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 نتوان بُرد بی جنِس فریب ن بازارنفع زی

 را ای که سود اندیشه ای سرمایه کن تزویر

 رددم غفلِت مارا قـوی سرمایه کوعِظ مر

 را ه تعبیرمیـد آن همــاِب ما افسانه فهخو

 دل()بی
 

رام بارهٔ ح در و می پندانند آن مولوی پُشِت مولوی رِگ گلو فیس بُک تماشا میکنم که در صفحهٔ جواناِن مسلمان را در

ین ا )اگر حدیثی در نمی کنند باشد اشاره وروزُحرمت نبارهٔ  به حدیثی که در دیگر بودن نوروز سخنرانی می کنند و

دوم سورة الفرقان اشاره می  به آیهٔ هفتاد و هصحیح را داشته باشد( اکنون هم تمام معیارهای یک حدیثِ  باره باشد و

 دانند.  به حکم قرآن نوروز را حرام می نمایند و

 می آرم: آیه را نخست این

 «اباللغومرواکراماوالذین الیشهدون الزورواذامرو»

 ترجمه:

آن  از گذرند و بگذرند بزرگوارانه می چون برعمل لغو و دهند دروغ نمی که گواهی بندگان رحمان کسانی اند و

 «کنند اعراض می

 جمله اعیاد مشرکان را نیز از خواستند تعمیم نموده و هرچه خود نمی را بر تفسیر کلمٔه )لغو( علمایز برخی ا

زیرم من ناگ موضوع بدان سادگی که ایشان پنداشته اند نیست. دارد و دراز اما این بحث سر   کرده اندتحریم  شامل این
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 شامل رسم  پیراست و و آنرا آراست دوران جاهلیت گرفت و را از ها نخست بدین موضوع بپردازم که اسالم چه چیز

 . عنعنٔه قابل قبول مسلمانان ساخت و

 ها یزچ نتیجه بسیار در و کنند تاریخِ اسالم هیچ توجه نمی دورهٔ جاهلیت و اتِ به ادبیعلمای دینی  بدبختانه برخی از

 وااسالما انا  احی و ودمخاطبان خ چیغ زدن بر پنداندِن رِگ گردن و که به مددِ  کنند د و تالش میدانن بدانند نمی که باید را

 سالطین مسلمان بر سال اسالم و کم یک هزار از که کم یاد می برند از و دیگران تحمیل کنند را بر گفتن نظِرخود

 نه پادشاهان در کرده اند؛ برگزار را وروزهای شان مردم میلهٔ ن دوران پادشاهی در و رده اندن منطقه حکومت کای

 آن داشته اند. نه علمای دین اعتراضی بر راه ممانعت آن اقدامی نموده اند و

 که اینان دستاویز ساخته اند این آیت را و مسلط نبودند آییِن خود دین و بر روزان به اندازهٔ مال های امآیا آن عالم

  دانستند؟ نمی راآن تفسیرِ  نخوانده بودند و

 فرهنگ کهنه و ندارد و هیچ فرهنگ نو ریخ وجودأت که نفی مطلق در دانستند هم می ولی اینرا دانستند آنان می !نه

سیماهای  اگر و دارد بَد فرهنگ سیماهای خوب و که هر کند زیرا نمی د ردص صد در مطلق و را به طور خود قبل از

را به طور  خود فرهنگ قبل از فرهنگ؛ و هر اصالح نکند تعدیل و آنرا و نسازد شرایط تازه سازگار با خوِب آنرا

 چیزی به عنوان فرهنگ باقی نمی ماند. کند یک ُکل رد
 

 می اندازیم.ادبیات دورهٔ جاهلیت  ریخ وأنگاهی به ت

اده کند استف های شبیخون فرصت هر قبیله که می توانست از و بود چنگال جنگ های قبیلوی اسیر جامعهٔ جاهلیت در

 به بردگی می و گرفت دخترانش به غنیمت می زنان و با قبیلهٔ دشمن را بود هست و تاخت و قبیلهٔ دشمن می بر

 چهار این بر بنا سوداگری بپردازند و و اربه ک تا آرامش ضرورت داشتندبرای  یک دورهٔ  اما همین قبیله ها فروخت؛

مشغولیت  تجارت و به کارِ  اآن قبیله ه که در های حرام خواندند اماه ر محرم( ذی الحجه و ذی القعده؛ )رجب؛ ماه سال

 اقتصادی می پرداختند.

 و می افگندند  گرماگرِم جنگ به تأخیر در حرام رادوراِن جاهلیت ماه های  که گاه گاه در میدهد خبر ابن هشام به ما

 .)فراموشی( میخواندند النسی اهمآنرا  و قِتال بدل میکردند ماه های حرام را به حالل یعنی ماهِ جنگ و نتیجه یکی از در

 انندد می رامح بدین دلیل نیز نوروز را و ریخ اسالم ندارندأت ادبیاِت عرب و کاری با مالهای ما متأسفانه بسیاری از

قال اسالم انت در ههای مشرکان مک رسم که بسیاری از بدانند مانند می اینان در عنعنه های مشرکان است. از که تقلید

  اق داده شده است.با فرهنِگ اسالمی انطب یافته و
 

 میان مشرکاِن مکه می افگنیم: ریشه های آن در و آدابِ حج ُنُخست نگاهی به برخی از

لمان مس رفت و دنیا )ص( از هجرت نبی کریم سیزده سال پیش از همعروف ترین شاعر دورهٔ جاهلیت کنابغه ذُبیانی 

 میگوید: یک شعِر خود نشد در

 ترکُت احتجاج البیِت حتی تظاهرتُ 

 وًب من بعِد ذنوبـی ذنـلـع
 

 خود حجِ  اما در کردند حج می قریش نیزمشرکان « شد. آشکار دیگر حج را ترك گفتم تا آنکه گناهانم یکی بعد از»

 بود که می پرستیدند. یکردند بلکه توجه شان به بُت های یگانه توجه نمی به خدای واحد و
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 بن ابی سلمی گفته است: زهیر

 فاَقسمُت الذی طاَف حوله
 مـرجاٌل بنوقُریش وُجره

 

 «طواف کردند. ُجرُهم قُریش و یاد کردم به خانه ای که پیرامونش مردانی از سوگند»

 و راِف جزیرة العرب به مکه می آمدنداط که از آنانی و می پرداختند ه نیزجاهلیت به طواف کعب آری اعراب در

 یزن )لبیک گفتن( تلبیه احجِ شان ب و به جا می آوردند مراسِم حج را نیز فارس ها هندوها ها و ِکنده؛ پادشاهان حمیر و

که هللا  دندکر می ولی فکر داشتند واِن خدای ایمان باورکه آنان به هللا به عن ودتلبیه این بشیوهٔ  فرقش در اما همراه بود

 برخیهمان جامعه که  این تعجب است که در به عنوان شریکاِن خود پذیرفته است. در عزی را منات و الت؛ خود

 )بنات هللا( یا آنانرا ِن مؤنث بودند وسمبوِل خدایا این بُت ها کردند می را زنده به گور متعصبین دختراِن خود از

 کردند. ذکر می سرود های تلبیه ناِم شان را در خواندند و می دختران خدا

 میانِ  در قربانی هم رسِم رایج اسالم پذیرفته شد. در این رسم نیز می آمدند و عرفات گرد نُهم ذی الحجه در روز در

کلمه به  این گفتند که جمعِ آن قالئد است و آنرا قالده می و آویختندگردن گوسفند گردنبندی می  که در مشرکان بود

می گویند جمره زدن را نیز جبرئیل به حضرت ابراهیم  نیز وارد شده است. کالم هللا مجید معنای قربانی نشانه دار در

ِت )سیر گردیده بود. به رسم مشرکان مکه بدل اسالم وجود داشته و مراسم حجِ قبل از در زاین یکی نی آموخت و )ع(

 (199ص 1ابن هشام ج 

این  در و های رنگارنگ نموده اند استنتاج فقها برخی از سورة الفرقان که مفسران و ۷2میگردم به آیهٔ  اکنون بر

 گوید که مسلمانان او می میدهد. میان مقاتل بن سلیمان بلخی شأن نزول دقیق این آیهٔ کریمه را

ان شده را به شیوه های زناِن تازه مسلم کافراِن قریش مردان و هنگامی که می دیدند وصدِر اسالم ضعیف بودند  در

 شدندمی گیر در با کافران عمالً  و دادنددست می مسلماناِن جوان حوصله را از کردند برخی ازظالمانه شکنجه می بسیار

  وید:میگ او  بسازند. ترزور را فراخ و دامنهٔ ظلم و به آسانی شناسایی کنند مسلمانان را این سبب میشد که ُکفار و

 مّرواباللغوَمّروا کراما( یقول اذا سمعوامن کفار )اذا والذین الیشهدون الزوریعنی الیحضرون الذنب یعنی الشرک و

 عرضوا عنه....( اِذا سمعوا اللغواِ  )و کقوله سبحانه: عنهم؛ معرضین «مروا کراما» مکه الشتم واالذی علی االسالم

ت این آیهٔ صور هرب  درگیری با آنان اعراض کنند. از د با بزرگی بگذرند ودیدن مکه را ایذای کفار وقتی شتم ویعنی 

تاج آن استن مفسران از ان گرفته شده است ولی برخی ازبهت معنای شهادِت دروغ و همفسران ب جانب اکثر کریمه از

تنتاجِ اس و دارد حدیث صحیح نیاز ه حکم قطعی به آیت وحرام بودن یک موضوع ب که حکم بر ز کرده اندنی های دیگر

ی نگرفته را جدّ  ریخ اسالم این گونه استنتاج هاأسیِر ت این گونه موارد کافی نیست به همین دلیل مسلمانان در مفسر در

 اند.

س والعالیه؛ طاوواب بن حنفیه ازال یشهدون الزورلهو وغنا یعنی موسیقی را استنتاج نموده است و مثال محمد به طورِ 

 مالک والزهری گونه مجلس بد و عمرو بن قیس هر ربیع بن اَنَس اعیاِد مشرکین و ضحاک و بن سیرین و محمد و

فقیهان منبع خوب برای حرام شناختِن یک امر  چنانکه گفتیم استنتاج مفسران و و استنتاج کرده اند )شرب الخمر( را

 نمی شود. 
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انتخاب کرده  قول ابی بکره همین شهادت دروغ را از ن نیزهمان شهادِت دروغ است که صحیحی قول جمهور مفسران

 لچه با شخصی ثابت َشَود او گواهی دروغ بر فاروق فرموده است اگر روایت ابن ابی شیبه حضرت عمربو  اند

 درونب شریعت را تطبیق نمایند خواهند اگرعلمای کرام می حاال گردد.نیز می تشهیر داده خواهد شد و ضربهٔ شالق سزا

 چهل چهل دره بزنند و ساخته اند پیشهٔ دایمی خود پُشِت والیِت کابُل شهادِت دروغ را ه درک روشی راشاهداِن ف و

 به خلیفه چهارم را شهر مزارشریف مراسم نوروز اما اینکه در برای همیشه ببندند. و شرعی را دروازهٔ این شغل غیر

بحثی دیگر  مرتکِب بدعت های رنگارنگ می شوند مراسم نوروز در وجهه رابطه داده اند و حضرت علی کرم هللا

 خالصه می کنم: خلیفهٔ چهارم هیچ گونه ارتباط ندارد. صراحت میگویم که نوروز با است ولی من با

ن النتاین به دلیل اییا و که نوروز یا عید میالد و این مسأله استفاده کرده اند تحریم نوروز از علمای عالم در -1 (１

برای شان نشان دادم  ربادبیاِت ع ریخ وأمن به استناد ت کافران است حرام می باشد و که متعلق به مشرکان و

ماهیت اسالمی یافته  آنها برخی از رفته شده وجانِب اسالم پذی ریش ازهای کافراِن ق رواج رسم و که بسیاری از

 اسالم نیز نفی مطلِق گذشته وجود ندارد. این در رب بنا شامل فرهنِگ اسالمی گردیده است است و

 ندارد به همین دلیل در وروزمستقیم اشارهٔ به ن غیر دوم سورة الفرقان به شیوهٔ مستقیم یا متن آیهٔ هفتاد و -2 (２

ن شاول سال را ج چنانکه من قبالً گفته ام روزِ  ها کس کاری با مراسم نوروز نداشته است و جریان این همه سال

 خوشی در و گفته اند اشعره بارهٔ نوروز بیدل در سعدی و موالنا؛ عطار؛ شاعرانی چون سنائی؛ و گرفته اند

 موقع سال که ممنوع نیست. هر روِز اول سال یا در

ورهای کش از و ردرا جشن بگی مثال ملل متحد صدمین ساِل تأسیس خود به طور اگر موارِد دیگر پیش بیاید و -3 (３

 چون این جشن از هم علمای عالم خواهند گفت که این جشن اشتراک نمایند آیا باز اهد که درعضو خود بخو

 انان رااین شیوه مسلم با یعنی اینان کاری بدان داشته باشند مسلمانان نباید این حرام است و بر کافران است بنا

  نرخ. هم از بیرون خواهند کرد و شهر هم از

       و دادِن نوروز نه دالئل شرعی ُدُرست دارند مورِد حرام قرار علمای عالم درصراحت میگویم که  با من باز

 متِن جامعه تجرید از را نه خود و لجاجت بردارند این خوب است که دست از بر نه هم دالئل عقلی ُدُرست بنا

 برمنگهم201۸مارچ 1۵وهللا اعلم بالصواب نگارگر.  نه هم مسلمانان را و کنند

 

 

 

 
 تذکر:  

کس ع هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بر
 .نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند
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