر سرحضور قرآن
ري ساز دوسال جدید و  انس با قرآن، زمینهتانهواقع پیمان بستن با خدا در آسست. درهاعاملی براي نشاط دل

کند.اسالمی  نقش موثري ایفا می-یدر تقویت هویت ایرانمسلما نماید و این امر ازگناه در جامعه را فراهم می
کتب فقهی و روایینوروز دراعمال- 6

، بهار طبیعت کرانشنست؛ زیراخداوند با لطف بیعالمیان داتوان روز رحمتنوروز را میکه بیان شدطورهمان
بندگان نیز بر گستراند و چه شایسته است که منتهایش را دوباره بر نقاط جهان میکند و رحمت بیرا آغاز می

، پوشیدن ). در این بخش به بررسی استحباب روزه، نماز17:1389(پاك نیا تبریزي،طاعت وعبودیتشان بیفزایند
شود. پرداخته میدر نوروزنو و استعمال  عطریات خوشبولباس

نوروز:استحباب روزه در عید-1- 3
منها صوم یوم النیروز لما رواه الشیخ فی المصباح عن المعلی بن خنیس عن الصادق(ع) قال اذا کان یوم و«- 1

هاي از جمله روزه»ا؛النیروز فاغتسل و البس انظف ثیابک و تطیب باطیب طیبک و تکون ذلک الیوم صائم
خنیس نقل نموده است: امام صادق بناز معلی» مصباح«که شیخ در مچناني روز نوروز است همستحب، روزه

ها به بهترین بويهاي خود را بپوش، یزه ترین لباسپاکبنما، غسلینوروز رسید پسکه روز(ع) فرمود: هنگامی
.خود را خوشبو گردان و دراین روز روزه بگیر

ي جملهاز»کما یظهر ممن تتبع الخبار؛ع) به و منها الصوم لقضاء الحاجۀومنها صوم النیروز المر الصادق(«- 2
حاجات و از جمله روزه براي برآورده شدنامام صادق(ع) ي دستورواسطهاست بهاي مستحب، روزه نوروز روزه

شود.است چنانچه از تتبع اخبار استفاده می
ي هایی که روزه اش مستحب است روزهجمله روزهمصباح المجتهد؛ ازیوم النیروز للمروي فی ومنها صوم«- 3

اقسام الصوم اربعۀ نکتفی من هذا تی نقل شده است.اروایدر این مورد»مصباح«عید نوروز است چنان چه در
ا و مکروه و حرام. امالفصل بذکر بعض المسائل اللتی هی المورد للخالف. اقسام الصوم اربعۀ: واجب و ندب

الحجۀ، و منها یوم النیروز؛ روزه داراي چهار حکم است؛ واجب و مستحب و المندوب منه اقسام منها اول ذي
عید نوروز ي است و دیگر، روزهروز اول ذي الحجهها آنهاي مستحب، اولروزهمکروه و حرام، اما 

).50- 53: 1392(بحرالعلوم میردامادي،»است
تحباب خواندن چهار رکعت نمازاس- 3-2
-امامحضرتنوروز بیان می دارند: وکیفیت نماز عیدموردچگونگیالجنان درمفاتیحقمی در عباسشیخمرحوم- 1

به ،هاي خود را بپوشترین جامهپاکیزه، کنکه چون نوروز شود غسلتعلیم فرمودهخنیسبنمعلیع)به(صادق
هاي پس چون از نماز پیشین و پسین و نافله.روز روزه بدارن و درآن خوش خود را خوشبوگردابهترین بوهاي
مرتبه در رکعت اول بعداز حمد دهرکعت به یک سالم  و چهار رکعت نماز گذار یعنی هر دو آن فارغ شوي

سوم ي قل یا ایها الکافرون و در رکعترکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سورهانا انزلناه را بخوان و دري سوره
الفلق و اعوذ بربقلي در رکعت چهارم بعد از حمد ده مرتبه سورهاحد واهللاهوقلي بعد از حمد ده مرتبه سوره

ي شکر برو و این دعا را بخوان:قل اعوذ برب الناس را بخوان و بعد از نماز سجده
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لک بافضل صلواتک و بارك اللهم صل علی محمد و آل محمد االوصیاء المرضیین و علی جمیع انبیائک و رس«
م بارك علی محمد و آل محمد و بارك لنا فی یومنا هعلیهم بافضل برکاتک و صل علی ارواحهم و اجسادهم الل

اللهم بارم لی فیما انعمت به علی فی رزقی یا ذالجالل و ،هذا الذي فضلته و کرمته و شرفته و عظمته خطره
عونک و حفظک و ما فقدت من شی فال تفقدنی عونک علیه حتی ال االکرام اللهم ما غاب عنی فال یغیبن عنی 
).  213- 214: 1389(نوحه خوان،» اتکلف ما ال احتاج الیه یاذالجالل و االکرام

یسجد ة اربع رکعات بعد صالة الظهرین و آمده است: و یستحب فیه الصیام و صلو» المهذب«در کتاب شریف- 2
نوروز روزه گرفتن و خواندن ب خمسین سنه؛ مستحب است در روز عیدبعدها و یدعو بالمرسوم یغفر له ذنو

- عملاینکهکردنعاء به طورمعمولآوردن و دماز ظهر و عصر و سپس سجده به جايرکعت نماز بعد از نچهار

).54-57: 1392میردامادي،رالعلومگردید(بحخواهدسالهپنجاهگناهانآمرزشباعث
فرماید: بیست و چهارم، نماز روز نوروز است و آن می87ي صفحه» عباسیامعج«بهایی درکتاب مرحوم شیخ- 3

از دوم بعدوبت، در رکعتده ن» انا انزلنا«یک نوبت و » فاتحۀ الکتاب«چهار رکعت است و سالم، در رکعت اول 
الم به سجده رود نوبت و بعد از سرا ده» قل اعوذ برب الناس«و » لقالفاعوذبربقل«هر یک از » فاتحۀ الکتاب«

ي و وقت این نماز بعد از اتمام نماز ظهر  و عصر و نافلهده را(در باال ذکر شد) را بخوانددعاي مخصوص سج
).23:1389تبریزي،نیا(پاكآن است که در اول وقت گذارده شود

استحباب پوشیدن لباس نو و زیبا در عید نوروز- 3-3
نیروز فاغتسل و البس انظف ثیابک و تطیب با طیب و تکون ذلک الیوم عن الصادق(ع) قال: اذا کان یوم ال- 1

، هاي خود را بپوشحضرت امام صادق(ع) فرمودند: هنگامی که نوروز آمد غسل کن ونظیف ترین لباسصائما؛
چه خوب است که در این روز، روزه دار باشی (نوحه وشبوترین عطرها  خود را معطر ساز وخبا

).199:1389خوان،
بابی را 346ي صفحه7و جلد 288ي صفحه5و جلد 428ي صفحه2جلد » وسائل الشیعه«شریف در کتاب- 2

کند از امام و در این باب روایتی نقل می» باب استحباب لبس انظف الثیاب فی النیروز«عنوان فرموده به نام: 
کن.الصادق(ع) که حضرت فرمودند: روز عید نوروز معطرترین عطرها را استعم

است که حضرت روایت معروف نقل شدهم صادق همیننیز از اما591ي صفحه» مصباح المجتهد«در کتاب- 3
ا ها را بپوش و با خوشبوترین عطرها خود رنوروز غسل بنما و پاکیزه ترین لباسفرمودند:  در

).58-59: 1392(بحرالعلوم میردامادي،کنخوشبو
خوداستحباب استعمال عطریات و خوشبوکردن-3-4
(ع) فی یوم النیروز قال: اذا عن موالنا الصادقخنیسبني المعلیرو«آمده است: » المجتهد«در کتاب شریف - 1

-عفر صادق(ع) روایتجخنیس از امامبنمعلی: »کان النیروز فاغتسل و البس انظف ثیابک و تطیب باطیب طیبک

هاي خود را ترین لباسکن و پاکیزههنگامی که عیدنوروز فرارسید پس غسل«ودند: فرمرتکه حضاستکرده
»ساز.خود را معطرها بپوش و به بهترین بوي
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346ي صفحه7وجلد» الحدائق«کتاب 38ي صفحه13همین روایت در مورداستعمال بوي خوش در جلد- 2
).60:132میردامادي،(بحرالعلومنیز آمده است » الشیعهوسائل«کتاب 

وقتی «امام صادق(ع) فرمودند: .«عن ابی عبداهللا(ع): کان رسول اهللا(ص) اذا اتی بطیب یوم الفطر بدء بنسائه«- 3
ها عطرها را اول به زن«نمودند شد، از همسران خود آغاز میبراي رسول خدا(ص) عطر روز عید آورده می

).200:1389نوحه خوان،»(.دادندمی
شود و علمیه تدریس میيهحوزکتابها وتالیفاتشان درستهابزرگ و محققین جهان اسالم که قرنقطعا چنین مردان 

ن به استحباب غسل و نماز و روزه، حاضر است، فتوا دادنشامراجع و مجتهدین و محققینتفاده مراجعه و اسمورد
وا دلیل بر باشد و همین فتتواند بدون دلیل متقن و مستند و محکم نمیدعاهاي مخصوص در روز نوروز و...

اسالمی نقش موثري –اعتبار و احترام و امتیاز عید نوروز در اسالم است که عمل به آن در تقویت هویت ایرانی 
ایفا می کند.

ناپذیر جدایییخی و جزءمذهب هستند و تشیع عنصر تاردرصد مسلمانان ایران شیعی90حدوددر واقع باید گفت
در -مانند عید نوروز-ي فرهنگی ما هاو ارزشها، آدابهاسنتان است. درنتیجه بسیاري ازایرانیملیروح هویت

ایرانی را هویتي ها قاعدهجشن نوروز مدتگیرد. به عبارتیدر قالب تشیع شکل میزندگی ایرانیانشیوه ي 
ست، هویت ملی او مقومنمادزعالوه بر اینکه نوروباشد، میفرهنگی این  مرز و بوم ي مایهشکل داده و جان

که نوروز دهدباورهاي مذهبی نظیر نماز، روزه و دعاها و همخوانی بسیاري از مناسک با روح شیعی نشان می
- ایرانینوروز نقش مهمی در تقویت هویتاصخاجراي اعمال؛باشدنیز میاسالمی-هویت ایرانیو مقوم نماد 

به باشد.هاي او مینوروز یاد خداوند و سپاسگذاري از نعمتاجتماعیکه فلسفه ي. چرااسالمی ایفا می کند
ي بندگی یابد و از شرك و کفر دوري شود یا روزي شود که بنا به سخن اگر نوروز رنگ عبودیت و جلوهعبارتی

د ملی آن رخ نماید، در این صورت نه تنها عیبیت درو اندوه شیعیان و اهلها آسمانی امام صادق گشایش سختی
بود و در آسمان و زمین جشن فرا روز شیعیان و پیشوایان نیز خواهدو باستانی، بلکه برتر از آن عید اهل بیت و نو

چرا ، اسالمی دارد-هویت ایرانیدر تقویتمهمی نیزنقشکهکه در این صورت استرسیدن آن برپا خواهد شد
-ي زنده ي یک جامعه را در بر میهااست که ارزشاز عناصر عمده و تاریخی در تقویت هویت ملیکه مذهب

گیرد. 
ملیاعتقادي عید نوروز در تقویت هویت-هاي دینینقش مولفه-ج

در تقویت هویت ملی پرداخته هایک از آنو نقش هراعتقادي نوروز –ي دینی هابخش به بررسی مولفهدر این
شود، بخشیدن به مبانی دینی و عقیدتی مسلمانان وضع میمبه منظور استحکاکه هاخواهد شد. این دسته از مولفه

.نوروز در روایات شیعیسین در قرآن مجید و در کالم بزرگان دینی،  بررسی هفتعبارتند از: نوروز 
نوروز در کالم بزرگان دینی- 1

حادیث و سی ادر این بخش به برربرخوردار است از این رودیدگاه بزرگان دینی از ارزش واالییعید از 
ي اطهار، فقهاي شیعه همچون امام علی(ع)، امام صادق(ع)، امام خمینی(ره) و حضرت اخباري که از زبان ائمه 

وروز نقل شده است، پرداخته خواهد شد.اي در فضیلت نآیت اهللا خامنه
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نوروز در گفتار حضرت علی (ع)-1-1
ا هذا؟ قالوا: یوم نیروز، قال(ع) فنیروزوا ان قدرتم کل م«آوردند، فرمود: 5روزي براي حضرت علی(ع) فالوده«

توانید هر روزتان را فرمود: اگر میاین چیست؟ گفتند امروز نوروز است،، »یوم یعنی تهادوا و تواصلو فی اهللا
). حضرت 139:1388یعنی به خاطر خدا به یکدیگر هدیه بدهید و به دیدار یکدیگر بروید(وفا،نوروز سازید، 

ا را به جاي هها را میان مسلمانان تقسیم کرد و هدیهها خوراند و جامها را خورد و به همنشینان از آنفالوده
).1389:21(افتخارزاده،خراجشان حساب فرمود

رالمومنین امروز نوروز کردند: اي امیچیست؟عرضفرمود اینآوردند،حضرتامیرالمومنینخدمتايهدیهعیدنوروز-
).139:1388، هر روزتان را نوروز کنید (وفا،»اصنعوا لنا کل یوم نیروزا«:فرمودنداست.حضرت

، هر روز براي ما نوروز »نیروزنا کل یوم«فرمایند: در سخنی دیگر در مورد عید نوروز، امام(ع) می-
).43:1378است(لقمانی،

فا و دوري از گناه بیان فرموده (ع) در یک سخن کلی دیگر، معیار شادي به ویژه در اعیاد را پاکی، صامام علی-
که در آن روز، معصیت خدا نشود و گناهی انجام نگیرد، آ ن هر روزي، »کل یوم ال یعصی اهللا فیه فهو عید«است: 

اکی و گناه، روز پیروزي و پمنان(ع) اشاره به این موضوع داردکه روز تركروز عید است.این فرمایش امیرالمو
). 7:1377که همان معناي عید است(محیطی اردکانی،بازگشت به فطرت نخستین است

که آمرزیده شده ید کسی است، این ع»انما هذا عید من غفر له«امام در کالم دیگري در روز عید فرمود: -
).16:1389است(پاك نیا تبریزي،

، »و اتباع للسنهغسل االعیاد طهور لمن اراده طلب الحوائج بین یدي اهللا عزوجل«قال االامیرالمومنین(ع): -
حضرت امیرالمومنین(ع) فرمودند: غسل کردن در روزهاي عید، هم سبب پاکیزگی و نظافت کسانی است که 

آورند و هم پیروي از سنت پیامبر(ص) است گرفتن عیدي  به درگاه خداوند روي می-براي در خواست حاجت
).198:1389(نوحه خوان،

المومنین(ع) یوم عید فاذا عنده فاثور علیه خبز السمراء و صفحه فیها دخلت علی امیر«قال سوید بن غفله: -
گوید: در ، سوید بن غفله می»خطیفه و ملبنه، فقلت: یا امیرالمومنین یوم عید و خطیفه؟ فقال: انما هذا عید منفرله

رده و بر آن یکی از روزهاي عید به حضور امیرالمومنین(ع) شرفیاب شدم، دیدم در پیش روي او سفره اي گست
نانی از گندم و یک سینی که درون آن یک ظرف فرنی و مالقه اي بود، عرضه داشتم: یا امیرالمومنین روز عید و 

حضرت فرمودند: امروز عید کسانی است که مورد بخشش حق واقع شده اند (نوحه این سفره؟
).201:1389خوان،

جعله اهللا عیدا لکم و جعلکم له اهدا، فاذکر و اهللا یذکر کم و اال و ان هذا الیوم یوم«...خطب امیرالمومنین(ع): -
ن، امروز روزي است که خداي هاعید فرمودند:روزي ، حضرت امیرالمومنین(ع) در خطبه»ادعوده یستجب لکم

فالوذج یا حلواي نوروزي                                                                                                    -5
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ا شمتا او نیز به یادآن ساخت. پس به یاد خدا باشیديهیستشما عید قرار داد و شما را نیز شابزرگ آن را براي 
).202:1389(نوحه خوان،.» یتان را به اجابت رساندهاکنید تا خواستهباشد و او را بخوانید و دعا

نوروز در گفتار امام صادق (ع)-2- 1
اذ کان یوم النیرز، فاغسل و البس انظف ثیابک و تطتب طیبک و تکون ذلک الیوم «فرمایند: امام صادق(ع) می-

تعمال کن د، غسل بکن و تمیزترین لباسهایت را بپوش و بهترین عطرهایت را اسهرگاه عید نوروز فرارسی»: صائما
).138:1388(وفا،و این روز را روزه بدار

یوم النیروز هو الیوم الذي یظهر فیه قائمنت اهل البیت و والة االمر و یظفره اهللا «فرمایند: امام صادق(ع) می-
یوم نیروز اال و نحن نتوقع فیه الفرج النه من ایامنا حفظته الفرش تعالی بالدجال فیصلبه علی کناسۀ الکوفۀ و من

کند، و خدایش او را نوروز روزي است که قائم ما خاندان و کارگزاران(خداوند در زمین) ظهور می؛ »و ضیعتموه
آن توقع فرج کند و او دجال را بر کناسه کوفه به دار زند، هیچ نوورزي نیاید، چز آن که ما دربه دجال پیروز می

داریم، زیرا آن از روزهاي ما است که ایرانیان حرمتش را نگه داشتند و شما آن را ضایع کردید (پاك 
).20:1389نیاتبریزي،

ان یوم النیروز هو الذي اخذ فیه نبی(ص) الامیرالمومنین(ع) لعهد بالغدیر خم «فرمایند: امام صادق (ع) می-
نوروز روزي است که پیامبر(ص) از مردم براي امیر »: ثبت علیها و ویل لمن نکثهافاقرواله باالوالدیه فطوبی لمن 

مومنان پیمان گرفت و مردم آن را پذیرفتند. خوشا به حال کسی که بر این پیمان ثابت بمان و و واي بر آن که آن 
).9:1377را بشکند (محیطی اردکانی،

عه یعنی کافی از حسین ین محبوب که از اصحاب اجماع ترین متن حدیثی از کتب اربمرحوم کلینی در کهن-
قالت: سالت اباعبدهللا(ع) عن الرجل یکون له الضیغۀ الکبیرة فاذا «شمرده شده از ابراهیم کرخی نقل کرده است: 

ء لیس هو علیهم یتقربون یذلک الیه؟ قال امام(ع): ا لیس هم رجان او النیروز اهدوا علیه الشیکان لیوم المه
ي ، ابراهیم کرخی گفت: از امام صادق(ع) درباره»قلت: بلی، قال امام(ع): فقبل هدیتهم ولیکفاهممصلین؟

می رسد کارگران و کشاورزان به رسم نوروز ز که فرارووبزرگ داشت و روز ني شخصی پرسیدند که مزرعه
مسلمانند؟گفت: آري، امام فرمود: پذیرید؟ امام فرمود: آیا هدیه دهندگان اهل نماز وبرندآیا میبراي او هدیه می

).28:1387هاي نوروزي را بپذیرید و در مقابل جبران و تدارك کنید(حسینی خراسانی،هدیه
نوروز در گفتار امام خمینی (ع)-3- 1

دهند و قرار میروز را در کنار سایر اعیاد اسالمیعیدنو1363ز سال ونورم خمینی در در سخنرانی خود در اما
مختلفی هاي برداشت-به حسب نظرهاي مختلف–البته از عیدهایی که اسالم تاسیس فرموده است «یند: فرمامی

کنند بسیار متفاوت است، که اهل معرفت از عید داردند با آن برداشتی که دیگران میوجود دارد، آن برداشتی
الغیرك من «ها دانند و آن روز براي آنیکنند و عید را لقاءاهللا مکه در ماه رمضان میهاییها بعد از ریاضتآن

کنند براي اینکه بعد از ریاضت، دانند و آن روز را عید میي خیر را از او میها همهاست. آن» الظهوذ ما لیس لک
یوم الورود به حضرت است. در عید قربان نیز بعد از این که تمام عزیزانشان را از دست دادند، مهیا براي مالقات 

بعد از اینکه نفس خودشان را کشتند و هر چه عزیز است در  راه خدا از آن گذشتند، آن وقت است که شود،می
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شوند. پس مهیا میبراي لقاءاهللاروز لقاء است و جمعه هم در اثر اجتماعاتی که مسلمین با هم دارند، اهل معرفت
ها برسیم و آن جلوهاي از جلوهاولیا خدا بهها از عید غدیر برداشت ماست و ما امیدواریم که به تبعبرداشت آن

هاي خدا را بدانند و بدانند ذره اي از آن معارف در قلب ما واقع شود. خداوند همه را توفیق بدهد که قدر نعمت
شود براي چیز از اوست. اگر، همه چیز را از خدا بدانیم و این را واقعا در قلبمان ادراك کنیم، عید میمهکه ه

که در راه خدا عزیزانشان را از دست دادند براي اینکه شود براي کسانیکه مجروح شدند، عید میکسانی 
در این عید این حس و ایمان در ما پیدا و هعزیزان، عزیزان خدا هستند، اینها همه از او هستند و من امیدوارم ک

).259:1388ي نور، (صحیفه»تقویت شود
دارند:بیان مینوروزدر موردامام خمینی(ره) در سخنی دیگر
اش مساله  و درخواست کنید، همهآنها، آنچه مالحظه میيهفرموده است، در همدر اعیادي که اسالم به ما عنایت

کن اش نماز است، روزه است، ذکر است، دعاست. عید نوروز هم عیدي ملی است و لد، همهباشو ذکر و دعا می
روزه گرفتن است و از ،بینیم در روایتی وارد شده و از آداب این روزباز مید، اسالم هم با آن مخالفتی ندار

و فهماند که هر ملتی بخواهد به راه راست برود و این به ما میو نمازخواندن استکردن دعاآداب این روز
دا بکند، براي خودش را حفظ کند، باید در عیدش تذکر داشته باشد و ذکر خبخواهد استقالل خودش را، آزادي

و منقطع بشوداز خودشاستحبابی روزه اي که باید انسانرخدا باشد، در عیدش دستور روزه است. دستو
در ایام ها را بپرسید. ها بروید و احوال آواره. در ایام نوروز به مریض خانهتبارك و تعالی باشدمتوجه خداي

ده اند و گرفتار هستند بروید. به اینها سرکشی کنید و از ها بیرونشان کرکه از خانهنوروز به دیدار، کسانی
تشریفات سابق آن کم کنید. اگر بخواهید ملت قوي و آزادي باشید، از تشریفات یک قدري بکاهید. عید را در 
بین دوستان، ملت، مجروحان و معلوالن خودتان باشید. شما وقتی عید دارید که اخالق عید داشته باشید 

).26-27: 1388(نفري،
ايخامنهنوروز در گفتار حضرت آیت اهللا- 1-4

هم حقیقی است. ما با عید نوروز موافقیم، عید نوروز«فرماید: ي عید نوروز میاي دربارهاهللا خامنهآیتحضرت
کرده است، اسالم عید نورز را کند واقعا اشتباهوز چیز بدي است، هرکس چنین تصوريکسی خیال نکند عید نور

که خود را از هاییکنند، آنخود، به فساد و انحطاط گرایش پیدا میدر درونها کهآننوروز براينکرده است.رد 
کنند، نوروز نیست، روز هاي بلند این ملت و انقالب جدا میهایی که خود را از هدفکنند، براي آنخدا دور می

).14:1389(پاك نیاتبریزي،»نوروز استجشن و شادي نیست، شوم است، این آن حقیقت مسئله در باب 
که:فرماینددر سایر سخنان خود در باب نوروز چنین می6آیت اهللا خامنه اي

است، یکی از زیباترین و شایسته ترین کارهایی است هیران در باب عید نوروز انجام دادبه نظر من آنچه ملت ا«
عید نوروز است؛ - اول بهار-یعنیها ل سال شمسی ایرانیشود با یک مراسم سنتی و تاریخی انجام داد. اوکه می

اوال ملت ایران افتخار داد که سال شمسی او هم سال هجري است؛ یعنی همچنان که سال قمري ما مبدا هجرت 
هاي مسلمان براي سال شمسی خود، از ي ملتخاتم النبیاء(ص) است، سال شمسی ما هم مبدا هجرت است. بقیه

٥. http://farsi.khamenei.ir/speech-index
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یم، هم مبدا سال ها هجرت نبی اکرم را، هم مبدا سال قمري قراردادکنند؛ ولی ما ایرانیفاد میسال میالدي است
ي ایرانی به تعالیم مقدس اسالم و به آثار مطهر نبوي که اول نشانگر هنر و عشق و عالقهشمسی. این، مطلب

ان، اول سال خود را، اول که مسیحیحالیدر ا اول فصل بهار انتخاب کرده ایم،است. در ضمن، اول سال ر
ارد و یک مطلب ها با ما این است که والدت حضرت مسیح تاریخ مشخصی نددهند. البته فرق آنزمستان قرار می

دقیق است. به هر حال ما اول بهار را کرم اسالم، از نظر تاریخی کامالکه حجرت نبی محدسی است، در حالی
و بوستان و بیداري باغ ول رویش طبیعت، هم یک ذوق است. اول بهار ااول سال خود مان قرار داده ایم که این 

ي موجودات زنده است و این بهتر از زمستان است که وقت انجماد طبیعت و گیاه و نباتات است.بالندگی همه
ادران و ست براي وجود دارد که خوب ادر تعالیم اسالم نکتهفرمایند:میهمین مطلب می فرمایندایشان در ادامه

اوال بعضی قی مانده است، دو نوع رفتار دارد؛ که قبل از اسالم باهاییکنند؛ اسالم با سنتخواهران به آن توجه
ها قبل از اسالم، دختران خودشان عربدرستی نیست. مثالهايکند؛ چون سنتمینابودغلط را به کلیهايسنت

را به ها کردند، اسالم این سنتن، جنس زن را تحقیر و اهانت میمسلماغیرهاي داشتند، یا بیشتر ملترا نگه نمی
ه بین نبرده است کالبد محتوا را نگها را ازکلی غلط بود. ثانیا اسالم بعضی از سنتکلی از بین برد، چون به

قبل کنید که مالحظه میی رامثل بسیاري از اعمال حج. این طوافاست؛کردهداشته و محتوا و روح آن را عوض
ك آلود خالی از اسالم هم نبود؛ منتها محتواي طواف، محتواي شرك بود. اسالم آمد و دین عمل را از محتواي شر

کرد. طواف در آن زمان مظهر گرایش انسان به آلهه و ارباب ادعایی دینداري بود، آن را و از محتواي توحد پر
رت حق متعال و وجود مقدس پروردگار قرار داد تغییر داد و مظهر اردت انسان به مرکز عالم وجود یعنی حض

.»یعنی ظاهر آن را عوض کرد و باطن آن را عوض کرد
کند. مردم ما هم همین کار را با نوروز کردند؛ نوروز را نگه ها این کار را میاسالم در بسیاري  از مواقع با سنت

هاي استبدادي قبل از اسالم بود، حکومتداشتند و محتواي آن را عوض کردند، نورز در ایران جشنی در خدمت 
اش بد است باستانی » باستانی«اش خوب است، ولی » نوروز«گویند؛ به همین خاطر است که نوروز باستانی می

هاي دیگري یا جشن» مهرگان«هاي یا جشن» نوروز«مثل جشن –ي سال هاي دورهي این جشنیعنی اینکه همه
هاي استبدادي و هاي گوناگونی که قبل از اسالم بوده، در خدمت حکومتو جشن» مردادگان«، »خردادگان«

، محتواي مردمی و خدایی نبود؛ »نوروز«ي جاهلیت ایران بود. محتواي نوروز، محتواي ي دورهي پوسیدههاسلطنت
وروز را توجه و ارادت به حضرت حق در آن نبود؛ جهات عاطفی و انسانی و مردمی  در نوروز نبود. ملت ایران ن

نگه داشتند ولی محتواي آن را عوض کردند. این محتواي امروز نوروز ایرانی، غیر از نوروز باستانی است. نوروز 
یا محول «خوانند، شود مردم دعا میبراي ملت ما عبارت است از توجه مردم به خدا، اول تحویل سال که می

کنند، توجه خود را به آغاز سال را با نام خدا شروع مییند،گومی» الحول واالحوال، یا مقلب القلوب واالبصار
کنند؛ این، ارزش است. خدا زیاد می

دهند. این ها و محبت به یکدیگر قرار میها و کینهثانیا  نوروز را بهانه اي براي دید و بازدید و رفع کدورت
ب است. ضمنا نوروز را بهانه اي ي رحم در اسالم است؛ بسیار خوهمان برادري و عطوفت اسالمی و همان صله

کنند که همیشه یکی از پر جمعیت ترین اوقات دهند؛ به مشهد مسافرت میبراي زیارت اعتاب مقدسه قرار می
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بینید که نوروز را نگه داشتند، سال در مشهد مقدس، اوقات عید نوورز بوده است؛ این بسیار خوب است پس می
ي اي درست و صحیح تبدیل کردند. این هنر ملت ایران و ذوق و سلیقهمحتواي آن را که غلط بود، به محتو

ز را از دیدگاه کسانی که با اسالم سرکار دارند، تایید کنیم. عید نوروز، چیز خوبی ونورایرانی مسلمانان است. ما
ي ي ارحام و صلهکنند، صلهها با یکدیگر ارتباط برقرار میشود، انسانها دل شاد میي اي که با آناست. وسیله

کنند؛ چون دوستان و رفقا هم مثل ارحام احتیاج به صله دارند. انسان باید با ارحام صله کند، باید با احباب می
دوستان و رفقا هم صله کنند؛ یعنی ارتباط برقرار کنند. این، ارتباط عید نورز است که بسیار خوب است. یک 

یات به آن توجه شده است.که در روا» روز نو«ي نوروز، یعنی نکته
و نوروز قرار دهید؛ شرطش این » نو«خواهید روز اول فروردین را براي هم براي خودتان روز حال اگر شما می

یا مقلب «است که کاري کنید و حرکتی انجام دهید؛ حادثه اي بیافرینید. آن حادثه کجاست؟ در درون خود شما...
اگر حال خود را » نهار، یا محول الحول واالحوال، حول حالنا الی احست الحالالقلوب والبصار، یا مدبر اللیل و ال

عوض کردید، اگر توانستید گوهر انسانی خود را درخشان تر کنید، حقیقتا براي شما نوروز است. اگر توانستید 
که در این راه –را هاي مطهر بهترین جوانان این ملت پیام انقالب، پیام مهاجرن، پیام امام بزرگوار و پیام خون

.به حال خودتان منتقل کنید، براي شما نوروز است-ریخته شده است
نوورز را همچون سنتی اصیل اما ایرانی که رنگ و بوي اسالمی عید این بزرگان دینیهمانطور که مالحظه شد،
م پیوندهاي معنوي از تحکیمانند گرانقدرييهاارزشکه باعث تجدید و تحکیم کنندبه خود گرفته مطرح می

دیدار با خویشاوندان، دوستان و آشنایان و صله ي ارحام و احباب و، رسوم زیبایی مثل هدیه دادنطریق
در اثر افزایش محبت به یکدیگر در این ایام، هاو کینههارفع کدورتتقویت همبستگی اجتماعی از طریق آن، 
ري از گناه و معصیت خداوند، پاکیزگی و نظافت از طریق عمل و دوهاتجدید عهد و پیمان با خداوند و پاکی دل

درونی و درخشان شدن گوهر انسانی در اثر خواندن دعاي تحویل سال و به مستحبات موکد در این روز، تحول 
افزایش رفتن به زیارت اعتاب ي انقالبی،هاتعهد به حفظ و گسترش ارزشنهفته در این دعا،يهاپیامعمل به

کم کردن تشریفات سابق و ساختن ، در جامعهند مشهد و در نتیجه تقویت احترام به به مقدسات دینیمقدسه مان
در  این ایام و عیادت بیماران، رسیدگی به احوال آوارگان، هابه مریض خانهنرفتملتی آزاد و قوي از طریق آن، 

به این عمل گفتکنند؛ در نتیجه بایدتاکید میسازيخودسازي و دیگرسازي و امتو درکلگرفتاران و معلوالن
و استحکام نظام جمهوري اسالمی ایرانمهمی در تقویتدر قالب اسالم نقش آیین نوروز نهفته دريهاارزش

هویت ملی مردم جامعه خواهد داشت.
هفت سین در قرآن مجید- 2

باشد با آب و زعفران و ها هفت سین ذکر شدهاز حضرت علی (ع)  روایت شده: اگر کسی هفت آیه که در آن
گالب بر ظرفی چینی بنویسد و در ساعت تحویل سال از آن آب بنوشد تا آخر سال دچار مرض و کسالت 

شود و همچنین در اثر آن فالکت و بال از خانه دور و آرامش را به خانه می آورد. ي قرآنی میگردد و بیمهنمی
آن آیات عبارتند از: 

)58ي ي یاسین آیهم(سورهسالم قوال من رب رحی- 1
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)79ي ي صافات آیهسالم علی نوح فی العالمین(سوره- 2
)119ي ي آیهي صافات آیهسالم علی ابراهیم(سوره- 3
)129ي ي صافات آیهسالم علی آل یاسین(سوره- 5
)73ي ي زمر آیهسالم علیکم طبتم فادخلوها خالدین(سوره- 6
).1391:68) (بحر العلومی میردامادي،6ي ي قدر، آیهسالم هی حتی مطلع الفجر(سوره- 7

آن همین نمونهدینی دارندي نوروزي ریشه هاتوان براي هر کدام از آیینکه میدهدتامل در این بحث نشان می
ي همخوانی بسیاري از شود. در واقع این امر نشان دهندهت آیه از قرآن که با سین شروع میاعتقاد دینی به هف

.کنداسالمی نقش موثري ایفا می-نوروزي با روح اسالم است که این امر در قوام هویت ایرانیمناسک
اسالمی نوروز جشن آفرینش انسان است و چه بهتر که -در فرهنگ عظیم و اصیل و جاودان ایرانیکهبه نحوي

رده است (والعصر...) سوگند کند باري تعالی به زمان سوگند یادآفرینش انسان جشن گرفته شود و از طرفی خداو
خورد که انسان نا آگاه است و باید حساب ماه و سال را نگه دارد چرا که انسان به زمان بسته است می

این آیین آن با شرایط امروزي باعث شدهتوجه به شعائر اسالمی در نوروز و تطبیقاز طرفی ). 87:1378(حاتمی،
اي حاکم بر جامعه در یک زمان ملکوتی گردد که خود این امر نقش تبدیل به آیینی روحانی و دینی شود و فض

-و باورهاي مذهبی نقش موثري در تقویت هویت ایرانیهاکه ارزشري در انسجام  وفاق ملی دارد چراموث
اسالمی دارد.

نوروز در روایات شیعه- 3
نن روایت موافقی با نوروز را تمامی روایات شیعی موافق نوروز هستند به طوري که اگر در روایات اهل تس

)؛ در واقع اهل تشیع اعتقاد 30:1389توان یافت، در تمامی روایات شیعی ضد آن آمده است(افتخار زاده،نمی
توان دریافت که اسالم به زبان، فرهنگ و سنن اصیل هاي نخستین اسالم میدارند که با نگاهی گذرا به سرچشمه

ها در  راستاي توحید، برخوردي ا به رسمیت شناخته است و در نهایت با آنها رملی ملل احترام گذاشته و آن
).32:1389تصحیحی و تنزیهی داشته است(افتخار زاده،

ع و ایام اسالمی وقایینی نوروز را به ادبیات،ي فضایل ازلی و آیدر واقع شیعیان میهن دوست کوشیده اند تا همه
به معلی گنجاندند. اقدامی بسیار هوشمندانه و ضروري، چرا که تشیع همه را ذیل روایات منسوبتبدیل کنند و

که فضاي ازلی آیینی نوروز و فضایل آن به راث ملی ایران بود. به طوري ي مناسبی براي حفظ فرهنگ و میزمینه
ع پاسدار با همت نیاکان ما، تشیلی ایران گردید. در نتیجه ي امامیه منتقل شد و بخشی از فرهنگ مادبیات شیعه

ي قومی ایرانی، ضامن وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران شد و چون هویت، فرهنگ، سنن اصیل ملی، خاطره
ي اقوام ایرانی را در آغوش گرفت. پشتوانه اي که هیچ یک از دیگر عناصر هویت ملی (مانند زبان مادري همه

و نقش آن را بازي کند. واقعیتی که با نهضت تواند رسالت آن را بر عهده گیرد فارسی و ...) نتوانست و نمی
صفویه ایران را از تجزیه و تالشی نجات داد و اقوام ایرانی را متحد و همدل و همزبان ساخت، حقیقتی که امروز 

شود، این ناروا زادگان در این هیاهو و انفعال، از سوي ناروا زادگان نادان برون مرز و درون مرز نادیده گرفته می
یشان به تشیع ستیزي یا ایران سوزي بس ناجوانمردانه اي پرداختند و براستی ماموریتی دارند تا هاها و قلمبا بوق
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ي قدرت و گرفتار تیشه بر ریشه وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران بزنند. این ناجوانمردان آن چنان دچار عقده
: 1389(افتخارزاده،ود در آن  خواهند سوخت وزند که خافردانند آتشی میخشم و انتقام کور شده اند که نمی

37-35.(
روایت شیعی  معروف معلی بن خنیس درمورد عید نوروز-1- 3

شناسی؟ عرض کردم: فدایت در روز نوروز بر امام صادق(ع) وارد شدم، ایشان فرمودند: که آیا این روز را می
دهند، امام می داشتند و به یکدیگر هدیه میگردم این روز، روزي است که غیر عربها (ایرانیان) آن را گرا

ي طوالنی و قدیمی ي عتیقی که در مکه هست این (تعظیم و هدیه دادن) ریشهصادق(ع) فرمودند: قسم به خانه
م تا از آن مطلع شوي، گفتم: اي آقاي من چنانچه این مطلب را از شما دهدارد و براي تو آن  را توضیح می

است. حضرت فرمود: اي معلی نوروز، روزي است که ده شدن مردگانم و مردن دشمنانم زنبیاموزم براي من بهتر 
و به او شرك نورزند، روزي است که کشتی که جز او را پرستش نکنند ش میثاق گرفتخداوند در آن از بندگان

ایش الهی از هاي خود خارج شده و به آزمروزي است که افرادي که از خانهح بر کوه جودي کناره گرفت ونو
دنیا رفتند، مجددا به دنیا بازگشتند. در این روز جبرئیل بر پیامبر اکرم(ص) نازل شد و درست در همین روز بود 

ین کشید وهاي قریش را از بیت الحرام پایي خود گذاشت تا او بتکه پیامبر اسالم، حضرت علی را به شانه
ش دستور داد تا در مورد خالفت و والیت مومنان با نوروز روزي است که پیامبر به اصحابدرهم شکست. 

جنیان فرستاد تا یامبر اکرم(ص)، علی(ع) را به سويحضرت علی(ع) بیعت کنند و در همین نوروز بود که پ
که ت مجدد گرفته شد و  روزيبراي او از آنان بیعت بگیرد. نوروز روزي است که براي حضرت علی(ع) بیع

گردد و آن روز ظاهر میدرکه قائم ما و روزيروان پیروز شد و ذوالثدیه را کشت حضرت علی(ع)، بر اهل نه
ما در این روز توقع ظهور حضرت حجت(عج) را داریم چرا که این روز، از روزهاي ما باالخره روزي است که

). 37- 39: 1388شیعیان ما است که عجم(ایرانیان) آن را گرامی داشته ولی شما آن را ضایع نمودید (وفا،
ي نوروزروایت شیعی در مورد معنا و پیشینه-2- 2

جمشید دنیا را به چنگ آورد و سرزمین ایران را معتبر خواندم؛هاي در یکی از کتابگوید کهعالمه مجلسی می
آباد کرد و همه کارهایش رو به راه شد و همه چیزش سروسامان یافت و این همه در روز نوروز اول فروردین 

ن بود و آن روز را آغاز سال ایرانی گردید. نوروز روزي است که کیومرث پسر هبه اهللا پسر آدم(ع) بزاد. اما باستا
کند و در روزگار سلطان جالل الدین ملکشاه پسر نوروز سلطانی روزي است که خورشید در برج حمل نزول می

قمري و مهرگان و روز 471مضان سال الب ارسالن وضع گردید و آن روز مصادف بود با پنج شنبه نهم ماه ر
ي مهرماه که فریدون بر ضحاك تاخت و او را در سرزمین مغرب اسیر کرد و در کوه دماوند زندانی نمود. نیمه

فریدون به یارانش گفت: این کار که من کردم مهرگان بان هست. لذا مهرگان نامیده شد و نخستین کسی که رسم 
).62:1389فریدون بود (افتخارزاده،شادباش نوروز و مهرگان نهاد 

را ازاشون انگشتري اش گم کرد، پادشاهیکه سلیمان پسر داود(ع) چدر برخی از منابع آمده استهمچنین 
را بازیافت و کرد و پادشاهی و شوکتش به او بازگشت و شوکتشروز انگشتري را پیدا دست داد. پس از چهل
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پس آن روز نوروز نامیده شد از آن،»یعنی روز نو آمد» نوروز آمد«گفتند: یانگان بعه فرمان او شدند. ایرانپرند
).69:1389(افتخار زاده،

روایت شیعی در عظمت و قداست نوروز-3- 2
در بامداد نورز خدمت امام «که گفت: لبارع از معلی پسرخنیس نقل کردهحلی در مهذب ااحمد پسر فهد

که ایرانیان آن یست نه ولی روزی«کردم:  عرض«ست؟ وزیدانی امروز چه رصادق(ع) رسیدم. فرمود: اي معلی می
که امروز را عظمتی به مراتب بیش از به سوگندکعبه«فرمود: ». گویندبه یکدیگر تبریک میدارند ورا بزرگ می
ت نوروز که شناخاست، با وجوديعیین آن روز در سال پیچیدهنوروز روز گران قدري است و ت«». پیش است...

- آنآن مستلزم شناختامر مهمی است زیرا براي آن روز، عبادات مطلوب شارع تعیین شده است و انجام عبادات 

علماي عیئت «فرموده: که رداخته اند به جز محمد پسر ادریسآن روز نپما به تعیینعلمايهیچ یک از روز است؛
آن روز، اول سال ایرانیان «شهید اول فرموده: ». ستنوروز روز دهم ماه ایار رومی ا«که: د انو حساب گفته

» روز نهم ماه شباط رومی روز نوروز است...قرار داده وگفته اند،نوروز را آغاز سالءیکی از علما» است...
).65:1389(افتخار زاده

گیرينتیجه
به یک ملت قوي تر باشد در -ي ملیهاآیین-هر چه فرهنگ و نمودهاي آن-میلر و گیرتز–بر اساس دو نظریه 

ملی م هویتگی یک ملت و انسجاتر می شود یعنی بین نمودهاي فرهنتر و قويملی آن ملت منسجمتبع آن هویت
هاکه موثرترین آنايي پیونددهندههافرهنگ ایرانی با حلقهمستقیم  وجود دارد. در این میانبطهیک کشور را

فاوت پیوسته ي اقلیمی متهاو موقعیتهای مشترکی را در خرده فرهنگتعلق فرهنگي ملی هستند، احساسهاآیین
ایز ایرانیان از دیگر اقوام که باعث هویت بخشی به اقوام مختلف ساکن در ایران و تمشناور به وجود آورده

نوانبه عکهي ملی، آیین نوروز قرار گرفته استهادر ایران در راس آیین،ي مقالههابر اساس یافتهاست.گشته
و ي فرهنگی این مرز و بوم بوده، هي هویت ایرانی را شکل داده و جان مایقاعدههاستمدتآیینی ملی که

نگرش مثبت به زندگی، تحکیم ارتباطات بخشی، افزایشامیدافزایی، شاديخود همچونعمدههايدکارکربا
از . کندر تقویت هویت ملی ایفا مینقش مهمی دو ...خانوادگی، همبستگی و انسجام اجتماعی و وفاق ملی

نظیر نماز، روزه و دعاها و در کل همخوانی بسیاري از مناسک نوروز مختص به این آیینباورهاي مذهبیطرفی
.اسالمی است- هویت ایرانیمقومدهد که نوروزبا روح شیعی نشان می

عبادي-دینیيهامولفهی در دو بخشي دینی عید نوروز در تقویت هویت ملهابه بررسی مولفهدر این مقاله
- بودننوروز (آمیختهپایگی دینکل ه درکدادنشان نتایج ؛شدپرداخته نوروزاعتقادي-دینیيهامولفهونوروز

تقویت اعتقاد و عمل یی از قبیلهابا کارکردمولفهدر قالب این دونوروزي با تعالیم ماوراءالطبیعی)مراسم و آداب
ایجاد صفا و صمیمیت، آفرینی و امیدافزایی، شادي،هاو مهربانیهاستیتجدید دو،اسالمیرهنمودهاي مهم به

، و اجتماعیتحکیم ارتباطات خانوادگیکردن به نیازمندان،کمک،هاو عداوتهاو دور ریختن کینههارفع اختالف
، حفظ فرهنگ و سال جدیدهدوري از گناه و معصیت در آستانخداوند و باعبودیت و بندگیتجدید پیمان

تجدید خاطرات و تقویت پیوند بین گذشته و حال و ي انقالبی، هاگسترش ارزشملی و مذهبی، حفظ ونوامیس
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درونی و درخشان شدن گوهر انسانی، تحولهمبستگی از طریق آن، تقویت اصول دینی مانند اعتقاد به معاد، 
منسجم، جمعیمسلمانان و معاشرت در زندگی، تشکلمعهدر جادینیو موکداتتقویت احترام به مقدسات

وام هویت ملی مردم ایران اي در قشان ارزندهو در نتیجهحدت کلمه و تجدید حیات اجتماعیوزمینهقویتت
کند.ایفا می

دیل به شده است این آیین تبو تطبیق آن با شرایط امروزي باعثتوجه به شعائر اسالمی در نوروز به عبارت دیگر
تقویت هویت  باعثاین امر ردد که آیینی روحانی و دینی شود و فضاي حاکم بر جامعه در یک زمان ملکوتی گ

ي شیعیان و محبان اهل بیت باشد و اگر نوروز مشخصهاز طرفی. شدمردم جامعه خواهداسالمی –ایرانی 
و » روز اهل بیت«د، آن گاه به عنوان مراسمی جهت تشکل مومنان در برابر نیرنگ و ظلم ستمگران قرار گیر

عید نوروز، چون قطره اي به دریاي جمع پیوستن، از انزوا به در آمدن، شود چرا کهنامیده می» روزشیعیان«
ها را به هم بستن و صف صف به هم پیوستن، پیوند خود را با خدا استوار کردن و دین خود را تحکیم گسسته

بخشیدن است.
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