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 1منصور-خلیفــه عباســی -امــام کاظــم «ع» را احضــار کــرد و بــه آن حضــرت گفــت :نــوروز امســال ،بایــد
مراسمدربار راشمابرگزار کنید!
امــام کاظــم «ع» ســخنانی دربــاره نــوروز گفتنــد و عــذر خواســتند .خلیفــه نپذیرفــت و بــا ادای ســوگند بــه
حضرت فهماند که راه گریز بســته اســت .حضرت ناچار به رســم معهود جلوس فرمودند .ســران لشــکری
و کشــوری و بــزرگان شــهر بــرای عــرض تبریــک شــرفیاب شــدند و هریــک بــه فراخــور مقــام و منصــب خــود،
هدایایــی نفیــس پیشــکش کردند .مأموری نیز از جانب خلیفه ،ســیاهه امــوال را ثبت کــرد .در آخر ،مردی
ســالخورده وارد شــد و گفــت :مــن تنگدســتم؛ تنهــا ســه بیــت شــعر آوردهام کــه جـ ّـدم در مرثیــه حســین«ع»
ســروده اســت .پــس از مرثیهســرایی وی ،حضــرت کاظــم«ع» بــه پیرمرد فرمودند :تمــام این امــوال را که در
ایــن ســیاهه درج اســت ،بهعنــوان صلــه بــه تــو بخشــیدم .بدینوســیله امــام «ع» بــا بخشــیدن همــه هدایا
و بزرگداشــت عاشــورا ،اهــداف تبلیغاتــی منصــور را نقــش بــر آب کرد.
 2برگــزاری مراســم نــوروز در میــان اعــراب شــایع نبــود و ایــن مختصــر را نیــز بنیعبــاس از دربــار ایــران
آموختــه بودنــد .در گذشــته برخــاف امــروز ،رســم بــر ایــن بــود کــه پادشــاهان و حاکمــان در نــوروز ،جلــوس
میکردندتازیردستان،اموالیرابهرسمهدیهپیشکش کنند.
فرهنگ شــیعی و تربیت اهل بیت«ع» پیرایههای ناروای آداب و رســوم مردم را در طول ســالیان تصحیح
کــرد و بــه آن جــای اســامی زد .انــدک بدعتهــای باقیمانــده از شــادخواری درباریــان مثــل تشــکیل
مجلــس قمــار و شــراب نیــز بــا پیــروزی انقــاب اســامی بــه دســت فراموشــی ســپرده شــد .امــروزه آنچــه باقی
مانــده ،گزیــدهای از زیباتریــن و جذابتریــن دســتورات اجتماعــی اســامی اســت ،همــراه با پا کســازی روح
و روان و انبســاط خاطــر ناشــی از اتصــال بــه مرکــز آفرینــش و روابــط صادقانــه و عاطفــی بــا پیشــوایان برحق.
 3تأیید نوروز در اســام ،مشــروط و از روی مصلحت برای جذب پارســیان به اســام نبوده اســت .نوروز،
آیینــی واجــد آموزههــای فــراوان الهــی و انســانی اســت که امــام صــادق«ع» اعــراب را به جهــت رویگرداندن
ّ
َ
َ
ـوم نیــروز ِال َو َنحـ ُـن َن َت َوقـ ُـع فیـ ِـه الفـ َـر َج ِل ّنـ ُـه ِمــن ّأیامنــا َو
از آن ،شــماتت کردنــد :قــال الصــادق «ع» :مــا ِمــن یـ ِ
شیع ُتنا؛ َح َف َظ ُته َالع َجم َو َض ّی ُعت ُ
ّأیام َ
موه ُأنتم( .نوروز که میآید ،ما منتظر فرج آل محمد«ص» هستیم،
زیرا نوروز از روزهای ما و روزهای شیعیان ماست؛ شما آن را از دست دادید و پارسیان آن را نگه داشتند).
بنابــر گفتههــای مختلــف نقلشــده از امامــان«ع» ،نــگاه اســام به نوروز ،فرانژادی و مســتقل اســت .نــوروز،
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آغــاز آفرینــش ،روز تابــش خورشــید ،بــارش
بــاران ،رویــش گیــاه ،پیدایــش انســان و میثــاق
نخســتین آنان با آفریدگار اســت .همچنین روز
تشــکنی
بــه خشــکی نشســتن کشــتی نــوح ،ب 
ابراهیــم ،فــرود ســروش آســمانی بــر پیامبــر
اســام ،انتخــاب علــی«ع» بــه والیــت و در
پایــان ،روز ظهــور نجاتبخش بــزرگ ،قائم آل
محمــد«ص» اســت.
شــاید کمتــر کســی بدانــد کــه بــرای اولیــن بــار،
علــی «ع» در ایــن روز بــه ایرانیانی که شــیرینی و
پالــوده مخصوص بــه او تقدیم کردنــد ،فرمود:
«هــر روزتــان نــوروز بــاد!»
 4چهــلودو ســال پیــش رژیــم شــاه ،قیــام
روحانیــان قــم را بــه خــاک و خــون کشــید .در
آنهنــگام بعضــی از دینورزان به این اندیشــه
افتادنــد کــه عیــد نــوروز را تحریــم کننــد .نــه
مهمــان شــوند و نــه مهمــان بپذیرنــد .یکــی از
مبــارزان نقــل کــرد :مــا ایــن پیشــنهاد را بــه
عــرض امــام رســاندیم تــا بــا فرمــان ایشــان
رســمیت پذیرد .حضــرت امام مخالفت کردند

