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ادارۀ روزنامۀ ماندگار، پیشاپیش فرا رسیدن نوروز و بهــاِر سال 1393 

را به همۀ مردم افغانستان فرخنده باد می گوید و از پروردگار مهربان، 

برای میهن عزیزمان، آبادانی و سرفرازی آرزو می کنـد!
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

آدمی نیست هک عاشق نشود وقت بهار
                                                                             ره گیاهی هک هب نوروز نجنبد حطب  است

نوروِز تکوینی و نوروِز ترشیعی
   خواجه بشیراحمد انصاری

صفحه 6



گویید به نوروز که هر روز بیاید
از آیینه ام زنِگ جراحت بزداید

بلبل الِم ملِت بیچاره سراید
گویید به نوروز که هر روز بیاید!

عبداالحمد  استاد  پروفیسور  شادروان  مرحوم 
سورۀ  مفسران،  از  »بعضی  می نویسد:  جاوید 
مبارکۀ والعصر را که بیانگر غلبۀ حق بر باطل 
است و خداوند کریم به آن قسم خورده است، 
واقعًا  که  بشری  یعنی  می دانند؛  زمان  مربوط 
دست خوش زیان و گنهکار است، باید به زمان 
و اهمیِت آن بیندیشد و حساب روز، ماه و سال 
را نگه دارد که می تواند اشاره یی به سرآغاز سال 

باشد«.
جنوری  اول  امروز،  جهان  عیسویان  چند  هر 
یا ژانویه را که ادامۀ عید میالد حضرت مسیح 
است، به عنوان نخستین روز از سال نو عیسوی 
با شکوه و جالل ویژه جشن می گیرند؛ اما در 
امپراتوری روم قدیم یعنی قبل از استقرار دین 
یعنی  )روز(  اورمز  با  را  خود  سال  مسیحیت، 
اول فروردین یا ابتدای حمل جشن می گرفتند 
و هنوز هم اسامی ماه های سپتمبر، اکتوبر، نومبر 
هفتم،  ماه های  معنای  ترتیب  به  که  دسمبر  و 
همان  یادآور  می رساند،  را  دهم  و  نهم  هشتم، 
ماه  از فرودین  نو آن ها  سال هایی ست که سال 
ژانویۀ  یا  از جنوری  نه  می شد،  )مارچ( شروع 

امروزی.
مثاًل، هفتمین ماه سال قدیم رومی، سپتمبر بود 
اکنون  و  است  هفت  معنای  به   Sept.al که 
ماه نهم میالدی محسوب می شود. تا چند قرن 
با  مقارن  مارچ   21 انگلیس ها  نو  سال  پیش، 
مالحظاتی،  بر  بنا  بود،  حمل  یا  فروردین  اول 
کریسمس  یا  مسیح  میالد  عید  دنبال  به  را  آن 
هم  هنوز  آن ها  مالی  سال  چنان که  دادند؛  قرار 
21 مارچ است.)ص 1 و 2 نوروز خوش آیین، 

اثر پروفیسور عبداالحمد جاوید(
البیرونی دانشمند بزرگ اسالم در قرن  مرحوم 
باب  در  خویش  »التفهیم«  کتاب  در  چهارم 
نخستین  »نوروز  است:  آورده  چنین  نوروز 
)پدران  آریایی ها  که  است  فروردین  ماه  روزِ 
ما( تا پنج روز پس از این روز نیز جشن برپا 
می نمودند و پادشاهان این دیار در این روزها، 
به حقوق زیردستان، اطرافیان، بزرگان دولت و 

مردم رسیده گی می نمودند.«
می افزاید،  نوروز  پیشینۀ  به  اشاره  با  البیرونی 
وقت  را  فروردین  اول  قدیم،  آریایی های 
آسمان(  )فرشته های  پاکان  فروهرهای  نزوِل 
می دانستند و جشن فروردین را برپا می کردند.

به روایت دانشمند بزرگ اسالمی و حماسه سرای 
نوروز  جشن  توسی،  فردوسی  تاریخ،  کم نظیر 
خانوادۀ  نخستین  پادشاه  جم(  جمشید)یما،  به 
آریایی و مراسم تاج پوشی آن می رسد. چنان که 

می گوید:
به نوروز بر گوهر افشاندند       مر آن روز را، 

روز نو خواندند
سایۀ  که  جایی  قدیمی ترین  تاریخ،  روایت  به 
سوم  هزارۀ  در  می شود،  دیده  نوروز  روشِن 
سلطنتی  خاندان  به  که  است  میالد  از  قبل 
»اور« ارتباط می گیرد. از آن جا که سومری ها از 
طریق سرزمین ایراِن امروزی و خلیج فارس به 
رایج  عید  قوی  احتمال  به  رفته اند،  بین النهرین 
آن نورمی را پیش از مهاجرت آریایی ها با خود 
جشن  حقیقت،  در  جشن  این  داده اند.  انتقال 
آب های  غول  »اپسو«  بر  انکی«  »انایا  پیروزی 
یادگار  که  را  عید  این  است.  بوده  شیرین 
اساطیر آیین سومری ها است، بابلی ها نیر حفظ 
اثر  نوروز خوش آیین،  کتاب  اند.)ص 2،  کرده 

پروفیسور جاوید(
)خدای  دموزی  قدیم،  سومریان  باور  بر  بنا 
بابلی، هر سال در آغاز ساِل  با تموز  باروری( 
نو دوباره به دنیا می آمدند و با زنده شدن آن ها، 
گل، گیاه، غله و دانه به رویش آغاز می کردند؛ 
به این سبب این آغاز باروری جهان و رویش 

نعماِت مادی را جشن می گرفتند.
»اینانا« همسر دموزی همان کسی است که نزد 
در  که  بود  درآمده  »ایستر«  به صورت  بابلیان 
اساطیر آریاییان، مرگ سیاووش بوده است که 
مرگ  با  که  برویند  گیاهان  اشجار،  از خونش، 
در  چند  می رساند.)ُجستاری  مشابهت  دموزی 

فرهنگ باستان، تألیف دکتور مهرداد بهار(
آریایی ها در اعصار باستان، سال را به دو فصل 
گرما )هفت ماه( و فصل سرما )پنج ماه( تقسیم 
دو  تابستان،  زمانی  سال  فصول  این  می کردند. 
تابستان،  هم  زمانی  و  ماه  ده  زمستان،  و  ماه 
هفت ماه و زمستان، پنج ماه بود.)ص 2، نوروز 

خوش آیین(

کتاب  در  البیرونی  اعصار،  بزرگ  دانشمند 
آورده  چیست؟«  »نوروز  عنوان  زیر  »التفهیم« 
و  فروردین ماه  از  است  روز  »نخستین  است: 
از این رو روز نو خوانده شده، زیرا که پیشانی 
نوروز  قدیم،  پارسیان  اعتقاد  به  است.  سال 
آن  از  نو  زنده گی  که  است  روز سال  نخستین 

روز آغازیدن گیرد.
به عقیدۀ بسیاری از مورخان، جشن فروردین، 
جشن دینی قسمت های شمال آریانا بوده است 
که بعدها مهد آیین زردشت گردید، چون رسوم 
و عادات اوستایی در آن بیشتر رایج بوده است.
مهرماه  را  سال  ماه  اول  جشن  هخامنشیان، 
به عنوان  )میزان( می گرفته اند. چون واژۀ سال 
دورۀ زمانی در فارسی به کار رفته است، مشتق 
بودهو   ایرانی کهن   )Sareda( کلمۀ سرد  از 
به معنای سرد است. از این رو ابتدای فصل سرد 
یعنی مهرماه یا میزان بوده است.)ص 3، نوروز 

خوش آیین(
جشن های  بنیان گذار  دانشمندان،  اکثر  قول  به 
آریایی،  پادشاه  یما  یا  جم  جمشید،  نوروزی 
مربوط نخستین خانواده هایی است که بر قلمرو 
آریانا حکومت کرده و موسس سلسلۀ پیشدادیان 
و بنیان گذار مدنیت و شهرنشینی و بانی بخدی 
استاد  عقیدۀ  به  اما  بوده  است.  آریایی  بیرق  و 
بلکه  نه،  »نوروز جشن دولتی  رهنورد زریاب، 
این  هم چنان  و  است  مردم  میان  از  برخاسته 
جشن مربوط به یک کشور نبوده، بلکه مربوط 
از  روزگاری  که  است  فرهنگی  حوزۀ  یک 
تا  چین  غرب  از  و  شرقی  بنگال  تا  قسطنطنیه 
خلیج فارس و فراتر از آن گسترده بوده است 
حوزۀ  همین  مردمان  از  زیادی  شمار  امروز  و 
را جشن می گیرند. ممکن در  نوروز  فرهنگی، 
این  انسان  میلیون  دوصد  از  بیش  حاضر  حال 
اکثرشان  که  می کنند  برگزار  سال  هر  را  جشن 
تلویزیون  نوروز،  )برنامۀ  هستند«.  مسلمان 

طلوع، گفت وگو با استاد زریاب(
»آنتور  جمله  از  محققان  بعضی  نوشتۀ  به 
کرستیان سن« دانشمند دنمارکی، جشن نوروز، 
بهار به  نیز می باشد که در آغاز  بابلی ها  جشن 
مدِت 12 روز برگزار می شده و در پرستشگاهی 
که به نام »خدای باوری«، در عصر حمورابی در 
به  و  می شده  برگزار  باشکوه  بابل  شاه  حضور 
یاد می گردیده  نام زکموک یا جشن آغاز سال 

است.
بابل در  از گشودن شهر  بعد  اما کوروش کبیر 
این  بابلیان،  دل جویی  از  پس  م،  ق   539 سال 
جشن را در نخستین روز بهار سال 538 ق م 
در حضور شاهنشاه شهر بابل و مردمِ آن برگزار 
معمول  نیز  هخامنشی  امپراتوری  در  و  کرده 
گردیده است.)علی، دهباشی، کتاب زنده گی و 

اندیشه های زردشت، ص 140(
در روزنامۀ معتبر ایران، ارگان نشراتی جمهوری 
اسالمی ایران، زیر عنوان »نوروز چیست؟« آمده 
دربارۀ  علیه الرحمه  صادق  جعفر  »امام  است: 
نوروز فرموده اند، نوروز همانا روزی است که 
پرورگار جهان، از بنده گانش تعهد گرفت که او 
را پرستش کنند و به او شرک نورزند و به پیامبر 
بیاورند... گل های زمین در  ایمان  علیهم السالم 
این روز خلق شده اند. در چنین روزی بود که 
همان  نشست...  جدی  کو  بر  نوح)ع(  کشتی 
را شکست.  بت ها  ابراهیم)ع(  که  است  روزی 
در همین حضرت محمد)ص( علی را به آغوش 
در  کند.  سرنگون  را  قریش  بت های  تا  گرفت 
چنین روزی حضرت مهدی ظهور می فرمایند«. 
)روزنامۀ ایران، 25 فروردین 1383، تهران، سال 

دهم، شماره مسلسل 2754(
بعضی ها از روی خصومت و تعصب می گویند 
که جشن نوروز از جملۀ جشن های مجوسیان 
یا زردشتیان است. در حالی که این یک مفکورۀ 
انحرافی و غلط است. جشن نوروز صدها سال 
پیش از ظهورِ زردشت برگزار می شده است. از 
سوی دیگر، پروفیسور پوس فیلسوف قرن سوم
...                                   ادامه صفحه 7
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غالم محمد محمدی

نــوروز را دریابیـــم!  

یک روز دیگر، طبیعت جامه بدل خواهد کرد و انقالب 
تغییر  چنین  آستانۀ  در  شد.  خواهد  برپا  رویش  عظیم 
جشن  میزبان  را  امسال  نوروز  افغانستان  طبیعت،  بزرگ 
جهانی نوروز خواهد بود؛ فرصتی بی بدیل برای به نمایش 

گذاشتن فرهنگ گشن بیخ این مرز و بوم.
است.  این سرزمین  فرهنگ  و  تاریخ  کهن  میراِث  نوروز 
در تمام دوره های تاریخی، این سنت جمشیدی و باستانی 
معنای  به  هرگز  تجلیل  این  اما  شده،  تجلیل  همواره  ما 
چون  است.  نشده  شمرده  سنت پرستی  و  خرافه پرستی 
برخاسته  بل  ندارد  خرافه  در  ریشه  نوروز  گرامی داشت 
از عقل سلیم انسان های نخستین است. آریایی ها بهار را 
بود،  کار  و  رویش  فصل  که  می گرفتند  جشن  آن  برای 
از  به شمار می رفت. طبیعت  تازه گی  فصل سازنده گی و 
کرختی و سکون به در آمده و تحرک و رستاخیز جاگزین 
آن می شد. فلسفۀ بهار در همین نوشدن و تازه گی نهفته 
خوبی  به  را  آن  معنای  خردمندی  هر  کنون  تا  که  است 
نخستین  که  نوروز  و  بهار  از  تجلیل  علت  می کند.  درک 
روز این انقالب طبیعت است، نیز غیر از این نبوده و به 
همه  دارد،  یاد  به  تاریخ  که  تا جایی  است؛  همین خاطر 
ساله این جشن باستانی در جغرافیای فرهنگی ما گرامی 

 داشته می شود.
گرایی  واپس  نوعی  نوروز  با  گونه ضدیت  هر  بنابراین، 
در  که  است  آن  خالق  و  طبیعت  نعمات  از  انکار  و 
سال های پسین، سوگ مندانه از سوی گروه های سیاسی و 

معلوم الحال دامن زده می شود. 
دین  آموزه های  با  نوروز  تضاد  ظاهراً  گروه ها  این  بهانۀ 
مبین اسالم است که کاماًل اشتباه و نادرست است. تا کنون 
هیچ یک از آنان، منطق درست و اسناد و شواهدی مبنی 
بر حرام بودن نوروز ارایه کرده نتوانسته اند. این گروه ها، 
جشن باستانی نوروز را آیین مجوسی و حرام می خوانند 
با فرهنگ و نعمات  به جز ضدیت  ایشان  این سخن  اما 

االهی چیز دیگری تلقی نمی شود.
بل  ندارد،  اسالمی  تضاد  آموزه های  با  که  تنها  نه  نوروز 
نوعی تکمله یی برای سپاس گزاری از خدای کاینات است 
شکرانه گی  بهار،  فصل  در  آن  نعمات  یادآوری  به  با  که 

خالق را می توان ادا کرد.
به هر صورت، در رد افکار این گروه ها اشخاص وافراد 
صاحب صالحیتی، مقاله ها نوشته اند که بسیاری از آنان 
ریشه و اندیشۀ این گروه ها را رسوا کرده اند. اما باید به 
این  به  گروه ها  این  تبلیغ  خطر  از  رهیدن  که  داشت  یاد 

ساده گی ممکن هم نیست.
از  جدای  نوروز  که  است  آن  مجال  این  در  دیگر  نکتۀ 
نیز  به نحوی، فرصتی سیاسی و فرهنگی  اهمیت طبیعی 

است.
به گونه یی که افغانستان، امسال فرصت میزبانی این جشن 
باستانی را به دست آورده است. این خود زمینه یی است 
برای تبلیغ هم گرایی و فرهنگ دوستی مردمان کشورهای 
منطقه که سال هاست در اثر سیاست های جهانی از هم دور 
کشورهای  اند.  دچار شده  نوعی خودستیزی  به  و  مانده 
منطقۀ ما همه میراث دار این آیین کهن اند و همه با تجلیل 
از نوروز، در حقیقت، مدنیت قدیم شان را گرامی  می دارند. 
با  این سرزمین ها روزگار دراز  این می رساند که مردمان 
این  که  معنا  این  به  اند.  برده  سر  به  هم  کنار  در  و  هم 
مردمان بیشتر از این که خصم یک دیگر باشند، روزگار 
درازی هم خانۀ هم بوده اند و این مساله هیچ جایی برای 

دشمنی نمی گذارد.
افغانستان یک فرصت باشد که در این زمینه  شاید برای 
پیشقدم شده و به بهانۀ نوروز ملت های همسایه و هم جوار 
را به هم گرایی و هم دیگرپذیری دعوت بکند. افغانستانی 
که بیشتر از همه رنج خشونت و بدبختی های سیاست را 
کشیده است و این کشور بیشتر از همه، ارزش هم گرایی 
دید  باید  همه،  این  با  می کند.  درک  را  هم دیگرپذیری  و 
این  از  استفاده یی  قدرت، چه  مقام  و  سیاست  ارباب  که 
فرصت خواهد کرد، آیا تجلیل از نوروز خاطرات کهن و 
هم زیستی گذشته گان ما را تداعی خواهد کرد و یا مجالی 

خواهد شد برای به رخ کشیدن اشتباهات هم دیگر.

نوروز بهانه یی برای سپاس گزاری 

و هم گرایی



www.mandegardaily.com    سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو شصت و یکمy چهارشنبه 28 حوت /اسنفند y 1392 17 جمادی االول y 1435 19  مارچ 32014

شـیوۀ تجلیل از نوروز در كشورهاي مختلف جهان
1ـ افغانستان

پیشینه تاریخی 
برگزار  کنون  تا  پیش  سال  هزاران  از  که  باستاني  نوروز 
مي شود، جشن رستاخیز طبیعت و نو شدن زنده گي، جشن 
جنبش و تکاپو و کاروکوشش و جشن سرشت است. جشن 
نوروز و گرامي بودن آن نزد ملت هاي مختلف بسیار دیرین 

و کهن است. 
تنها  است،  فروردین مصادف  اول  با  که  نوروز  آغاز جشن 
یک سالروز سال نامه یی که شروع یک دور تازه را در گردش 
و  فرهنگ  دنیا،  نماد  بلکه  نیست  می سازد،  مشخص  زمین 
منتقل  افغانستان  مردم  به  سینه  به  سینه  که  است  آیین هایی 
شده است. جشن نوروز در افغانستان همراه با رسوم خاصی 

برای هر روز است. 
بزرگداشت  مظهر  افغانستان  فرهنگ  و  تاریخ  در  نوروز 
ریشه های  که  است  انسانی  ارزش های  و  طبیعت  زنده گی، 
عمیقی در شعر و ادب، هنر و رسوم خانواده گی و اجتماعی 
این کشور دارد. گرچه در مورد چه گونه گی و زمان پیدایش 
استنادهای  و  نرفته  فراتر  زنی ها  از گمانه  پژوهش ها  نوروز 
اقوام  اما عمر آن را هم اندازۀ پیشینۀ  موثق دردست نیست، 

آریایی می دانند.

برافراشتن پرچم حضرت علي )ع( در مزار شریف
عبدالقیوم قویم استاد دانشگاه کابل، پیشینۀ آیین های جشن 
نوروز در افغانستان را به سه هزار سال قبل نسبت مي دهد و 
مي گوید: این جشن بزرگ ریشه های عمیقی در نظام مذهبی 
زرتشتیان داشت که تا پس از ورود اسالم به این سرزمین 

نیز رایج بود. 
یا  کیش  به  هیچ گاه  درافغانستان  نوروز  این که  بیان  با  وی 
گروه ویژه یی منحصر نبوده است، اظهار داشت: حتا ظهور 
و گسترش اسالم که اعیاد مذهبی ویژه یی را با خود آورد، 
مانع برگزاری آیین های نوروزی نشد. نوروز درافغانستان با 
ارزش های دینی درآمیخت و غنای بیشتری یافت، چنان چه 
اینک برافراشتن پرچم حضرت علی )کرم اهلل وجهه( در شهر 
افغانستان محسوب  در  نوروزی  آیین های  اوج  مزارشریف، 

می شود. 
به  اسالم  دین  گسترش  با  دارد:  باور  دانشگاه  استاد  این 
قلمرو آریانای کهن، این جشن هم از سوی خلفای اسالمی 
امیران محلی خراسان برگزار می شده و نقش  و هم توسط 
برگزاری  ادامۀ  سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و غوریان در 

این جشن برجسته بوده است.
مرکزیت جشن نوروز در مزار شریف

استاد قویم مي گوید: اگرچه نوروز نزد همۀ مردم افغانستان 
مزار  شهر  مرکزیت  به  بلخ  استان  اما  دارد،  ویژه یی  جایگاه 
نزدیک شدن فصل  با  افغانستان همه ساله  شریف در شمال 
خود  به  دیگری  حال وهوای  نوروز،  باستانی  جشن  و  بهار 
نقاط  از  زایر  و  مسافر  هزاران  پذیرایی  آمادۀ  و  می گیرد 

مختلف افغانستان و کشورهای همسایه می شود. 
زیارتگاه منسوب به حضرت علی )ع( در شهر مزار شریف، 
در آستانۀ نوروز آذین بندی می شود و پیش از برگزاری آیینی 
باشکوه با حضور هزاران افغان، پالکاردهای ویژۀ خوش آمد 

گویی برای زایران نوروزی نصب می شود. 
فیض اهلل محتاج از کارشناسان فرهنگی افغانستان نیز معتقد 
می شود،  نامیده  افغانستان  امروز  که  سرزمینی  در  است: 
بزرگترین جشن های آریایی از جمله نوروز، در بلخ باستان 
برگزار می شده است. بر پایۀ اسطوره های ملی، پنج هزار سال 
پیش در عهد »یما« در بلخ، جشن باستانی نوروز پایه ریزی 
برپا می شود. وی خاستگاه  با همان شکوه  تا کنون  شد که 

نوروز باستانی را شهر بلخ معرفی کرد.
 این کارشناس فرهنگی مي گوید: هم چنین بر اساس برخی 
نام  آریایی  فرمانروای  »کیومرث« نخستین  افسانه های کهن، 
برده شده که نوروز را بنیان نهاده و تاریخ را از آن آغاز کرده 
است. مردم افغانستان در ایام نوروز لباس های نو می پوشند 
و به دیدوبازدیدهای خود و نیز گردش در تفریحگاه ها بیشتر 

از گذشته می پردازند.
از آیین های ویژۀ مردم افغانستان در روز نوروز، اهتزاز پرچم 
امام علی)ع( است که با مراسمی خاص و باشکوه در صبح 
آن روز برافراشته می شود و بدین گونه، جشن نوروز رسمًا 

آغاز می گردد.
آیین و رسوم نوروزي در بلخ 

نوروز در افغانستان یا به عبارتی در بلخ و مزار شریف هنوز 
به همان فر و شکوه پیشین برگزار می شود. در روزهای اول 
سال، همۀ دشت های بلخ و دیوار و پشت بام های گلی آن پر 
از گل سرخ می شود. بلخ سبدی از گل سرخ یا اجاق بزرگی 
می شود که این الله ها در آن می سوزد. این گل فقط در بلخ 
به وفور می روید و از این رو جشن نوروز و جشن گل سرخ 
هر دو به یک معنی به کار می رود. از آیین و رسم نوروزی 
در سرزمین بلخ می توان به شست وشوی فرش های خانه و 
انجام مسابقات  از آمدن نوروز و  زدودن گرد و غبار پیش 
مختلف از قبیل بزکشی، شترجنگی، شترسواری، قوچ جنگی 

و کشتی گیرِي خاص این منطقه اشاره نمود. 
مسابقة بزکشي 

مسابقه بزکشی هم یکی دیگر از برنامه های جدا نشدنی از 
جشن نوروز است. الشۀ بز را وسط میدان می گذارند و از 

بلندگویی که روی کانتینری آن سوی میدان نصب شده در 
این  جایزه  هزینۀ  که  کسبه یی  نام  و  جایزه  مقدار  دور،  هر 
دور را متقبل شده، اعالم می کنند. بعضی ها شرکت می کنند 
میدان  اطراف  نباشد،  میل شان  باب  جایزه  که  آن هایی  و 
سوارکاری یورتمه می روند تا دور بعدی آغاز شود. مسابقه 
تا جایی که جایزه دهنده یی باشد، ادامه پیدا می کند. در زمین 
چیز  هر  از  بیش  قرمز  پارچۀ  تکه  دو  بزکشی  میدان  بازی 
جلب توجه می کند؛ یکی پرچم جایی که مقصد نهایی الشه 
با ریش سفید و  بز است و دیگری دستار داور مسابقه که 
بلندش وسط میدان ایستاده است. مسابقۀ بزکشی شاید تنها 
سلحشورانۀ  جنگ های  که حس  است  باقی مانده یی  میراث 
پلو،  می کند. آش  تداعی  تماشاگری  هر  در ذهن  را  باستان 
فتیر،  نان  انواع شیرینی، سمبوسه،  سمنک )سمنو(، کلوچه، 
نان چپاتی، انار، ماستابه، انگور، سیب، چهارمغز و بادام از 
جمله خوراکی های سنتی است که در جشن نوروز بر سفرۀ 

هر خانوادۀ افغانستاني دیده می شود.

2ـ تاجیكستان
از نقاط آسیای  جشن نوروز در تاجیکستان و برخي دیگر 
می شود.  نامیده  نو«  سال  »عید  یا  سال«  سر  »عید  مرکزی 
آداب  و  آیین  پارسي  زبان ها،  دیگر  هم چون  تاجیکستاني ها 
خاصی برای جشن نوروز دارند. روز نوروز در تاجیکستان با 
سال شمار دهقانی تاجیکی اول ماه حمل و با حساب میالدی 
21 یا 22 مارچ شروع می شود که به نام »خیدیر ایام« یعنی 

جشن بزرگ معروف است. 
مردم تاجیکستان به ویژه بدخشانیان در ایام نوروز خانه تکانی 
و ظروف خانه را کاماًل تمیز می کنند تا گردی از سال کهنه 
باقی نماند. برابر رسم دیرینۀ نوروز قبل از شروع عید نوروز، 
که  را  جارو  دو  کرد  طلوع  خورشید  که  وقتی  خانه  بانوی 
سرخ رنگ است و در فصل پاییز از کوه جمع آوری کرده و تا 
جشن نوروز نگاه داشته، در جلوی خانه راست می گذارند؛ 
زیرا رنگ سرخ برای این مردم رمز نیکی و پیروزی و برکت 
می کوشد  خانواده  هر  کامل خورشید،  طلوع  از  پس  است. 
بیرون آورده و یک پارچۀ  به  هرچه زودتر وسایل خانه را 
قرمز را باالی سر در ورودی خانه بیاویزد که این معنی همان 
رمز نیکی و خوشی ایام سال است. سپس درها و پنجره ها 
برکت  حامل  که  بهاری  و  نوروزی  هوای  تا  می شوند  باز 
و شادی است، وارد خانه شود. تاجیک ها سفرۀ هفت سین 
می چینند و جشن نوروز را به خیابان ها می کشاندند تا همه 
در آن شریک باشند. در واقع نوروز در تاجیکستان فقط به 

خانه ها نمی آید، بلکه تمام شهر را متحول می کند.

غذاهاي نوروزي
تاجیک ها در نخستین روز نوروز، صبحانه را با انواع غذاهای 
از حلوا، شیربرنج،  شیرین صرف می کنند که عبارت است 
زنده گی شان  سال  پایان  تا  که  امید  این  به  حماچ،  غوز 
را  سرخی  پارچۀ  صبحانه،  صرف  از  پس  باشد.  شیرین 
باالی در ورودی خانه می آویزند که آن را نشانۀ بهروزی و 
خوش بختی می دانند. آنگاه اثاث خانه را که از قبل تمیز کرده 
اند، به طرزی نیکو می چینند، سپس پنجره ها را می گشایند تا 
نسیم نوروزی در زوایای خانه به گردش درآید. همه کاالي 
از  غنچه یی  که  حالی  در  کوچک ترها  و  می کنند  تن  به  نو 
گل سرخ در دست دارند، نزد بزرگترها می روند و با گفتن 
»شاگون بهار مبارک« سالی خوش برای شان آرزو می کنند. در 
بدخشان در شب دوم سال نو از کله وپاچۀ گوسفند و گندم 

غذای مخصوصی تهیه می کنند که به آن »باج« می گویند. 

3ـ ایران
در سال 1304 هجري شمسي برابر با 1343هجري قمري، 
بنا بر قانون مصوب یازدهم فروردین، آغاز سال با آمدن بهار 
به گونه یي رسمي، آغاز سال ایران، اعالم و به جاي ماه هاي 

قمري، ماههاي فارسي به کار گرفته شد.
ازروزگار  بهار،  آغاز  در  نوروز  قراردادن  که  نماند  ناگفته 
برقرار  قمري(  هجري   485 تا  سلجوقي)465  ملکشاه 
تاریخ ملکي(  نام سازندۀ آن )تاریخ جاللي ـ  به  گشت که 
نام گذاري شد. در این هنگام به فرمان ملکشاه، اخترشناساني 
هم چون عمر خیام، حکیم لوکري، میمون بن نجیب واسطي، 
ابوالمظفر اسفزاري و چند تن دیگر به اصالح تقویم دست 

یازیدند.
باید دانست که پیش از آن، نوروز در گردش بود و هیچ گاه 
بهار،  روز  آغازین  و  برج حمل  یعني  اصلي خود  در جاي 

قرار نمي گرفت.
خرید نوروزي

از ورود برج اسفند یعني ماه حوت بود که کم کم اندیشۀ 
عید)جشن( نوروز در دل هاي اغنیا و غم وغصۀ آن به خاطر 
دکاکین  بازارها و  در  دادوستد  نشسته و جنب وجوش  فقرا 
ظاهر گشته، مردم به تهیه وسایل عید برمي خاستند و مقدم 
بر همه رخت وکاالي دوخته و ندوخته براي خود و اطفال 
نوروز  لباس هاي  مي طلبید.  زیادتر  وقت  و  دغدغه  که  بود 
بیشترینه از رنگ هاي زندۀ سبزوسرخ و زردوآبي تهیه مي شد 
که نشاط داشته باشد و بعد از آن نوبت کفش و کاله و احیانًا 

جوراب مي رسید که مي بایست خریداري مي شد.
خانه تكاني

بعد از آسوده شدن از رخت و لباس خود و فرزندان، نوبت 

هیچ  خانه  در  که  بود  سنتي  این  و  مي رسید  خانه تکاني  به 
اعیان وگدایي تعطیل پذیر نمي گردید و کل و جزء خانه باید 
نظیف و شسته و گردگیري شده  و  پاکیزه  و  بیرون ریخته 
همین  با  و  مي شدند  داده  به جاهاي خود عودت  مرتب  و 
خانه تکاني هاي نوروز هم بود که اشیاي زاید یک ساله بیرون 

ریخته مي شد. 
سبز کردن سبزه

نسبت  به  که  مي رسید  سبزي  سبزکردن  نوبت  آن،  از  پس 
)سنگیني و سبکي( دست سبزکننده از بیست تا ده روز به 
بود  ترتیب  این  به  نیز  این  و  مي گرفت  مانده صورت  عید 
که زن خانه به تعداد جمعیت خانواده، مشت مشت گندم، 
به  و  کردن  مشت  از  بعد  که  طوري  به  و...،  ماش  عدس، 
طرف ظرف بردن چیزي از مشتش به زمین نیفتد، برداشته 
و در ظرفي سفالین مي ریخت و با هر مشت، نیت سالمتي 
و  گشایش  و  مال  و  خوش بختي  و  وخوشي  تندرستي  و 
آن چه را که به هر یک از افراد مربوط مي گردید، کرده، آب 
نیم گرم ریخته، در جاي گرم و اگر هوا زیاد سرد بود و جاي 
گرم نبود، در پاي صندلي مي گذاشت و هر روز آب خورد 
رفته اش را به او مي رساند تا دانه ها در ظرف کجه )نیش( زده 

و به سفیدي گرایند.
رطوبت  با  نیز  روز  سه  و  ریخته  دستمال  در  را  آن  آن گاه 
کاماًل  و  شده  نقره یي  تا  مي داشت  نگاه  دستمال  در  معتدل 
و  بشقاب  یا  مسي  دوري  در  سپس  بیاید.  باال  نیش هایش 
دوري چیني و مانند آن و یا مطابق جمعیت خانه در ظروف 
کوچک و بزرگ پهن کرده و رویش را دستمال مي کشید و 
آب پاشیده و روزها در معرض آفتاب و شب ها درگرم ترین 
سبزي  به  رو  و  کشیده  رخ  سبزه ها  تا  مي گذاشت  مکان 
مانند  پاپیون  بسته،  به دورش  قرمزي  روبان  آن گاه  بیاورند، 
گره زده و با گل هاي پارچه یي رنگارنگ که به اطراف روبان 

مي دوخت، آن را زینت کرده و آماده مي نمود.
میوه هاي خشك ایام نوروز

شیریني فروش ها،  دکان هاي  که  بود  هم  روزها  همین  از 
کاله دوزها،  کفاش ها،  خیاط ها،  خشک فروش ها،  میوۀ 
و  گرفته  به سزا  رونق  ترکاري فروش ها  و  ماهي فروش ها 
گرمي بازارشان شروع مي گردید. کسبه و پیشه وران دیگري 
نیز بودند که به دور کوچه ها و گذرها به راه افتاده و ورود 

بهار را بشارت مي دادند. 

4ـ آذربایجان
ماهیت دیني نوروز در آذربایجان

در میان مردم آذربایجان جشن نوروز با ماهیت دیني از ارزش 
خاصی برخوردار است. این جشن که فرهنگ ها و باورهای 
خود  در  را  اسالمی  ارزش هاي  و  آذربایجان  مردم  باستانی 
اما  بود.  ممنوع  سابق  زمان شوروی  در  است،  نموده  جمع 
مردم در چارچوب محیط خانواده و محل زنده گی توانستند 
این جشن را زنده نگه دارند. دولت شوروی در زمینۀ زبان 
و فرهنگ ملی به خاطر التفاتی که به زعم خود نشان داده 
بود، سعی داشت تا تاریخ و فرهنگ هزارساله، آداب و رسوم 
میان  از  به صورت حساب شده  را  دینی مردم  اعتقادات  و 
بردارد. در آن زمان همۀ آداب و رسوم تاریخی و اعیاد از 
جمله عید نوروز به عنوان میراث مضر گذشته گان، تبلیغ و 
مي شد.  آن ها  جایگزین  شوروی  ساخته گی  و  جدید  اعیاد 
اول جنوري نخستین روز سال میالدی تجلیل مي شد و عید 

نوروز به عنوان باقی ماندۀ دین و ارتجاع معرفی مي گشت.
نامگذاري کودکان به نام بایرام و نوروز

قربانف  شیخعلی  که  بود   1967 سال  در  بار  اولین  برای 
تا  نمود  آذربایجان سعی  میهن دوست  نویسنده  و  دانشمند 
عید نوروز به صورت کامال آشکار از طرف مردم برگزار کند 
اما او و برخی از گروهها مورد تعقیب دولت شوروی قرار 
گرفته و از کار برکنار شدند و از آن به بعد نیز به برگزاری 
عید نوروز اجازه داده نشد. علیرغم ممنوعیت هاي بسیار به 
بچه  به   . مي شد  داستانسرایی  و  تغمه  نوروز  عید  مناسبت 
هایی که در این ایام به دنیا مي آمدند اکثرا اسامی مانند نوروز 
و بایرام مي گذاشتند. مردم نوروز را و نوروز مردم را زنده 
نگاه داشته بود. نوروز موجودیت مردم را نشان مي داد و با 

اعیاد بیگانه شوروی تفاوت هاي اساسی داشت.
تبدیل نوروز به مراسم رسمي

اکتوبر 1991،  در 18  آذربایجان  استقالل جمهوری  از  پس 
عید نوروز از خانه ها به محله ها و سپس به میادین شهر ها 

گسترش یافت و تبدیل به یک آیین و مراسم رسمی شد.
استقبال از نوروز

در میان مردم آذربایجان رسم بر این است پیش از رسیدن 
سروسامان  حویلي  و  خانه  به  خریده  نو  پوشاک  نوروز 
می روند.  نوروز  استقبال  به  و  بافته  نو  پالس  و  فرش  داده 
در رابطه با جشن نوروز جای مهمی به اعتقادات و فال ها 
داده می شود، به طوری که در شب چهارشنبه سوری دختران 
نورسیده در ته دل فالی گرفته و و مخفیانه پشت در نیمه باز 
به انتظار ایستاده و اگر در این هنگام حرف خوب و موافقی 
نامناسبی  حرف  اگر  و  شده  برآورده  آرزوی شان  بشنوند، 
می شنیدند، نیت شان عملی نمی گشته است. بنابراین بر مبنای 
دوری  نامناسب  حرف  و  بدگویی  از  مردم  نوروزي،  آیین 

می جویند.

و  نبوده است. حتا ظهور  یا گروه ویژه یی منحصر  نوروز در افغانستان هیچ گاه به كیش 
گسترش اسالم كه اعیاد مذهبی ویژه یی را با خود آورد، مانع برگزاری آیین های نوروزی 
نشد. نوروز در افغانستان با ارزش های دینی درآمیخت و غنای بیشتری یافت، چنان چه 
اینک برافراشتن پرچم حضرت علی )كرم اهلل وجهه( در شهر مزارشریف، اوج آیین های 

نوروزی در كشور محسوب می شود. 
با گسترش دین اسالم به قلمرو آریانای كهن، این جشن هم از سوی خلفای اسالمی و 
هم توسط امیران محلِی خراسان برگزار می شده و نقش سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و 

غوریان در ادامة برگزاری این جشن برجسته بوده است.
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بینش  برخالِف  ما،  اسالمی  دورۀ  تاریخ  در  نوروز 
را  آن  عربی  منابع  از  قول  نقِل  با  که  آنانی  باورهای  و 
پیشگاه  در  مناسبی  “جشن مجوس” می خوانند، جایگاهِ 
بزرگان و فرزانه گاِن اسالم داشته است. نوروز که از آغاز 
پیـروزی دین اسالم تا عصر ملک شاه سلجوقی در نزد 
محدودکسانی با نامهربانی هایی همراه بود، به تدریج مقامِ 
تاریخی خود را بازیافت، و در دوراِن هویت ستیزی های 
ناهمگون  باورهای  و  بینش  سرزمین،  این  در  پسین 
پیراموِن آن متبارز گردید. در این دوره، حلقاتی خواستند 
تا تجلیل از نوروز را نیز وسیلۀ اختالف بین نسل های این 
سرزمین بسازند و با وسایلی از رونِق آن به حیث روزی 
که تقارن های ویژۀ طبیعت را با فصوِل ماه و سال پیوند 
به حیث  نوروزستیزی  که  گونه یی  به  بکاهند.  می بخشد، 
برنامه های  یک سلسله  کنار  در  باورها  همچو  تجسِم 
هویت براندازِ دیگر در دورۀ حاکمیِت طالبان با تحجر و 
تحکم به ُمد روز تبدیل گردید، و نوروز را با پیام سبز و 
ماندگارش تکفیر کردند، و برگزاری آن را خالف احکامِ 
مستوجب  را  آن  برگزارکننده گاِن  حتا  و  خواندند  دین 

مجازات دانستند. 
این روزها که باز موکِب سبز بهار با انفاِس نوروزی در 
برای  طالبانی  ذهنیت های  که  می شود  دیده  هست،  راه 
تکفیر و قدغن نمودِن این جشِن فرخندۀ ملی و باستانی 
ما، منابر وعظ را محِل مقابله با این ره آوردِ هنگامه برانگیِز 
طبیعِت خداوندی قرار داده اند. حال آن که در این روز، 
مسلمانان با قلب های آکنده از ایمان و اخالص به قدرت 
در  و  می روند  جشنگاه ها  به  جهان،  پروردگار  الیتناهِی 
حضور  مسلمان  بلندمقامِ  شخصیت های  زیارتگاه های 
می یابند و به دعا و نیایش به رواِن گذشته گان مبادرت 
می ورزند. اگر دعا و فاتحه خوانی با اصول دینی تعارض 
در  را  آن  فراواِن  موارد  هم  نوروز  از  غیر  باشد،  داشته 
می بایست  که  شاهدیم  کشور  مردمِ  روزمرۀ  زنده گی 
نظریۀ دینی در این خصوص به صراحت تکلیِف مسلمانان 
را در قبال سنت ها و عنعنه ها و در رابطه با این موضوع 
می ساخت.  روشن  سال  چهارصد  و  یک هزار  طی 
طالبان  که  بودند  شاهد  خود  افغانستان  مردم  برعکس، 
در دوران حاکمیت شان به عوض سست نمودن باورها و 
نهادهای سنتی، این باورها را محور عقیدتی ساختند و 
از آن خوانِش دینی ارایه کردند. پس نوروز چه تقصیری 
دارد؟... کسانی که نوروز را تکفیر کردند، مجسمه های 
گردن  کابل  در  هم  را  منار چکری  و  بامیان  در  را  بودا 
تا موزیم ها و نگارستان ها و  از کتابخانه گرفته  زدند، و 

بایگانی های فرهنگی، همه را منهدم کردند!
معلوم است که نه نوروز و نه هم هیچ یک از موارد بیان 
شده، تقصیر اسالمی نداشتند، اما با مشی ِ فرهنگ ستیزان 
نبودند. در دورۀ جدید هم ذهنیت های طالبانِی  سازگار 

را  هویت براندازی  برنامۀ  دموکراسی  پرچِم  با  که  حاکم 
پیش می برند، کم نیستند. باید دانست که از آغاز پیروزی 
دین مبین اسالم تا کنون، بسا شخصیت های بزرگ آمده 
و رفته اند که تاریخ اسالم به نام های شان افتخار می کند، 
نکردند و مجسمه های  تکفیر  را  نوروز  تنها  نه  آن ها  اما 
تاریخی “شهمامه” و “صلصال” را ویران ننمودند، بلکه 
شادمانی های  و  خوشی ها  در  مردم  دوشادوِش  خود 
آفریده های  از  تبجیل  و  تمجید  به حیث جشن  نوروزی 
آفریدگار عالم، شرکت کردند و این جشن واقعی طبیعت 
پیوندد ـ  با دگرگونی در عالم هستی به وقوع می  را که 
مثل تغییر اقلیم از سردی به گوارایی بهار و گرمی تابستان 

ـ گرامی داشتند.
ما،  کشور  مسلمان  سالطین  از  غزنوی  محمود  سلطان 
و  نکرد  تحریم  را  نوروز  این،  از  پیش  سال  هزار  در 
مجسمه های بودا در بامیان یعنی در مجاورت تختگاهش 
را تخریب نکرد. زیرا عیان تر از بیان است که در نوروز 
هیچ گونه مراسمی برای تقدیس از اباطیل یا نکوداشت از 
جایگاه باورهای پیش از اسالم وجود ندارد، و هیچ گونه 
پیامی در مخالفت با احکام دین الهی به نام نوروز صادر 
واقع  در  نوروز  گرفتن  جشن  برعکس،  است.  نگردیده 
ادای شکرانۀ نعمت های فراوان الهی، و سرخم کردن در 
نامحدود قدرِت خداوند یکتاست  اعجاز  برابر شکوه و 
به رویش و شگفتن  از آن روز طبیعت منجمد،  که سر 
و باروری آغاز می کند، و از تن چوب کرخت زمستانی، 
نفس سبز زنده گی با گل و شگوفه بلند می شود. از این رو 

نوروز نه جشن منحصر به مسلمانان است و نه عید ویژۀ 
مجوسان.

نوروزستیزان در اصل اهداِف دیگری را در جهت ستیز 
استقامت  سرزمین  این  فرهنگِی  و  تاریخی  هویت  با 
می دهند. آن ها برای اجرای مقاصدشان حتا می خواهند با 
تفسیرگرایی دینی، بر ضد نوروز مجوز شرعی تهیه کنند 
آن که  کنند. حال  بلند  منابر و مساجد  از  را  این صدا  و 
به  و  هستند  مردم  اجتماع  از  جزیی  خود  دینی  علمای 
سنت های ارزشمنِد مردم و رسم های هستی ساز زنده گی، 
هر  مسلمان،  ملت های  که  می دانند  آن ها  دارند.  احترام 
کدام از خود افتخاراتی دارند که با خود از سرزمین های 
دور و درازِ تاریخ آورده اند و هیچ کسی چنین ارزش های 
است.  نخوانده  غیراسالمی  را  خود  فرهنگِی  و  تاریخی 
سید  گفتۀ  به  که  می کنند  دنبال  آنانی  را  فرهنگ ستیزی 
اخوان المسلمین  نهضت  بنیان گذاران  از  یکی  ـ  قطب 
برای  نه  می خوانند،  مرده گان  مغفرِت  برای  را  “قرآن  ـ 
محافل  تنها  که  عالمانی  بر  وای  زنده گان.  رهنمایی 

عزاداری را با آیات قرانی تزیین می کنند.”
 نوروز عالوه بر همۀ تعاریفی که برایش بیان شده است، 
و  مصادفت  اسالمی،  پُرمیمنت  مراسِم  و  روزها  اکثر  با 
و  رجوع  با  دانشمندان  از  عده یی  است.  نموده  مطابقت 
رویکرد به نصوص قرآن کریم، نوروز را دارای ابعاد فرو 
رفته در متون دینی نیز دانسته اند. در قرآن کریم، آیۀ 54 
سورۀ اعراف می خوانیم]ترجمه[: به تحقیق پروردگار شما 
آن خدایی است که آفرید آسمان ها و زمین را در شش 

سپس  روز، 
بر تخت جای گرفت. 

آیۀ فوق در تحویل روز  به  توجه  با  دکتر رضا شعبانی 
جای  تخت  در  یا  نشستن  تخت  »بر  می گوید:  هفتم 
گرفتن، یادآور روز هفتم است. بر تخت نشینی حضرت 
باری تعالی پس از روز ششم که آفرینش زمین ختم شد، 
یادآورهمان روز نوروزی است که روز آسایش و آرامش 

و جشن و شادی است«.)1( 
می توان باور کرد که نوروز نماد مجسِم مرگ و زنده گی 
بنا به گفتۀ  در تمام اجسام ذی روح در طبیعت است و 
دکتر مهرداد، همان گونه که در بهار طبیعت دوباره زنده 
بی جان  به ظاهر  خاک  زیر  در  که  دانه هایی  و  می شود 
دوباره  حیاِت  و  می گیرند  جان  دوباره  بودند،  مرده  و 
می یابند، نوروز تداعی کنندۀ حقانیت “البعث بعد الموت” 
در  که  انسان  رستاخیز  است  همین گونه  باشد.  می تواند 
آغاز برمی آید و دوباره جان می گیرد و زنده گی را پس از 

دادرسی روز رستاخیز ادامه می دهد.)2(
روایات کتبی در نوروزنامه های ادبی ما، چون شاهنامه های 
بابکان،  اردشیر  خدایی نامک  بلخی،  دقیقی  ابومنصوری، 
تاریخ  بن جریر طبری،  از محمد  والملوک  تاریخ الرسل 
ابوالفضل بلعمی، شاهنامۀ فردوسی و آثار اسدی توسی، 
منابع دوره های غزنویان، غوریان و  بیرونی و  ابوریحان 
اهل  آگاه و  آن ها مسلمانانی  نویسنده گان  سلجوقیان که 
درک بودند، حاکی از آن است که در دورۀ اسالمی برخی 
از شخصیت های اسالمی و پادشاهان خراسان، مأموریت 

اجتماعی خود را با حلول نوروز آغاز کرده اند. عبدالصمد 
بن علی از جد خود روایت کرده است: در نوروز جام 
سیمینی که پر از حلوا بود، برای پیغمبر اسالم)ص( هدیه 
آوردند و آن حضرت پرسید که این چیست. گفتند عید 
که  بود  روز  این  در  آری،  فرمود  است.  ایرانیان  بزرگ 
خداوند عسکره را زنده کرد. پرسیدند، عسکره چیست. 
مرگ  ترس  از  که  بودند  مردمی  هزاران  عسکره  فرمود 
ترک دیار کرده و سر به بیابان نهادند و خداوند به آنان 
گفت: بمیرید!، بمردند. پس آن ها را زنده کرد و ابرها را 
امر فرمود که بر آنان ببارند. از این روست که پاشیدن آب 
در این روز رسم شده است. سپس از حلوا تناول کرد و 
جام را میان اصحاب خود تقسیم کرد و گفت: کاش هر 
روز بر ما نوروز بود. و این نخستین بار است که واژۀ 

نوروز به زبان عربی راه یافت.)3( 
مصری  ماشاءاهلل  منجم  از  روایت  با  و  یعقوبی  قول  به 
و ابومعشر فلکی، روز میالد پیغمبر اسالم)ص( در اول 
حمل بوده و سید علی خان مدنی در شرح صحیفه آورده 
است که “میالد پیغمبر اکرم )ص( روز حلول خورشید 
به برج حمل بوده است”.)4( در کتاب “ربیع المنجمین” 
آمده است: »حضرت علی)ک( خلیفۀ اسالم در نوروز به 

مقام خالفت اسالمی نشست«.
نقل  نزد حضرت علی)ک(  نوروز در  باب  حکایاتی در 
می شود که حد خوشبینی خلیفۀ مسلمین را نسبت به این 
جشن به خوبی بیان می دارد: »دسته یی از دهگانان)سران 
سیمین  جام های  علی)ک(  حضرت  به  ایرانی  محالت( 

نوروزی(  یا شربت   روغن  با  آمیخته  )خرمایی  خبیض 
به طور هدیه بردند. حضرت پرسید، این چیست. گفتند 
هدیۀ نوروزی ست. خبیض را تناول نموده و گفت: کل 
یومنا نیروز )هر روز، نوروز ماست(، و جام ها را در بین 
حاضرین تقسیم فرمود و آن ها را به جای خراج دهگانان 

مزبور به حساب آورد«.)5(
اعظم  “امام  خود  کتاب  در  ابالغ  عنایت اهلل  دکتر 
ابوحنیفه)رح( و نظریات آن در عقیدت اسالمی” نوشته 
است که »... باری نعمان به علی)ک( قدری فالوده در روز 
بهار است، تقدیم نمود. پس علی  اولین روز  نوروز که 

هدیه اش پذیرفت و گفت هر روز ما نوروزاست«. )6( 
تقارن نوروز با جوانی طبعیت و تداول رسمی و تدریجی 
سراسر  در  آن  دامنۀ  گسترش  و  تاریخ  طول  در  آن 
خلفا  احترام  و  توجه  مورد  را  نوروز  اسالمی،  خالفت 
قرار داد. نخستین باری که نوروز در دورۀ اسالم، شکوه 
و بزرگی خود را به دست آورد، دورۀ اول عصر عباسی 
بود. المتوکل خلیفۀ عباسی در سال 243 هـ ق و سپس 
المعتضد باهلل در سال282 هـ ق برای این که نوروز را به 
جایگاه دقیق آن یعنی اول فروردین برگردانند، احساس 
باید سال “کبیسه” را اصالح نموده،  نمودند که نخست 
آن گاه از عصر یزدگرد ساسانی تا دورۀ خود را از لحاظ 
تفاوت ساعات اهمال شده برشمرند و نوروز را به محل 

اصلی آن بنشانند.
بعدها نوروز در میان مردم عرب شناخته شد و ایجادگران 
ادبیات عربی، در وصفش اشعار و نبشته هایی اهدا کردند. 
)متوفی360(  اصفهانی  حسن  بن  حمزه  که  گونه یی  به 
النیروز  فی  “االشعارالسائره  به نام  کتابی  هجری، 
تهنیت نامه های  از  یکی  در  که  نمود  تألیف  والمهرجان” 
بدان  ایرانیان  که  روزی ست  “این  می خوانیم:  کتاب  این 
این  بزرگ داشتن  برای  نیز  اعراب  و  می کنند  سرافرازی 
اقتدا  و  آن  اهل  از  کردن  پیروی  برای  هم چنین  و  عید 

نمودن به سنت ایشان، خود را همرنِگ آن می سازند”.
ابونواس شاعر معروف عرب، از نوروز که به زبان عربی 
نیز یاد کرده  نام “النوروز”  غالبًا به  “النیروز” یا شده، به 

است:
یباکرنا النوروز فی غلس الدجا

بنور علی االغصان کاالنجم الزهر 
یعنی نوروز تاریکی شب را با گل هایی که چون ستاره گان 

تابان بر شاخه ها می درخشند، برای ما امداد کرد.
در  خود  که  سلجوقی  ملک شاه  جالل الدین  عهد  در 
نوروز بر کرسی پادشاهی تکیه زد، بار دیگر کبیسه های 
به  مشکل  هنوز  زیرا  کردند.  اصالح  را  فراموش شده 
سالنامۀ  و  بود،  مانده  باقی  حل ناشده  رسمی  صورت 
نه  آغاز می گردید،  به رویت هالل  مهتابی)قمری( هنوز 
از روی محاسبات نجومی و رصد؛ از این رو نارسایی در 
زمینۀ ماه و سال به وجود آمده بود. بنا بر آن، ملک شاه 
در سال 458  و به قولی در471 هجری/1079 میالدی 
به منجمان و ریاضی دانان زبدۀ خراسان چون: ابوالمظفر 
اسفزاری، حکیم عمرخیام نیشاپوری، ابوالحسن لوگری 
)سکاوندی( و عبدالرحمن خازنی وظیفه سپرد تا بر مبنای 
محاسبات نجومی، سالنامۀ هجری ـ خورشیدی را ترتیب 
از فروردین ماه قدیم یزدگردی را  نمایند. آن ها 18 روز 
که  نمودند  برابر  لحظاتی  با  را  نوروز  و  نمودند،  کبیسه 
حمل  درجۀ  نخست  در  آفتاب  روز  آن  نصف النهار  در 
باشد و در نصف النهار مقدم در آخر “اسفندارمذ” یا برج 
مورد  در  خواندند.  جمشیدی  نوروز  را  اسفند)حوت( 
وفق دادن سال خورشیدی با مبدای اسالم نیز مطالعاتی 
بر نحوۀ واقعیت ها و مشاوره های حواریون صدر اسالم 
انجام شده است. چنان که می دانیم اعراب از آغاز تا زمان 
خالفت حضرت عمر)رض( تاریخ یگانه و مشخصی را 
تبعیت نمی کردند؛ یعنی هرقوم و قبیله از خود افتخاراتی 
مثاًل  می دانستند.  مربوط  بدان  را  خود  تاریخ  و  داشتند 
عده یی والدت عمرو بن ربیعه، گروهی وفات ولید بن 
مغیره، دسته یی وفات هشام بن مغیرۀ مخزومی، جمعی 
آتش نمرود، تعدادی بنای کعبه را منبع خوبی برای بیان 
تاریخ خویش برمی شمردند، که هیچ کدام برای همه قابل 

قبول نبودند.
 در زمان خالفت حضرت عمر)رض( نامه یی به او رسید 
نامه  تحریر  تاریخ  عنوان  به  ماه شعبان  آن،  پایان  در  که 
آورده شده بود. آن حضرت به فکر فرو رفت که “کدام 
شعبان؟” ضرورت پاسخ دهی به این سوال سبب گردید 
برایش  خلیفه  اصحاب  گردد،  تدوین  معینی  تقویم  که 
مشوره دادند که در ترتیب این تقویم، از عجم )فارسیان( 
شخصی  مدینه،  فارسیان  میان  در  جست.  باید  استمداد 
به نام “هرمزان” وجود داشت، او به حضرت عمر)رض( 
اظهار نمود که ما در میان خود برای ضبط اوقات، حساب 
دارنده گان  آن  از  پس  داریم.  و شهور(  )ایام  روز  و  ماه 
این  به  یزدگردی، میالدی، رومی همه  اوستایی،  تواریخ 
فکر شدند که...                               ادامه صفحه 7

نـوروز 
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تقصـیری 

دارد؟



هارون مجیدی

سرودها، پارینه ترین گونۀ آفرینِش شفاهِی توده هاست 
شرایط  از  تأثیرپذیری  با  و  گوناگون  شرایط  در  که 
و  دردها  آن  با  مختلف،  دوران های  در  خود  زیستِی 

خوشی های خود را زمزمه کرده اند.
با  را  پیشینۀ سرودسرایی و سرودخوانی  پژوهش گران 
پیدایِش انسان در روی زمین پیوند داده اند و باور دارند 
که با آغاز زنده گی جمعی میان انسان ها، این سرودها 

نیز تولد شده اند.
قدیِم  شعر  خویش،  بررسی  در  بهار  محمدتقی  استاد 
فارسی را چهار گونه گفته است: سرود، چامه، ترانه و 

ضرب المثل ها و حکمیات. 
استاد بهار هم چنان سرود را قصایدی تعریف کرده که 
در ستایِش ایزدان و ورژاوندان)مقدسین( و شهنشاهان 

به شیوۀ ویژۀ مطابق با آهنگ خوانده می شده است.
استاد بهار از »سرود ایام نوروز« یاد کرده که در نخستین 
روز فروردین/حمل توسط موبدان با انجامِ مراسم ویژه 
در برابر شاهاِن آریایی ارایه می شده است و این سرود 

در نوروزنامۀ حکیم خیام این گونه نقل شده است:
شها به جشن فروردین

به ماه فروردین
آزادی گزین بر یزدان و دین کیان

سرت سبز باد و جوانیت چون َخوید
اسپت کامگار

بازت خجسته و کاری به شکار
هر بار کشوری بگیر نو با درم و دینار

پیشت هنری و دانا گرامی و 
دِرمی خوار)1(

نوروز به مانند یک روزِ خوش و شعف آور، از ابتدای 
روزگار تا به این دم مورد توجه همۀ مردمان در سطوح 
رسم های  نسبت،  همین  به  و  داشته  قرار  مختلف 
خجسته و سرود یا ترانه های زیبایی نیز از آن  به یادگار 

مانده است.
مردم عادی به نوروز و آغاز فصل بهار، نگاه هستی بخش 
داشته اند و به این باور بوده اند که با آمدن نوروز و 
آغاز بهار، زنده گی سروساماِن دیگر به خود می گیرد و 
همه با شکستاندن یخ های زمستانی، دنبال زنده گی نو 

و کار نو می روند.
مختلف  و  گوناگون  نگاه های  سرودها  این  در  مردم 
به خاطر  را  اند؛ کسی آن  بهار داشته  آغاز  نوروز و  به 
به دست آوردِن هدیۀ نوروزی ـ که در گذشته ها یکی 
فصل  کسی  کرده،  نگاه  ـ  بوده  نوروزی  رسم های  از 
رویش و رستن دانسته است و شماری هم آمدِن نوروز 
را یک فال نیک برای وصل شدن به معشوقه های خود 

دانسته اند.
این سرودها سراینده گان مشخصی ندارند و به همین 
ساختاری  و  گویشی  تفاوت های  اندک  با  نسبت، 
به  پیوند  در  می شوند.  زمزمه  مختلف  ساحات  در 
در  خوری  در  بسیار  کار  سرودها،  این  جمع آوری 
افغانستان صورت نپذیرفته است. شماری اندکی مقاله 
این زمینه به چاپ رسیده است، و شمار  و کتاب  در 
نامکتوب در  به گونۀ  تا هنوز  این سروده ها  از  زیادی 
بین مردم زمزمه می شوند و امکان از میان رفتِن آن ها 
نیز بسیار مشهود است؛ چنانی که پیش از این بسیاری 

از این سرودها فراموش شده اند.
سرودهای  جمع آوری  زمینۀ  در  که  کسانی  از  یکی 
این  از  قابل توجهی  مردمی تالش کرده و یک مقدارِ 
سروده ها را در کسوِت یک مجموعه تنظیم کرده است، 
پژوهش گر نام آشنای کشور دکتور شمس الحق آریانفر 
پژوهش گر  عابدوف  دادجان  همکاری  با  که  است 
استرداد  سالگرد  80مین  مناسبت  به  تاجکستانی،  
»آوای  مجموعۀ   1999 سال  به  افغانستان،  استقالل 
دل ها« )مجموعۀ سرودهای فولکلوریک افغانستان( را 

در شهر دوشنبۀ تاجکستان به نشر رسانده  است.
هزار  در  بخش،  دوازده  و  196برگ  در  مجموعه  این 
نسخه در همان زمان به نشر رسیده است که فعاًل در 
بازارهای کتاب به دسترس نیست و نیاز بازچاپ آن، 

سخت قابل لمس است.
بخش  دوازه  دارای  کتاب  این  شد،  گفته  آن چه  به  بنا 
به  است و در هر بخش، سرودهای مشخصی مربوط 
یک رخداد ویژه گردآوری شده است. بخش سومِ این 
ما  که  است  نوروزی  و  بهاری  سرودهای  ویژۀ  کتاب 
هم شماری از این سرودها را با شما در این جا قسمت 

می کنیم.
نیایش  و  ثنا  با  مردمی،  سرودهای  از  زیادی  شمار 
شده  آغاز  )ص(  پیامبر  حضرت  به  درود  و  خداوند 
به زنده گی و طبیعت و  نگاه مردم  نوع  از  ادامه  و در 
هستی، با زبان و واژه هایی بومی یادآوری شده است، 

مانند این سروده:

ز اول ثنا چون ثنا گویم
بنام آن خدا گویم

درود مصطفی گویم
بهار نو مبارک

بهار از فضل داور شد
گل و گلشن منور شد

که صحرا الله زیور شد
بهار نو مبارک

بهار از فضل یزدان شد
به هر جا برف و باران شد
عجب سالی به خلقان شد

بهار نو مبارک
بهار آمد به مهمانی

تو قدرش را نمی دانی
نمی دانی نمی خوانی

بهار نو مبارک
گل زردک گل خرگوش
میان سبزه می زد جوش

بیا ای بلبل خاموش
بهار نو مبارک

گل زردک بیرون شد
همه عالم دگرگون شد
میان غنچه پُرخون شد

بهار نو مبارک
عجب بخِت جوان داریم

به وصفش کی زبان داریم
شب و روزش دعا داریم

بهار نو مبارک
بیا ای بابای مسکین

دمی در خاک من بنشین
بخوان تو سورۀ یاسین

بهار نو مبارک
بیا ای مادر پیرم

بده چند سیب و انجیرم
بروز حشر دستگیرم

بهار نو مبارک

مبارک باد نوروزت
پدر عید دل افروزت

شود نوروز هر روزت
بهار نو مبارک

تو ای یار جگر بندم
به جان و دل پیوندم

بکن یک لحظه ُخرسندم
بهار نو مبارک

سفر کردی روا باشد
نگهبانت خدا باشد

همین از ما دعا باشد
بهار نو مبارک

درین ایام نوروزی
همه کس غرق فیروزی
مخور ای دل غِم روزی

بهار نو مبارک!

بهار در والیات پنجشیر، پروان و کاپیسا  در روزهای 
زری،  چپلی های  و  سلسله دوز  و  زردوز  لباس های  با 
که  می برآیند  نوروز  گرامی داشت  و  بهار  گلگشت  به 

سرودۀ »میله نوروز« آن ویژه گی را بازتاب داده است:
میلۀ نوروز

پیراهن زردوز 
پوشیدۀ امروز
در میلۀ نوروز

            بر قامت موزون رسایت مزه میته
آیم به درِ تو
گیرم خبِر تو
قرباِن سِر تو

            هر مهر و وفا ناز و ادایت مزه میته
با عشوه و تمکین

با خندۀ شیرین
بر عاشق مسکین

               ای شوخک ُدردانه جفایت مزه میته
پیراهن زر دوز 

پوشیدۀ امروز

در میلۀ نوروز
            بر قامت موزون رسایت مزه میته!

شماری از این سرودها شامل نظام آموزشی نیز شده اند 
و کودکان در نخستین روزهای آغاز سال آموزشی شان 
آشنا  بهار  مژدۀ  سرودۀ  با  مکتب،  آغازین  دورۀ  در 
می شوند که در آن از رویش و رستِن رستنی ها در بهار 

سخن زده شده است:
مژده که بهار آمد

 سبزه و ُگل بی شمار
آب فراوان به باغ

گشته روان هر کنار
غچی و پروانه شد 

زنده به بوی بهار
بلبل آبـــــــــی کند 

غلغله در جویبار
کرده شکوفه به باغ 
درخت سیب و انار

بر لب آب روان 
سایۀ بید و چنار

کوکو زنان فاخته 
نشسته بر شاخسار
به شاخ سرو بلند 

 ناله کند زار زار
ز خانه مور و ملخ 

گشته روان سوی کار
تو هم بدو پشِت کار 

 ای پسِر هوشیار!

عید  آمدن  مانند  نوروز  از   مردم  پیشین،  روزگار  در 
در  کودکان  و  آخوندها  وحتا  می کردند  گرامی داشت 
بزرگان  و  مردم  از  عیدی  همان  یا  نوروزی  روز،  این 
می گرفتند که این حالت در سرود »نوروزی« این گونه 
از زباِن یک کودک حکایت  به تصویر کشیده شده و 
شده است که از همۀ اعضای خانواده و خویشان در 

این روز طلِب نوروزی دارد:
نوروز نو باز آمده
بلبل به آواز آمده

دل ها به پرواز آمده
بابا بده نوروزی ام

-
گل های گلزار آمده

طوطی به گفتار آمده
قمری به رفتار آمده

بابا بده نوروزی ام
-

بابا سالمت می کنم
خود را غالمت می کنم

دعا به جانت می کنم
بابا بده نوروزی ام

-
روزت همه نوروز باد
عمرت همه فیروز باد

لطفت به ما هر روز باد
بابا بده نوروزی ام

-
نوروزی ام ده ای پدر

چندم کنی خوِن جگر
ما را مُکش از دردِ سر
تو هم بده نوروزی ام

-
ای مادر نیکوسرشت

جای تو باشد در بهشت
طفالن کنندم سرزنشت

تو هم بده نوروزی ام
-

مادر تو زادی بچه را
بگشا در صندوقچه را
بیرون بیاور بخچه را 

مادر بده نوروزی ام
-

عمو تو هم چیزی بده
در قلِب من مفگن گره

آخند را منت منه
عمو بده نوروزی ام

-
ای عمۀ کوچک ترم

یک دم نشین اند برم
لطفی بکن تاج سرم

تو هم بده نوروزی ام
 -...                                           ادامه صفحه 7
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نوروز در سرود های 
مردمی
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خواجه بشیراحمد انصاری

رویدادهای  مهم ترین  از  یکی  »حجۀالوداع«، 
تاریخِی مسلمانان و داعیۀ مشهورِ حضرت پیامبر 
اسالم)ص( می باشد که معروف ترین سخنرانی 
ایشان نیز در همین مناسبت ایراد گردیده است. 
این سخنرانی به  نامِ »خطبۀالوداع« و یا سخنرانِی 
خداحافظی هم شهرت دارد. این خطابه از چند 
در  این که  اول  می باشد.  اهمیت  دارای  جهت 
ایراد گردیده است و آن هم اولین  مراسم حج 
این که حاوی  دوم  اسالم.  پیامبر  آخرین حِج  و 
توصیه های بسیار مهمی برای امت اسالمی بوده 
گفته  که  بزرگی  جمع  در  این که  سوم  است. 
می شود حدود یک صدوچهارده هزار انسان در 

آن شرکت داشتند، ایراد گردیده است.
در سال دهم هجری، پیامبر اسالم کاروان های 
حج را به سوی مکه و عرفات رهبری نمود. 
قرآن شناسان  قول  به  که  آیتی  مناسبت،  آن  در 
آخرین آیت تشریعی به حساب می رود، نازل 
گردید که می گوید »امروز دین شما را تکمیل 

نمودم و نعمِت خویش را بر شما تمام نمودم و 
اسالم را به عنوان دین تان پسندیدم«. نزول این 
آیت، اشارتی به نزدیکی اجل پیامبر بود که هم 
فحوای این آیت و هم نحوۀ سخنرانی، از فرا 

رسیدن مرگ پیامبر)ص( خبر می داد.
حادثۀ  مهِم  ابعاد  به  مسلمان،  دانشمندان 
مبادی  حقوقی،  جلوه های  و  »حجۀالوداع« 
انسانی و بطالن سنت های قبیله یِی جامعۀ عربی 
این  در  اما  نموده اند.  توجه  سخنرانی  این  در 
مقال و مناسبت، به بعد دیگِر این خطبه خواهیم 

پرداخت که کمتر کاویده شده است.
نقل  تشیع  و  سنت  اهل  طریق  از  که  روایاتی 
میان شان  در  که  تفاوت هایی  وجود  با  شده اند 
دیده می شود، بیان گر آن اند که سفر حجۀ الوداِع 
پیامبر اسالم، از روزهای آخر برج حوت شروع 

و تا آستانۀ برج حمل ادامه یافته است.
بر مبنای احادیثی که مغیره بن شعبه و نفیع بن 
الحارث و عبداهلل بن عباس و دیگران روایت 
نموده اند و در کتاب های بخاری و ابن حبان و 
دیگران نقل شده است، پیامبر اسالم در آن روز 
ماَن قد استدار کهیئتِه یوَم خَلق  فرموده اند: »إنَّ الزَّ
مواِت واألرَض«. به این مفهوم که زمان  اهللُ السَّ
چرخ خورد و به جایی رسید که آسمان های و 
زمین در آغاز آفرینش همان شکل را داشتند. 
کلیدی  واژۀ  دو  اکرم،  پیامبر  عبارت  این  در 
جلب توجه می کند که یکی »استدار« است و 
دیگرش »هیأت«. در رابطه با »استدار« قاموس 
فهو  استدار  »وکل شيء  می گوید:  لسان العرب 
حی«. هر آن چه مستدیر است،  َطْوٌق کَطْوق الرَّ
آن حلقه یی است مانند حلقۀ سنگ آسیاب. اما 
در پیوند با مادۀ فلک لسان العرب نوشته است: 
»هر آن چه مستدیر است آن را فلک گویند و 
چرخ نخ ریسی را از همین جهت فلک گویند، 

چون مستدیر می باشد«.
که  است  مفهومی  بر  مقال،  این  اتکای  نقطۀ 
دانشمند  مشهورترین  عسقالنی  حجر  ابن 
بیان کرده  علم حدیث و شارِح بخاری آن را 
است. ابن حجر می نویسد: »والمراد باستدارته 
وقوع تاسع ذي الحجۀ في الوقت الذي حلت 

اللیل  یستوي  حیث  الحمل  برج  الشمس  فیه 
والنهار«. یعنی »هدف از چرخش دایروی زمان 
با زمانی  در این حدیث، تطابق نهم ذوالحجه 
است که آفتاب به برج حمل رسید و شب و 

روز برابر شدند«.
تنها  مسیر  این  در  عسقالنی  حجر  ابن  امام 
روایت  خوارزمی  از  مازری  امام  بلکه  نیست، 
می کند، نخستین چیزی که خدا آفریده، آفتاب 
به گردش  بوده است که آن را در برج حمل 
درآورد و این همان امری ست که پیامبر اسالم 
زمانی  قرطبی،  امام  است.  نموده  اشاره  آن  به 
که نظریۀ خوارزمی را از زبان امام مازری نقل 
به  درست  سخن  این  که  می فرماید  می نماید، 
نظر نمی آید، چون مسایل غیبی باید از طریق 
امام  هدف  اگر  گردند.  ثابت  حدیث  و  قرآن 
قرطبی، بخش نخست سخِن امام مازری باشد 
با  شد،  آفریده  آفتاب  نخست  است  گفته  که 
آغاز  قرطبی  هدف  اگر  اما  موافقیم؛  ایشان 
حرکت آفتاب در برج حمل باشد، باید پرسید 
که آیا داللت همین حدیث در این رابطه کافی 

نیست؟ و اگر نیست چرا؟
ظریف  بسیار  اشاره یی  اکرم  پیامبر  این  جا  در 
به کروی بودِن اجرام سماوی و دایروی بودِن 
حرکِت آن ها داشته و سپس، آن کرات و سیر 
دایروی شان را با عنصر زمان پیوند داده است. 

حرکت  این  بلکه  نیست،  مادی  جسم  زمان 
دایروی، اشاره به اجرامی دارد که هر کدام شان 

سال و ماه و شب و روزِ خودشان را دارند.
این حدیث می اندیشیدم،  پیرامون  هنگامی که 
واژۀ »کهیئته« که بر زبان پیامبر جاری شده است، 
از  دانشمنداِن مسلمان  نمود.  را جلب  توجه ام 
گذشته های خیلی دور، دانش مربوط به احوال، 
حرکت، وضع، فاصله، کمیت، کیفیت، فواصل 
مسیر  و  آسمانی  کرات  خصوصیت های  و 
و  روز  و  اندازه گیری شب  و  کواکب  حرکِت 
هیأت  دانش  یا  و  الهیئه«  »علم  را  سال  و  ماه 
می نامیدند؛ اصطالحی که ریشه اش را در سخن 
پیامبر اسالم می یابیم. فرهنگ فارسی معین هم 
»هیأت« را شکل و حال و علِم نجوم ترجمه 

ما  نظر  مورد  حدیِث  پیام  با  که  است  نموده 
همخوانی دارد.

دانشمندان مسلمان، خطبۀ پیامبر اکرم را دربارۀ 
که  ماه هایی  دانسته اند؛  قمری  ماه های  تعیین 
میعاد عبادت هایی چون روزه و حج بر مبنای 
پهلوی  این جا  در  اما  می گردد.  تعیین  آن ها 
آن حرکت  و  برد  یاد  از  نباید  را  مسأله  دیگِر 
انتقالی زمین به دورِ آفتاب است که خط زمان 
را در مسیر دایروی خویش ترسیم می نماید و 
امام ابن حجر، امام مازری، خوارزمی و امثال 
ایشان بدان اشاره نموده اند. مفهوم »استدار« و 
یا به محل اصلی خود گشتن، بیشتر از آن که با 
با برج های شمسی  ماه های قمری صدق کند، 
ده  سالی  قمری  ماه های  چون  می کند،  صدق 

روز تفاوت می نمایند.
در حجۀالوداع آیت »الیوم أکملت لکم دینکم 
وأتممت علیکم نعمتي و رضیت لکم اإلسالم 
اکمال  پایۀ  به  را  »امروز دین شما  یعنی:  دیناً« 
رسانیدم و نعمت خویش را بر شما کامل نمودم 
و اسالم را به عنوان دین برای تان پذیرفتم« نازل 
تفسیر  جمله،  آن  از  و  تفاسیر  در  است.  شده 
مدینه  یهودیان  از  یکی  که  است  آمده  بغوی 
آیتی  اگر چنین  پرسید که  بن الخطاب  از عمر 
باشد، ما آن را جشن می گرفتیم،  ما  در کتاب 
حضرت عمر در پاسخ ایشان گفت: من خوب 
به یاد دارم که این آیت در روزی نازل گردید 

که هم جمعه بود و هم عرفه.
آری، این مناسبت نه تنها در زمانی بوده و این 
نازل گردیده است که  تنها در روزی  نه  آیت 
مسلمان ها جمعه و عرفه را جشن می گرفتند، 
جشن  این  در  نیز  طبیعت  روز،  این  در  بلکه 

مسلمانان را همراهی می نمود.
صدر  مسلماناِن  گردهمایی  شکوه مندترین 
اسالم و مهم ترین سخنرانی پیامبر اسالم، با عید 
تشریعی اضحی و جشن تکوینی نوروز تقارن 
مناسبت خجسته،  دو  این  التقای  است.  داشته 
بیان گر هم نوایِی سنت های تکوینی و تشریعِی 

خدا در آفرینش است.

ناجیه نوری

نوروز  که  می گویند  دینی  عالمان  از  شماری 
هیچ منافاتی با ارزش های اسالمی ندارد. 

احکام دین اسالم  منبِع  آنان، نخستین  باور  به 
قرآن کریم و دومین منبع سنت حضرت محمد 
ص می باشد که در این دو منبِع معتبر، در رد 

نوروز هیچ مطلبی وجود ندارد.
از  گرامی داشت  که  می  گویند  همچنان  آن  ها 
نوروز و بهار، به هیچ صورت مغایر ارزش های 
از  شماری  تنها  همین رو  از  نیست؛  دینی 
نوروز  از  که  هستند  اسالمی  کشورهای 

گرامی داشت به عمل می آورند.
تعصبات و مشکالتی که  بنابر  آنان می گویند، 
عرب ها در برابر فارس ها دارند، به این مسایل 
دامن زده می شود؛ اما چنین مخالفت ها مبنای 

شرعی ندارد.   
همه ساله همزمان با فرارسیدن سال نو هجری 
شمسی و نوروز، تبلیغات گسترده یی برضد این 
راه  به  افراد  از  از سوی شماری  روز خجسته 

انداخته می شود. 
می گوید،  دینی  امور  آگاه  حامد  کمال الدین 
و  قرآن کریم  اسالمی  احکام  منبع  نخستین 
دومین منبع سنت رسول اکرم می باشد که در 

بارۀ نوروز هیچ حدیثی به اثبات نرسیده و در 
قرآن کریم هم هیچ آیتی وجود ندارد که تجلیل 

از نوروز را تحریم نموده باشد.
در  که  خالفی  اعمال  و  »ابتذال  افزود:  او 
قابل  واقعاً  می گیرد،  صورت  نوروز  روزهای 
رد می باشد؛ ولی ابتذال و سایر محرمات دالیل 
ُحرمت خود را دارد که هیچ نیازی به تحریم 
نوروز نمی باشد، همان طور که کسی تجلیل از 
روز عید را به دلیل کارهای خالفی که در آن 

صورت می گیرد، تحریم کرده نمی تواند.«
او تأکید کرد، مسالۀ مهم دیگر اینکه جاگرفتن 

خرافات در قالب نوروز نیز ایجاب نمی کند که 
نوروز را ما تحریم کنیم.

مال  تحریم  نحوۀ  دینی،  عالم  این  گفتۀ  به 
صاحبان بیشتر به این فرضیه قوت می دهد تا 
فرضیه های قبلی؛ و اگر چنین باشد نوروز هم 

صورت  به  ملت،  این  ارزش های  دیگر  بسان 
ویرایش شده از بیرون برای مالصاحبان ارسال 
می گردد تا آن ها در مورد آن فتوای مورد نظر 

را صادر نمایند.
او افزود: »نخستین مبنای تحریم را تشبیه با کفار 
گفته اند. ابوداوود روایتی از پیامبر اکرم را به این 
فهو  بقوم  تشبه  )من  است:  کرده  نقل  صورت 
منهم( هر که با نیِت هم سانی هم شکل ساخت 
خواهد  محسوب  آن ها  از  قومی  به  را  خود 
تشبه  بلکه  نیست؛  مطرح  تشبیه  این جا  شد. 

معنی هم شکل سازی  به  تشبه  که  است  مطرح 
گفته  را  رفتار  و  لباس  در  همانندی  قصد  با 
چنین   .) فنون  اصطالحات  می شود)کشاف 

هم سان سازی یی را هیچ کسی نیت ندارد.«
حامد تصریح کرد، دومین مبنای تحریم نوروز 
اعیاد بت پرستی است، مانند کرسمس و امثال 
این   از  یکی  هیچ  در  نوروز  حالی که  در  آن؛ 

موارد شامل نمی باشد.
او اضافه کرد، سومین مبنای تحریم، ضرورت 
مخالفت باکفار را گفته اند؛ به این معنی که باید 
نیز  مبنا  این  و  نمود  مخالفت  کفار  عادات  با 
درست نیست؛ چون نوروز دیگر عادت کفار 
نیست، زیرا همه می دانند که نوروز صرف در 
مجموعۀ از کشورهای مسلمان تجلیل می گردد 

و در اروپا و امریکا از آن خبری نیست.
از  انصاری  احمد  بشیر  خواجه  همچنان، 
پژوهشگران سرشناس دینی کشور به روزنامۀ 
برخی ها  )چنانی که  نوروز  گفت  ماندگار 

می پندارند( سنت و مناسبتي زردشتي نیست.
به گفتۀ او، شواهد ثابِت تاریخي این سخن من 

را تأیید مي نماید.
آقای انصاری افزود: مقاله یي که سال پار در این 
باب نگاشته بودم، تا هنوز از سوي هیچ مرجع 

معتبر تاریخي و شرعي نقد نشده است. 
افزود: حدیثي که در باب  انصاری  بشیر احمد 
در  چه  زبان هاست  سر  بر  هم  نوروز  تحریم 
میزان علم الرجال و چه در آیینه علم اصول و 
ارزیبایي حدیث،  موازین  دیگر  و  زبان  قواعد 

نمي تواند دلیلي...
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نــوروز را در...
کسانی  به  آریایی  زبان  به  »مجوس  می نویسد:  میالدی 
و  مطلع  خویش  دینی  و  الهی  علم  از  که  می شد  گفته 
می خوانند،  مجوس  را  آن ها  که  زردشتی ها  هم چنان 
)علی،  بودند«.  یکتا  پروردگار  ستایندۀ  و  پرستندۀ 
ص  زردشت،  اندیشه های  و  زنده گی  کتاب  دهباشی، 

139 و 140، چاپ دوم 1387 ش، تهران(
در این مورد پروفیسور دیوکریسوس توموس، فیلسوف 
یونان در قرن سوم میالدی می نویسد: »مغان یا مجوس ها 

در  داشته  شهرت  راست گویی  در  که  هستند  مردمانی 
ستایش و پرستش یزداِن یکتا و اجرای مراسم مذهبی، 
از روی  از مردمان  بعضی  اما  دارند.  برازنده گی خاص 
نادانی، بی خبری یا تعصب و دشمنی، آن ها را جادوگر، 

بت پرست یا آتش پرست می گویند«.
خانتوس)465-525ق م( قدیمی ترین مورخ یونانی، از 
او، دین و فلسفۀ آن ها  پیروان  از  برده و  زردشت اسم 
و  زنده گی  کتاب  دهباشی،  است.)علی،  نموده  تمجید 

اندیشه های زردشت، ص 140(
تقویم  ماه  فروردین)اولین  ماه  نیز  زردشتیان  عقیدۀ  به 

دنیای  که  دارد  اشاره  فراوشی)سرزنده گی(  به  شمسی( 
مادی را در آخرین روزهای سال متحول می کند. بنابرین 
زردشتیان، ده روز را به گرامی داشِت ارواح نیاکان شان 
گذشته گان  ارواح  آن ها،  باور  به  می دادند.  اختصاص 
این سبب  از  می آیند،  زمین  روی  به  پنج شنبه  شام های 
قابل گرامی داشت است و هم چنان نوروز را به بهترین 
 15 مورخ  ایران،  می گرفتند.)روزنامۀ  جشن  وجه 

فروردین 1383 خورشیدی، تهران(
به همین سبب، دانشمندان ایرانی در برگزاری جشن های 
نوروزی و حفظ آن به حیث یک میراث پُربار تاریخی، 

ایراِن  ناسیونالیسم  دارند  اعتقاد  فراوان کرده اند و  سعی 
تنها  نه  نوروزی گره خورده،  با جشن های  که  اسالمی 
بلکه حیاِت جدید و جدیدتر را آغاز  بین نمی رود،  از 

می کند.
 ما نیز باید تالش کنیم که جشن نوروز در جغرافیای 
حوزه،  این  مردماِن  میان  و  یابد  تداوم  آریانا  فرهنگِی 
محافل  فستیوال ها،  جشن ها،  قبیل  از  فرهنگی  رابطۀ 
شعری و جشنواره ها برگزار گردد. چون جشن ملی و 
فرهنِگ  از  ارزشمند  بسیار  بخِش  نوروز، یک  عنعنه یی 

پُربارِ نیاکاِن ما به شمار می آید.

نـوروز چه تقصـیری...
ظهور پیامبر اسالم )ص( بزرگ ترین حادثه برای تعیین 
تاریخ می باشد. آن ها در مجموِع کارنامۀ پیامبر اسالم، 
به بررسی چهار حادثۀ مهم مثل تولد، بعثت، هجرت و 
وفات آن حضرت)ص( پرداختند، و هجرت پیامبر را 
از مکه به مدینه)یثرب(، مبدای تاریخ اسالم قرار دادند.
هجرت رسول اکرم )ص( به تاریخ هشتم ماه ربیع االول 
در روز سه شنبه رخ داده است، اما به خاطر اهمیت ماه 
را  سال  همان  محرم  اول  روز  اعراب،  نزد  در  محرم 
برای مبدای تاریخ قرار دادند و سال را از روی گردش 
کمتر  که  را  هاللی  ماه   12 و  گرفتند،  )هالل(  مهتاب 
از29  روز و بیشتر از30 روز نبودند، یک سال هجری 
قمری خواندند. منجمین عرب ماه را به خاطر درست 
و منتظم بودن به احساس و با نظرداشت حکم “البعث 
بعد الموت” برگزیدند، و گردش مهتاب را مدار سال 

دانستند. در این زمینه، موقعیت جغرافیایی و مناسبات 
این  گرفت.  نادیده  نباید  را  عربستان  مردم  اجتماعی 
کشور در میان مناطق معتدلۀ شمال و منطقۀ حاره قرار 
دارد که تغییرات فصلی آن چندان محسوس نمی باشد، 
مردم آن بیشتر بدوی و مالدار بودند و به دلیل گرمای 
در شب راه می پیمودند و شمارش روز و  اکثراً  روز، 
شب را به اعتبار طلوع و غروب آفتاب می دانستند؛ از 
از  تأسی  به  اسالمی  سال(  )یک  سنه  انتخاب  این رو 
سنت های قدیم عرب نیز مد نظر بوده است. بنابراین، 
از  را  سال  بی کبیسه شمردن  “تاریخ جاللی”،  مدونین 
بودِن  ناثابت  سبب  خود  که  می دانند،  فارسیون  سوی 
نوروز در هر سال می گردد. دانشمندانی را که ملک شاه 
“تقویم جاللی”  تدوین سالنامۀ خراسانی  بر  سلجوقی 
توظیف نمود، به همۀ این موارد آشنا بودند و تصمیم 
آن  و  بنشانند  آن  اصلِی  برجایگاه  را  نوروز  تا  گرفتند 
اتحاد ربیعی یا اول ماه حمل می باشد، و از آن تاریخ به 

بعد، حلول نوروز دقیقًا با همین روز مصادفت نموده 
آغاز  فرهیخته گان،  این  تالش  و  کار  اساس  بر  است. 
برابری شب  و  توازن  با  بهاری  اعتدال  نقطۀ  در  سال 
روزِ  نخستین  به حیث  نوروز  و  گردید  تثبیت  روز  و 
این  نشانۀ فرخنده گی و بخردِی  این  بهار اعالم شـد. 
تغییریابِی  دقیِق  مرزهای  توانستند  که  است  فرزانه گان 
و  باشکوه ترین جشن ها  از  یکی  فرا رسیدِن  با  را  ایام 
سرافرازترین اعیاد تاریخی سرزمیِن ما توام سازند. از 
همین جاست که سالنامۀ هجری خورشیدی را “تقویم 
جاللی” خوانده اند و این تقویم که با بینش و فرزانه گِی 
علمای مسلِم دورۀ سلجوقیان تدوین گردید، تا زماِن ما 

با گردِن افراخته ادامه یافته است.

رویکردها:
مرکز  نوروز،  رسوم  و  آداب  کتاب  شعبانی،  رضا   1-

مطالعات فرهنگی، چاپ1378، ص53، 54

-2 دکتر مهرداد، سایت انترنتی، آبان ماه)عقرب(1386      
-3 ابوریحان بیرونی، آثارالباقیه، ص 325      

-4 حسیب بلهیکایی، مختصر نگاهی به نوروز آریایی، 
ص 14     

-5 جاحظ ابوعثمان، المحاسن واالضداد، چاپ مصر، 
زمان  در  حکایت  این  نویسندۀ  حوالۀ  به   238 ص 
خالفت حضرت عمر)رض( صورت گرفته که در آن 

روز، هرمزان استاندار خوزستان، مسلمان شد.      
-6 دکتر عنایت اهلل ابالغ، امام اعظم ابوحنیفه و نظریات 
آن در عقیدت اسالمی، ترجمۀ مولوی حنیف بلخی و 

فضل اهلل فضلی، ص 28     
-9 و.بارتولد، ترکستان نامه ج1، ص 198، ترجمۀ کریم 

کشاورز 
-10 مستخلص کالن ـ به شرح هدایۀ شریف، ص 9، 

حاشیۀ 4  
-11 تاریخ بغداد، ص 13 و بدیع اللغه

نوروز در سرود...
خاله تو هم تاِج سری

مانند عمم بهتری
از عمر دولت برخوری

تو هم بده نوروزی ام
-

ماما تویی روح و روان 
باشی همیشه در جهان

از بهر این مسکین جوان
توهم بده نوروزی ام

-
خواهر بیاور تو لباس

برخیز ما را کن خالص
دارم به پیشت التماس
تو هم بده نوروزی ام

-
ای دادر روشن ضمیر

ما را مکن خوار و حقیر
بهر خدا دستم بگیر

تو هم بده نوروزی ام
-

خویشان شما چیزی دهید
در روز این عید سعید

دارم به دل من این امید
خویشان دهید نوروزی ام!

بسیاری از این سرودها به قالب موسیقی نیز درآمده اند 
»لیال  آورده اند.  به دست  را  ماندگاری  و  مانایی  سنِد  و 
که  است  سرودها  شمار  همین  از  اس«  نوروز  لیال 
با آواز نعیم پوپل در  با آواز  سال های پیش )1977م( 
رادیو تلویزیون افغانستان ثبت شد و بعدها هنرمنداِن 

دیگری نیز این سروده را بازخوانی کردند:
لیال لیال نوروز اس

لیال لیال نوروز اس  خدایا دنیا دو روز اس
جم وجوِش عاشقان  دم میلۀ نوروز اس

بهار آمد گل پوشت کنم یار  نظر بر حلقۀ گوشت کنم 
یار

کالم اهلل بگردد خصم جانم  اگر یکدم فراموشت کنم
لیال لیال نوروز اس  خدایا دنیا دو روز اس

جم وجوِش عاشقان  دم میلۀ نوروز اس.

در  هجری   6 قرن  در  سلجوقی  سنجر  سلطان  گویند 
ویرانه یی  به  آهو  افتاد.  آهویی  دنبال  به  شادیان  دشت 
از  که  یافت  را  سنگ نبشته یی  آن جا  سنجر  و  برد  پناه 
مقبرۀ حضرت علی)ک( آگاهی می داد. مقبره را اعمار 
به 7 هجری  است  برابر  که  میالدی  قرن 13  در  کرد. 
دیگر  بار  و  مقبره ویران شد  این  مغول،  اثر حملۀ  در 
شد.  ساخته  تیموریان  عهد  در  میالدی   15 قرن  در 

قرار شد از سراسر امپراتوری تیموری، در اول نوروز 
است،  شده  گفته  علی  حضرت  تخت نشینی  زمان  که 
که  آیند  زیارت  به  بلخ  خیران  خواجۀ  قریه  به  مردم 
است  جامانده  بر  روزگار  همان  از  باال  جهنده  مراسم 

و سرودهایی زیادی به این مناسبت ایجاد گردیده اند.
روز نوروز اس خدا جان، جنده باال می شود

از کرامات سخی جان کور بینا می شود
ما نه تنها والۀ گل های سرخت گشته ایم

عالمی بر گنبد سبر تو شیدا می شود
روز نوروز اس خداجان، جنده باال می شود

از کرامات سخی جان کور بینا می شود
بیا که بریم به مزار وا وا دلبر جان
سیر گل و الله زار وا وا دلبر جان
هستم به تو انتظار وا وا دلبر جان.

و  زبان زدتر  سرود  یک  جان،  مالمحمد  سرود  اما 
معروف تر است و بیان کنندۀ درد دِل یک دختر عاشق 
که آرزو دارد که در روزهای نوروز به مزارشریف برود 
و دعا کند تا خدا او را موفق سازد و به آرزویش که 

رسیدن به مالمحمد جان )معشوقه اش( است، برسد:
بیا که بریم به مزار مال مامد جان
سیل گل الله زار وا وا دلبر جان

به دربار سخی جان گله دارم
یخن پاره ز دست تو نگارم

پس از مرگم بیایی بر مزارم
مدامم در دعا در انتظارم

بیا که بریم به مزار مال مامد جان
سیل گل الله زار وا وا دلبر جان
به تن کردی گلم رخت سیاه را

کنم تعریف یار بی وفا را
به دنیا مه اگه غمخوار ندارم

بگیرم دامن شیر خدا را

بیا که بریم به مزار مال مامد جان
سیل گل الله زار وا وا دلبر جان

بیا زیارت کنیم شیر خدا را
به چشم مالیم همان قلف طال را

مه دعا می کنم آمین بگویین
خدا کامیاب کنه هر دوی ما ره

بیا که بریم به مزار مال مامد جان
سیل گل الله زار وا وا دلبر جان!

----

بهار، محمدتقی، مجموعۀ صدمقاله، »بررسی شعر  1ـ 
قدیم فارسی«، به نقل از آوای دل ها)مجموعۀ سرودهای 
فولکلوریک افغانستان(، اثر مشترک شمس الحق آریانفر 

و دادجان عابدوف.

نوروز په پښتني...
چې د نوي کال جشن دې په دې شنه او زړه را ښکونکې 

نوروز  د  هغوی  وړاندې  دې  له  وملانځي،  کې  سیمه 

منانځنې لپاره دغه ډول ښکلې سیمه نه درلوده.

باغونو  په  انګورو  او  شفتالو  زردالو،  انارو،  د  سیمه  دغه 

پوښلې وه، چې ورته له لرو او نېږدې سیمو لکه زابلستان، 

فراه،  هلمند، کاکړستان، پشني، کوټې، عبدالله، ګلستان، 

نوروز  د  خلک  څخه  سیمو  نورو  شمیر  یو  او  روزګان، 

جشن راتلل.

مېلې ته راغلو کسانو به په دې شنه سیمه کې خېمې درولې 

پسونه به یې حاللول، دیګونه به یې پخول او تر ۱۰ ورځو 

موده  دغه  بیا  څیړونکو  ځینو  خو  کوله  میله  یې  به  پورې 

په  موسیقي  به  ترڅنګ  دې  د  ده.  ۴۰ ورځې هم ښودلې 

لوړو غږ غږېده، خلکو به مېلې کولې، کنرستونه به کېدل 

تيږه  پهلوانۍ، خويس،  کېدې. غېږې،  ویشتل  به  نښې  او 

اچول، درونه خط او نورې سیمه ییزې لوبو به په دې مېلو 

کې ګڼ مینه وال لرل.

که څه هم چې د تېرو جګړو له امله دا جشن یو څه زیامنن 

اغېز  هم  یې  اوس  چې   ( شو؛  بند  مهال  پر  طالبانو  د  او 

شته او یوشمېر دیني عاملان یې ناروا ګڼي، هغه ډول چې 

کلونو  یوولسو  تېرو  له  یې  خلک  خو   ) باله  ناروا  طالبانو 

پر ځای  مېله ځای  پخواين  د  اوس  بیا منانځي.  راهیسې 

خاکریز  په  کې  کندهار  په  لپاره  منانځنې  نوروز  د  خلک 

د  چې  ورځي  ته  زیارت  صیب  آغا  شاه  د  کې  ولسوالۍ 

د  او  لري  موقعیت  کې  کیلومرتۍ   ۷۵ په  ښار  د  کندهار 

نوموړي زیارت جنډه پورته کېږي.

بابا   همدارنګه ځینې خلک د ارغنداو په ولسوالۍ کې د 

ويل زیارت، د دالې بند او د ابراهیم خلیفه بابا زیارتونو ته 

هم د نوي د میلو لپاره ورځي خو د نوي کال او نوروز په 

مناسبت د کندهار په میلو کې یوازې نارینه ګډون کوي او 

د کندهار د خلکو په منځ کې میلو ته د خپلو فامیلونو بیول 

رواج نه لري.

زابل،  کونړ،  لغامن،  ننګرهار،  پکتیا، خوست،  پکتیکا،  په 

هلمند، روزګان، غزين، میدان وردګو او ګڼو نورو والیتونو 

کې هم خلک په بېالبیلو ډولونو د نوروز ملانځنه کوي. په 

دې ورځ کوژدن شوي ځوانان خپلې خرسګنۍ ته ورځي، 

چې کبان او ځلوبۍ له ځانه رسه وړي. په ختیزو والیتونو 

کې ښځینه او نارینه بیا پارکونو او مېله ځایونو ته ورځي. 

په ننګرهار کې د سخي صاحب، په لغامن کې د مهرتالم 

ملانځلو  د  جشنونو  دغسې  د  د  زیاتونه  صیب  ننګالم  او 

زیارت  ورځي،  نر  او  ښځې  دي.  ځایونه  ځانګړي  لپاره 

هم کوي، هګۍ جنګوي، تیږه اچوي، ډبېلۍ کوي، غېږه 

نیيس، خوسی او ګڼې نورې سیمه ییزې لوبې تررسه کوي.

د هرات، فراه او د هېواد د جنوب لودیځې حوزې زیاتره 

یو ځای شنو ځایونو،  فامیلونو رسه  له خپلو  اوسیدونکي 

لوبغالو او غونډیو ته راوځي. د پرسيل له هوا څخه خوند 

اخيل، یوه او بل ته د نوي کال په مناسبت مبارکي وایي، 

ورشوګانو  زرغونو  په  او  پخوي  چلو  سبزي  کوي،  میله 

هم  جنډې  باندې  زیارتونو  ځینو  په  او  وهي  چکر  باندې 

کوي،  اتڼونه  خلک  کې  والیتونو  دغو  په  کیږي.  پورته 

رنګ  رنګ  کې  کورنیو  په  اچوي،  ټیکۍ  کوي،  خوښي 

خواړه پخوي، وچې او تازه مېوي تیاروي، یو د بل کور ته 

په سندرو رسه د نوروز جشن ملانځي. سږ کال  او  ځي، 

بیا هم په ډېرو والیتونو کې د نوروز جشن لپاره ځانګړي 

تدابیر نیول شوي دي.

نوروز در گرِو...
بر تحریم نوروز باشد که مطلب مفصلي دو سال 

پیش پیرامون آن نگاشته بودم.  
مسجد  مالامام  حسام  حبیب اهلل  حال،  همین  در 
خورشیدی  تحول  روز  نوروز،  می گوید،  باال  باغ 
است و یکی از روزهای طبیعت است که دهاقین 
بنابراین نوروز، روز  آمادۀ کشت و کار می شوند؛ 

زنده شدن طبیعت و تحول سال خورشیدی است.

دیدگاه  از  حرمتی  کدام  روز  این  برای  افزود،  او 
اسالم وجود ندارد که این روز را قرآن یا حدیث 

پیامبر محکوم کرده باشد و یا حرام دانسته باشد.
به گفتۀ این مالامام، حرام دانستن این روز از سوی 
تحت  اینکه  اول  دارد:  دلیل  دو  مالامامان  برخی 
تاثیر تبلیغات بیرونی ها قرار گرفته اند و دوم اینکه 

خودشان از این مسایل برداشت علمی ندارند.
که  مشکالتی  و  تعصبات  بنابر  کرد،  تاکید  وی 
عرب ها در برابر فارس ها دارند، به این مسایل دامن 

زده می شود؛ اما چنین مخالفت هایی مبنای شرعی 
ندارد.   

در همین حال، مهران موحد یکی دیگر از آگاهان 
با  که  آن هایی  بیشترینۀ  که  می گوید  دینی  علوم 

نوروز دشمنی می کنند انگیزه های سیاسی دارند.
او در صفحۀ فیسبوکش نگاشته است: »به کسانی 
که با مستمسک قراردادن نصوص دینی! با نوروز 
یا  آگاهانه  شما  که  گفت  باید  می ورزند  دشمنی 

ناآگاهانه تیشه به ریشۀ اسالم می زنید...«

همه ساله در کشورهای افغانستان، ایران، تاجیکستان، 
ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، پاکستان، ترکیه و 
شماری دیگر از کشورهای اسالمی از جشن جهانی 

نوروز گرامی داشت می شود.
قرار است امسال با حضور رؤسای جمهور هشت 

کشور منطقه نوروز در کابل گرامی  داشته شود. 
اتخاذ شده  کابل  در  مناسبت  بدین  ویژه یی  تدابیر 

است.  
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در یک انفجار انتحاری در شهر میمنه مرکز والیت فاریاب 
15 تن جان باختند و دست کم 30 تن زخم برداشتند.

را در یک سه  انفجاری  کننده مواد  انتحار  مقام ها گفتند که 
مصروف  مردم  که  بازاری  در  و  بود  کرده  جاسازی  چرخه 

خرید نوروزی بودند، انجفار داد.
روز  حملۀ  قربانیان  از  را  متفاوتی  آمارهای  محلی  مقام های 

گذشته به دست می دهند.
مقام های محلی فاریاب از جمله فرمانده پولیس و والی این 
والیت گفته اند که در این حمله 15 تن جان باخته اند؛ اما 
بیشتر  که  می گویند  مجلس  در  فاریاب  نماینده گان  برخی 
افزایش  احتمال  اند و  این رویداد کشته شده  از 20 تن در 

قربانیان این رویداد وجود دارد.
محمد اهلل بتاش، والی فاریاب گفت که این انفجار در بازار 

میمنه توسط یک حمله کنندۀ انتحاری صورت گرفت.
که  گرفت  اصلی صورت  چهارراهی  در  »انفجار  گفت:  او  
در یک  را  انفجاری  مواد  بمبگذار  فرد  است.  مزدحم  بسیار 

ریگشا جاسازی کرده بود«.
محمد اهلل بتاش گفت: »این حمله از سوی دشمنان صورت 
گرفته است. حمالت انتحاری را کی انجام می دهد؟ معموالً 
طالبان و گروه های مربوط شان انجام می دهند... در بین کشته 
شده ها و زخمی ها، مردم ملکی بسیار فقیر جامعه به شمول 

اطفال و زنان اند«.
تا حاال هیچ گروهی این حمله در والیت دورافتاده فاریاب را 
به عهده نگرفته است. این والیت با ترکمنستان هم مرز است. 
اما شورشیان گروه طالبان در فاریاب فعال اند و در گذشته 

نیز حمالتی را انجام داده اند.
طالبان یک هفته قبل هشدار دادند که از همه توان خود برای 
بر هم زدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استفاده می 
کنند. این گروه از جنگجویان خود خواسته است که کارمندان 
انتخابات، مراکز رای دهی، رای دهنده گان و نیروهای امنیتی 

را هدف قرار دهند.

به  کامل  آماده گی  والیت  این  مردم  که  گفت  فاریاب  والی 
انتخابات داشتند و می خواهند در یک فضای صلح آمیز در 
که  است  این  »دشمنان«  هدف  اما  کنند،  شرکت  انتخابات 
ذهنیت مردم را مغوشش بسازند تا در انتخابات شرکت نکنند.
به گفته او، نیروهای امنیتی در روزهای گذشته چهار تن را 
داشتند و می  ارتباط  این حمله  با  که  بودند  بازداشت کرده 
خواستند در نقاط مزدحم شهر و در کمپاین های انتخاباتی 

خود را انفجار دهند.
در چنین حمالتی که در محالت عمومی صورت می گیرد، 
ملل  سازمان  گزارش  می شوند.  قربانی  ملکی  مردم  معموالً 
در  ملکی  فرد   2959 گذشته  سال  که  می دهد  نشان  متحد 
زخمی  دیگر  تن   5656 و  کشته  افغانستان  در  ها  خشونت 
افزایش 14 درصدی نسبت به سال قبل آن را  گردیدند که 

نشان می دهد.
هرچند گروه طالبان مسوولیت کشتار افراد ملکی را رد می 
کند، اما گزارش سازمان ملل متحد حاکی است که این گروه 

مسئول 74 درصد تلفات ملکی در سال گذشته بوده است.

عرفان مومند

عنعنو  او  دودونو  نورو  د  افغانستان 

ترڅنګ هر کال د نوروز لرغونی جشن 

مراسمو  ډول  ډول  او  شانداره  په  هم 

افغانستان  په  جشن  نوروز  د  ملانځي. 

دې  د  لري.  مخینه  لرغونې  خورا  کې 

ته  زردشتیانو  او  اریایانو  مخینه  جشن 

د  چې  وايي،  تاريخپوهان  رسېږي. 

نوروز جشن د لومړي ځل لپاره د لوړو 

اوسني  هم  یا  بخدي  ښار  په  بیرغونو 

جمشېد   ( یام  پاچا  اریايي  د  کې  بلخ 

ځینې  دی.  شوی  ملانځل  لوري  له   )

د  چې  دي،  اند  دې  په  تاریخپوهان 

نوروز جشن له ۵۸۳  ـ ۵۸۲ قبل میالد نه وړاندې هم ملانځل 

شوې ده. هغه مهال  په دغه هېواد کې ) ويدي ( مدنيت خپور و. 

نوروز له هامغه مهاله تاریخپوهانو په بېالبېلو نومونو لکه نريوز، 

نو روج ، مهرجان يا مهرګان یاد کړی دی. دغه راز د رسه ګل مېله 

هم د ميا باچا د واکمنۍ پر مهال په بلخ يا لرغونې ُبخدي کې 

ملانځل کېده. د نوروز له جشن نه اریایانو او زردشتیانو بېالبېل 

اندونه درلودل. د جمشېد په زمانه کې نوروز د برکت سمبول ګڼل 

شوى او پر اهرمين )بدۍ( استازي یې له بري وروسته وياړ نوروز 

ته اړوند دى . دا نظر هم وررسه یاد شوی چې د هغه له بریالیتوب 

وروسته برکت د ځمکې پر مخ غوړېدلی دی.

هغې  د  جشن   نوروز  د  خو  ده.  ورځ  نوې  مانا  لغوي  نوروز  د 

دودیزې مېلې نوم دی چې هر کال یې له زرګونه کلونو راهیسې 

هېوادوال د نوي کال په لومړۍ ورځ ملانځي. دا جشن د تاریخ په 

اوږدو کې په خورا ځانګړو او شانداره مراسمو ملانځل کېده او د 

هرې سیمې خلکو به ورته ځانګړي دودونه او رواجونه درلود. په 

ډېرو سیمو کې اوس هم پخواين دودونه پاتې دي او رواج لري.

پښتنو د تاریخ په اوږدو کې دا دود په خورا جوش او خروش رسه 

ملانځلی دی. د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنې، دودونه 

او رواجونه لري. 

د تاری+خ په اوږدو کې د ګندهارا سیمې خلکو له دې جشن نه 

منانځنه کړې او دا دود یې تر دا اوسه په ټول هېواد کې ژوندی 

ساسانیانو،  اشکانیانو،  هخامنشانیانو،  د  نوروز  دی.  ساتلی 

هوتکیانو،  غزنویانو،  تیموریانو،  خوارزمشاهیانو،  سلجوقیانو، 

احمدشابابا او له هغه وروسته دورو کې هم د مختلفو مناسبتونو 

او پروګرامونو په ترڅ کې منانځل شوی دی. 

احمدشاه بابا د نوروز ملانځلو لپاره په کندهار کې د اڅګزو د قوم 

مرشانو ته د نوروز منانځنې لپاره په ارغنداب کې د بابا ويل صیب 

له زیات څخه نیولې د رسدې او مرنجان تر کيل پورې سیمه جال 
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کړه او ورته یې وویل،...                                  

قربانی شدن 15 غیرنظامی در یک حملۀ انتحاری در فاریاب

اول   نوروز په پښتني سیمو کې! قانونی معاون  محمد یونس 
می شود رییس جمهوری 

محمد یونس قانونی از اعضای ارشد حزب جمعیت 
ریاست جمهوری شد.  اول  معاون  نامزد  اسالمی، 
اخیر  دوازده سال  و  دوران جهاد  در  قانونی  آقای 
نقش برازنده یی در سیاست داخلی افغانستان داشته 

است.
ریاست جمهوری کشور روز سه شنبه  جلسه یی را 
ریاست  ارگ  در  جهادی  احزاب  سران  با حضور 
جمهوری برگزار کرد که رییس جمهور کرزی خود 

مدیریت جلسه را به عهده داشت.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر اعالمیه یی 
گفته است: »جلسه مشورتی که قبل از ظهر امروز 
مشوره های  و  بحث  از  پس  گردید،  دایر  ارگ  در 
همه جانبه، محمد یونس قانونی را با اکثریت آرا، 
منحیث معاون اول ریاست جمهوری مورد حمایت 

و تایید قرار داد«.
جلسات  فهیم،  مارشال  نابه هنگام  مرگ  از  پس 
مورد  در  اسالمی  جمعیت  سران  بین  متعددی 
معرفی گزینه این حزب برای معاونیت اول ریاست 

جمهوری برگزار شد. 
در  که  است  آمده  جمهوری  ریاست  اعالمیه  در 
جمله  از  جهادی  رهبران  مشورتی،  جلسه  این 
عبدالرب رسول سیاف، سید احمد گیالنی، محمد 
دوم  معاون  خلیلی  کریم  محمد  محسنی،  آصف 
ریاست جمهوری، پوهاند عبدالسالم عظیمی قاضی 
عبدالرووف  محکمه،  ستره  سرپرست  و  القضات 
ابراهیمی و فضل هادی مسلم یار روسای مجلسین 
اهلل  نعمت  قاضی،  گلرحمن  پوهاند  ملی،  شورای 
شهرانی، صالح الدین ربانی، عبدالهادی ارغندیوال، 
خان،  اسماعیل  محمد  کشاف،  الدین  قیام  مولوی 

حاجی دین محمد، وحیداهلل سباوون، سید منصور 
نادری، محمد اکبری، خلیفه قزل ایاق، ضرار احمد 
داکتر  جوره،  مولوی  محمدی،  اهلل  بسم  عثمانی، 
شده  دعوت  فهیم  ادیب  و  فهیم  حسین  مشاهد، 

بودند که بیشترشان در جلسه حضور داشتند.
والیت  در   1336 سال  در  قانونی  یونس  محمد 
دانشکدۀ شرعیات  از  او  است.  زاده شده  پنجشیر 
دانشگاه کابل فارغ شده و در سال 1359 فعالیت 

سیاسی اش را آغاز کرده است.
در  اول  کنفرانس  در  عمده یی  نقش  قانونی  آقای 
اعزامی  هیأت  رییس  او  داشت.  آلمان  بن  شهر 
جمعیت اسالمی در بن بود و در دوازده سال اخیر 
رییس  داخله،  وزیر  معارف،  وزیر  سمت های  در 
پارلمان  در  مردم  نماینده  و  نماینده گان  مجلس 

فعالیت داشته است.
آقای قانونی در اولین انتخاباتی ریاست جمهوری 
رییس  از  پس  و  کرد  نامزد  را  خود   2004 سال 

جمهور کرزی بیشترین رای را به دست آورد.

رأی گیری  روز  سه  از  پس  نماینده گان،  مجلس 
بر سر انتخاب اعضای هیأت اداری، روز گذشته 

موفق به انتخاب معاون اول مجلس شد.
نماینده گان دیروز هم برای انتخاب معاونیت اول 
و منشی مجلس به پای صندوق های رأی رفتند.

احمد  صدیق  مجلس،  انتخابات  اول  دور  در 
عثمانی نماینده مردم پروان در مجلس نماینده گان 

به حیث معاون اول هیأت اداری انتخاب شد.
درون  انتخابات  سوم  روز  در  نماینده گان  اما 
خود  اداری  هیأت  منشی  انتخاب  برای  مجلس 

ناکام ماندند.
در انتخابات روز گذشتۀ مجلس، شریف اهلل کامه 
عثمانی،  احمد  صدیق  ایوبی،  عبدالرحیم  وال، 
محمداکبر استانکزی و نظیر احمد احمدزی برای 

کسب معاونیت اول نامزد بودند.
صافی  کمال  صمیم،  اهلل  سمیع  محمدی،  عبداهلل 
باهم  مجلس  منشی  کسب  سر  بر  ذکی  نظیفه  و 

رقابت کردند.
نصاب دیروز مجلس 190 نفر بود و نامزدان برای 
پیروزی در پست های مورد نظرشان به 96 رأی 

تأیید نیاز داشتند.
صدیق احمد عثمانی با بدست آوردن 104 رأی 

تأیید بر مسند معاونیت اول مجلس تکیه زد.
رأی،   19 آوردن  بدست  با  وال  کامه  اهلل  شریف 
اکبر  محمد  رأی،   9 کسب  با  ایوبی  عبدالرحیم 
استانک زی با اخذ 18 رأی و نظیر احمد احمدزی 
نتوانستند به مقام معاونیت اول  با 14 رأی تأیید 

مجلس دست یابند.
نامزدان  از  اما در بست منشی مجلس هیچ یکی 

نتوانستند پیروز شوند.
عبداهلل محمدی با کسب 58 رأی، سمیع اهلل صمیم 

با 23 رأی، کمال صافی با اخذ 43 رأی و نظیفه 
ذکی با بدست آوردن 28 رأی هیچ کدام نتوانستند 

موفق به کسب پست منشی مجلس شوند.
انتخابات برای گزینش منشی به دور دوم رفت.

به دست  دلیل  به  کمال صافی  و  محمدی  عبداهلل 
دوم  دور  در  اول،  دور  در  آرا  بیشترین  آوردن 
انتخابات نیز باهم رقابت کردند که هیچ کدام از 
این دو نامزد نتوانستند آرای الزم برای کسب این 

پست را بدست آورند.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان با 
ذکر اینکه هیچ یکی از دو نامزد در پست منشی 
امروز  به  را  انتخابات  شوند  کامیاب  نتوانستند 

موکول کرد.
برای  نماینده گان  که  بود  روز  سومین  دیروز 
انتخاب اعضای هیأت اداری به پای صندوق رأی 

رفتند.
پیش از این، صالح محمد سلجوقی نمایندۀ هرات 
در مجلس معاون دوم و عرفان اهلل عرفان نمایندۀ 
کابل در مجلس به حیث نایب منشی انتخاب شده 

بودند.

صدیق احمد عثمانی معاون اول مجلس شد


