بانوروز ،بهاروسال نو()2931
(صباح)
صممانه ترين درودهاي گرم وتبريکات وطني خويش را بمناسبت حلول سال نو
)سيزده نودودوخورشيدي)به شما واعضاي خانواده تان ازصميم قلب تقديم داشته تمنا دارم که سال نوسال
يکرنگي ها  ،پايداري ها  ،دوستي هاي خالصانه  ،استحکام درارتباطات وطني  ،تشکلها ي واقعآ
ملي بخاطرمنافع وطن ومردم وتشخيص درست درشناخت دشمنان مردم افغانستان باشد .
ميخواهم تا جنگ  ،خشونت  ،بي قانوني ،زورگويي  ،برتري خواهي  ،تبعيض طلبي  ،بي تفاوتي ،
روزگزراني  ،بي بندوباري ومردم فريبي ازکشورما افغانستان عزيز براي هميشه محوونابود شود
تاملت رنجديده بتواند زنده گي آرام وآسوده يي را سپري نمايد  .ومن هللا توفيق .

سالم گرم من با دا نثارت
مبارک سال نو،فصل بهارت
صفاو صلح ويکرنگي بيايد
د يگرجنگي نبينم درديارت .

شريعتی ميگفت :سخن تازه از نوروز گفتن دشوار است .نوروز يک جشن ملی است،جشن ملی را همه
میشناسند که چيست ،نوروز هر ساله برپا میشود و هر ساله از آن سخن میرود .بسيار گفتهاند و
بسيار شنيدهايد ،پس به تکرار نيازی نيست؟ چرا ،هست .مگر نوروز را خود مکرر نمیکنيد؟ پس سخن
از نوروز را نيز مکرر بشنويد .در علم و ادب تکرار ماللآور است و بيهوده؛ عقل تکرار را نمیپسندد؛
اما احساس تکرار را دوست دارد ،طبيعت تکرار را دوست دارد ،جامعه به تکرار نيازمند است ،طبيعت
را از تکرار ساختهاند ،جامعه با تکرار نيرومند میشود ،احساس با تکرار جان میگيرد و نوروز
داستان زيبايی است که در آن ،طبيعت ،احساس و جامعه هر سه دستاندرکارند.

نوروز که قرنهای دراز است بر همة جشنهای جهان فخر میفروشد ،از آن رو هست که يک قرارداد
مصنوعی اجتماعی و يا يک جشن تحميلی سياسی نيست ،جشن جهان است و روز شادمانی زمين،
هيجان هرآغاز.
جوش شکفتنها و شور زادنها و سرشار از
آسمان و آفتاب ،و
ِ
ِ

سرودآبشاران خوشگواراست
نوائـی د لنشين درال له زاراست
بيا با هم رويم دامان د شتها
صفاي زنده گي اندر بها راست .

نوروزوآغاز سال نو يکي از بزرگترين ومروجترين روزها به شمار مي رود و كمتر تمدني را پيدامينمايم که از آن تهي
باشد ،هر قومي بر اساس تاريخ و فرهنگ و مذهب خود آغاز سال نو را در قالب برپايي مراسم و جشن هاي ملي
ومذهبي پاس مي دارد.
در ادبـيـات پارسي جشن نوروز را ،مانند بسياری ديگر از آيـيـن ها ،رسم ها ،فرهنگ ها و تمدن ها به نخستين
پادشاهان نسبت می دهند .شاعران و نويسنده گان قرن چهارم و پنجم هجری ،چون فردوسی ،منوچهری ،عنصری،
بـيـرونی ،گرديزی و بسياری ديگر که منبع تاريخی و اسطوره ای آنان بی گمان ادبـيـات پـيـش از اسالم بوده ،نوروز و
برگزاری جشن نوروز را از زمان پادشاهی جمشيد می دانند.
بسياري را عقيده بر اين است که محاسبه آغاز سال ،در ميان قوم  ،از دوران دهقاني  ،همراه با مرحله اي از کشت يا
برداشت بوده و بدين جهت است که آغاز سال نو در بيشتر کشورها و آيـيـن ها در نخستين روز بهار مي باشد .آغاز
سال  ،هر چند زماني دستخوش تغيـيـر گرديد ولي حمزه در کتاب سني ملوک االرض و اال نبـيـاء و ابوريحان بـيـروني
در آثار الباقيه گويند که آغاز سال  ،از زمان خلقت انسان ( يعني ابتداي هزاره هفتم از تاريخ عالم ) روز هرمز از ماه
حمل بود .وقتي که آفتاب در نصف النهار ،در نقط ًه اعتدال ربـيـعي بود ،و طالع سرطان بود.
تبريک گفتن عيد و جشن نوروز ،در نامه هايي که از شهري به شهر ديگر فرستاده مي شد ،رسمي کهن است .در برخي
از منشآت و کتابها و نامه نگاري نمونه هايي آمده است ،ولي با رواج چاپ ،فرستادن کارت تبريکي ووپيام که با
مضمون ها و رنگهاي گونا گون تهيه و در دسترس قرار گرفته ،وارد فرهنگ ما شده است .رفتارها و گفتارهاي هنگام
سال تحويل و روز نوروز ،به باور عاميانه ،مي تواند اثري خوب يا بد براي تمام روزهاي سال داشته باشد .برخي از
اين باورها را در کتابهاي تاريخي نيز مي يابـيم ،و بسياري ديگر باورهاي شفاهي است ،و در شمار فولکلور جامعـه
است که در خانواده ها به ارث رسيده است :
 کسي که در هنگام سال تحويل و روز نوروز لباس نو بـپوشد ،تمام سال از کارش خرسند خواهد بود. موقع تحويل سال از اندوه و غم فرار کنيد ،تا تمام سال غم و اندوه از شما دور باشد. کسي که روز نوروز گريه کند ،تا پايان سال اندوه او را رها نمي کند…پوشيدن لباس نو در آيـين هاي نوروزي ،رسمي همگاني است .تهيه لباس ،براي سال نو ،فقير و غني را به خود
مشغـول مي دارد .در هرجامعه توجه به فقيران ومحتاجان براي تهيه لباس نوروزي  -به ويژه براي کودکان  -رسمي
است ماندگاروعمومي .خلعـت دادن پادشاهان و اميران در جشن نوروز ،براي اعضاي دربار ،سپاه ومسحقين در تاريخ
قدامت دارد .ابوريحان بـيروني مي نويسد  :رسم بزرگان (شاهان ) خراسان اين است که در اين جشن به سپاهيان خود
لباس بهاري و تابستاني مي دهند .مورخان و شاعران از خلعـت بخشيدن هاي نوروزي فراوان ياد کرده اند .و براي اين
باور است که در وقف نام ًه آمده است :هر سال شب هاي عيد نوروز پنجاه دست لباس دخترانه و پنجاه دست لباس
پسرانه ،همراه بوت و جوراب از عوايد موقوفه تهيه و به اطفال يتيم تحويل شود.
مستندات تاريخي ،پيشينه ،اين رسم را به گذشتههاي دور ميبرد.
چه آنجا كه دقيقي مي گويد:
چو گشتاسب را داد لهراسب تخت
فرود آمد از تخت و بر بست رخت
به بلخ گزين شد بدان نوبهار
كه يزدان پرستان آن روزگار
مرآن خانه را داشتندي چنان
كه مر مكه را تازيان اين زمان

فردوسي مي سرايد:
جهان انجمن شد بر آن تخت او
شگفتي فرومانده از بخت او
به جمشيد بر گوهر افشاندند
مران روز را روز نو خواندند
سر سال نو هرمز فرودين
برآسوده از رنج روي زمين
بزرگان به شادي بياراستند
مي و جام و رامشگران خواستند
چنين جشن فرخ از آن روزگار
به ما ماند از آن خسروان يادگار
خالصه بن سخن هرچه باشد و به هر كجا برسد ،ثمره -امروز آن اين است كه اينك قرنهاست هر ساله هزاران نفر از
اطراف و اكناف كشور و حتي از كشورهاي ديگر خود را به اين شهر مي كشانند تا در روز اول بهار بر گرداگرد اين
بقعه ،مبارك اجتماع كنند و هنگام باال شدن َجنده يا َژنده سخي ،آن را با چشم خود ببينند كه س ُبك و راحت بر افراخته
ميشود يا سنگين و لرزان و با اعوجاج و وضع سال پيش روي را از آن بخوانند كه سالي استوار و با بركت و همراه
آرامش است يا سالي پر آشوب و قحطي و مصيبت .اين پيشبيني چه درست باشد چه نادرست ،مهم اين است كه اين
واقعه و سنت در روح و جان اين مردم نفوذ كرده؛ در باورهاي شان رخنه نموده و در ترانهها و افسانه هايشان ريشه
دوانده است .اكثر افغانها اين ترانه آشنا را از زبان هنرمندان موسيقي شنيده اند كه با سوز و حالي خاص مي خوانند:
( روز نوروز است ياران َجندَه باال مي شود
از كرامات سخي جان كور بينا مي شود
ما نه تنها والهي گلهاي سرخت گشته ايم
عالمي بر گنبد سبز تو شيدا مي شود ).

بهار پيام خوشبختي بيارد
به گوشه گوشه ميهن گزارد
ديگرجنگ وجفنگي رانبينم
درختي صلح وآزادي بکارد.

مروري شتابنده برپيشنه بارگاه شاه واليتمآب دربلخ

علي آيم به دربارت زيارت
عطا فرما براي من سعادت
زتواميد واري دارم امروز

نماصلحي بکشورم سخاوت.
سخن ازنوروز ،ازسال نو ،ازبهارنووا زشکفتن وجوانه زد نها ست  .درکشورما درشهروديارما شادي وجشن نوروزرسم
بزرگ وجشن فرخنده ي است که هرساله مردم عزيزمادرهرشرايطي آنراگرامي ميدارند .درافغانستان بخاطرگراميداشت
ازين روزپرميمنت تالشهاوکوششهاي فراواني صورت ميگيرد تابصورت درست وشايسته تجليل به عمل آيد  ،در بلخ و
شهرمزار شريف جهت تجليل از آمدن بهار و نوروز آماده گي هاي زيادي گرفته ميشودو در و ديوار آذين بندي شده و
پارچه هاي آويخته بر دروازههاي ورودي شهر به مهمانان نوروزي خوشآمد ميگويند .نوروز هرچند به عنوان يك آيين
ملي و گره خورده با باورهاي مذهبي از ديرباز در تمامي شهرهاي کشور گرامي داشته مي شده اما بنا به داليلي شور و
شوق آن درکابل وبخصوص در واليت بلخ و شهر مزار شريف جدي تر و برنامه ريزي شده تر است .چون بارگاه
باشكوهي خضرت علي ( ع ) بنا شده است .جامی شاعر نامی اين سرزمين دو بيتی را در وصف اين بارگاه سروده است
كه در بسياری از رواق های اين بارگاه به چشم می خورد :
گويند كه مرتضي علي در نجف است
در بلخ بيا ببين چه بيت الشرف است
جامي نه عدن گوي نه بين الجبلين
خورشيد يكي و نور او هر طرف است .
حقيقت هر چه باشد چيزی که جالب و ارزشمند است هنر معماری است که در اين زيارتگاه به کار رفته است .اين
زيارتگاه يکی از شاهکارهای عصر تيموريان است و دارای کاشی کاری و تذهيب کاريهای زيبا و خيره کننده ای است.
روايتي اززيارت بارگاه شاه واليتمآب دربلخ .
ابومسلم خراسانی در رمضان سال  ۹۲۱برابر بهار سال  ۹۲۱خورشيدی ،به طرفداری خاندان نبوت از روستای سفيد
مرو ،قيام نموده و با کارگزاران بنیاميه جنگيد ،مرتب پيش میرفت و چون بنیاميه داشتند میشکستند ،او به امام جعفر
صادق پيشنهاد کرد که اگر صادق به مسند خالفت راغب باشد ،ابومسلم میتواند شرايط آن را برايش مهيا کند.
امام جعفر صادق در پاسخ گفت« :که از ما هر کس خروج کرده ،به درج ٔه شهادت رسيده بنابراين ما را به فرمانروايی
آورد،
و خالفت رغبتی نيست ،و به پيک فرمودند به ابومسلم بگو اگر میخواهد در اين خاندان خدمت شايستهای بهجا َ
برد ،تا پس از آن که فتن ٔه بنیاميه
کالبد مبارک جد بزرگوارم را که در صندوقی در نجف اشرف مدفون است ،به بلخ َ
فرونشيند و دولتشان وراف َتد ،به مدين ٔه برده شود ،و مقصود حضرت اين بود که اگر جنگ به درازا کشد و برخی شهرها
دستبهدست بگردد ،پيکر مطهر از دستبرد بنیاميه محفوظ باشد و در جای دور امنی گذاشته شود».
چون اين دستور به ابومسلم رسيد ،به عياران کارآزمودهاش فرمود که به اين کار بشتابند و ايشان آن صندوق را پنهانی
از نجف برداشته با شتر به مرو شاهجهان بردند و در محلی موسوم به کوه نور گذاشته و از آنجا به کلف آورده و بعداً
وارد بلخ کردند ،و در آبادی خواجه خيران -که در خاور بلخ و سه فرسنگیاش واقع است -يواشکی به خاک سپردند ،و
لوحی نيز رويش نهادند .بعدها به واسط ٔه سرگرمی ابومسلم به جنگ ،و قلعوقمع بنیاميه و سرانجام دادن امور خالفتی
در ابتدای دولت بنیعباس و قتل نابههنگامش موضوع انتقال جسد يا اظهار و اعالن جای دفن در بلخ ممکن نشد ،و
مدفن پنهان بود .هنگامی که در زمان هارونالرشيد طبق گفت ٔه پير معمر که به هارون اظهار داشت ،معلوم شد که جسد
در نجف مدفون بوده ،هارون بارگاهی در آنجا ساخت و مردم متوجه بدانجا گرديدند ،از اين رو نام بلخ ظهوری نيافت،
و آن رویداد فراموش شد.
در زمان سلطان سنجر فرزند ملکشاه سلجوقی که از  ۱۶/۶۱۱تا  ۶/۶۰۱خورشيدی پادشاهی کرد ،در سال ۹۶/۶۹۶
خورشيدی ،در دفتر معامالت ابومسلم ،مطالبی در اين باره يافت شد ،از جمله موضوع درخواستنامهای که در اين باب
برای جعفر صادق فرستاده شده و جواب صادق به دست آمد ،و جابهجايی بدن و خاکسپاری در ده خواجه خيران را
فهميدند؛ از طرفی چهارصد نفر از سادات و بزرگان بلخ در يک شب حضرت را در نزديکی روستای خيران خواب ديده،
که باالی صفهاش ايستادهبود و میفرمود سالها است ما در اينجا میباشيم و کسی آگاهی ندارد ،بايد به شاه اطالع دهيد
که گور ما را ظاهر سازد تا مردم به زيارتمان بيايند.
پس از پيدايش دفتر ابومسلم و کشف خواب بزرگان ،سلطان سنجر از مرو پايتخت خود به امير قماج ،والی بلخ ،دستور
کاود ،او نيز با وجود مخالفت برخی دانايان بلخ و انکار وجود نسا در آنجا به قري ٔه
داد که موضوع را بپژو َهد و کنج َ
خيران آمده و در روی پشتهای که به نام تل علی معروف بود ،شروع به کاوش کردند .پس از اندکی کندوکاو به گنبد
کوچکی با دريچ ٔه پوالدين و قفل نقره برخوردند و خيلی شادمان شدند ،و با جمعيت علما گشودندش و توی حجره رفتند،
صندوقی پوالدين ديدند که رويش قرآنی به خط کوفی بر پوست آهو همراه با شمشيری بزرگ و سنگی بود و بر سنگ
نوشتهبودند« :هذا قبر ولی هللا علی اسدهللا» .سپس صندوق را باز کردند ،بدن علی را ديدند تر و تازه ،حتی ناخنها و
مویها کامال صحيح و آثار زخم نيز بر پيشانی نمايان بود .برخی که مشاهده و زيارتش کردند از هوش رفتند.

مردم از اين قضيه مهم غريو و فرياد تکبير و شادی بلند نمودند و نذرها و نيازها تقديم کردند و چون خبر به سلطان
سنجر رسيد او نيز برای عتبهبوسی حرکت کرد و پنجاه هزار دينار زر سرخ پيشکش آنجا و خادمانش نمود .وی
خواست صندوق را با خود به مرو برد و آنجا به خاک سپارد و بارگاهی بسازد ،ولی دانايان و هم ٔه مردم جدّ ا مانع شده
و درخواستند در همانجا بماند .او هم از تصميمش منصرف شد و ساختمان کوچکی خشتی در آنجا نموده تصميم داشت
بارگاه بسيار باشکوهی برايش بسازد ،ولی به واسط ٔه گرفتاری به جنگ و اسارت در دست غزان و کدورت بسيار
نتوانست و در سال  ۳۱/۶۳۶خورشيدی درگذشت.
در زمان چنگيز که در هم ٔه شهرها کشتار و تاراج زيادی کردند و به اماکن مذهبی توهينها وارد آوردند و حرمتها
شکستند ،مردم بلخ را هم کشتار جمعی نمودند .بعضی از اهالی آنجا برای اين که توهينی به محل دفن علی وارد نشود،
ساختمان سنجر را ويران نموده و آثار و نشاهها را از ميان بردند و آن مکان را به نام پيشينش ،تل علی ياد میکردند و
به اين ترتيب باز نامش محو شد ،و شهر بلخ هم بعداً روی آبادی نديد .سال  ۱۰/۹۶۱ه .ش طبق آنچه در حبيبالسير و
روضةالصفا نيز نوشته شده ،هنگام پادشاهی سلطان حسين بايقرا که امير بايقرا برادرش حکومت بلخ را داشت،
شمسالدين محمد از نوادگان بايزيد بسطامی از کتابخان ٔه ملتان هند تاريخی بدست آورد که زمان سلطان سنجر نوشته
شده و ماجرای مدفن علی را نيز شرح داده بود .شمس الدين محمد به ميرزا بايقرا ارايهاش داد و او مِهان را گرد آورد.
او با حضورشان آغاز به کاويدن کردند تا آن که در همان تل آثار را ديدند و سپس سنگ قبر نمايان شد که نوشته بود:
«هذا قبر اسد هللا الغالب اخ رسول هللا علی ولی هللا» و فرياد و غريو شادی مردم بلند شد .ميرزا بايقرا خدمت سلطان
حسين پيکی فرستاد .سلطان نيز وزير خود امير عليشير نوايي را برای پژوهيدن فرستاد واو پس از زيارت آن مکان و
برگشتش به هرات موضوع را تاييد نمود و سلطان حسين به زيارت آنجا حرکت کرد و غلتانغلتان و باگريهوزاری برای
زيارت آمد و اشعاری که سرودهبود ،خواند که َت َهش اين است:
بر درت آمد گدای بينوا سلطان حسين
رحم کن بر حال اين مشتاق ای شاه کرام
و بيماری باد ُکنجش برطرف شد ،سپس خواست صندوق را به هرات برد ولی استخاره موافقت نکرد و دانايان هم نقل آن
را توهين و حرمت شکنی دانسته ،اجازه ندادند .در پی آن سلطان حسين آغاز به ساختن گنبد و بارگاهی در آنجا کرد ،و
ابتدای وضع ساختمان کنونی را او انجام داد .او برای آبادانی آنجا ساختمانهايی کرد و بازاری درست کرد و صد خانوار
از مِهان هرات را بدانجا فرستاد ،و جويی از رودخان ٔه بلخ جدا ساخته و بدانجا آورد که «نهر شاهی» مسماگرديد و آن
را وقف بر روض ٔه فرخنده نمود و توليت و سرپرستی را به سيد تاجالدين اندخوئی واگذار کرد ،و نهر خضرآباد هم که
سلطان سنجر وقف کردهبود و پس از آن از بين رفتهبود را باز کنده و آب آورد .مردم نيز از اطراف بدانجا روی آورده
و ساختمانهای زيادی ساختند و شهر بزرگی شد و به مزار شريف مشهور گرديد.
سپس نيز شاهان تعميرات و موقوفاتی کردند ،از جمله عبدالمؤمن خان بن عبدهللا خان ازبک يازدهمين امير شيبانی،
گنبدی ساخت .ولی محمد خان بن جانی خان دومين امير دودمان جانی که حدوداً از  ۹۰۹۶تا  ۹۰۹۶پادشاهی کردند،
آرايشهايی در ساختمانها و داخل روضه و نيز باغهايی ساختند .در زمان محمد مقيم خان بن سبحانقلی خان -حاکم بلخ-
زمينلرزهای رخ داد و گنبد واپاشيد و او باز به حالت کنونیاش درست کرد .کاشیکاریاش نيز از سال  ۹۲۹۶در زمان
حکومت امير علم خان به دست استاد سميع سمرقندی آغاز شد ،و امير به گونهای که آمده ،مینويسند ،شيعه بوده و
تاريخش را نيز نوشته و مادهتاريخ در شعر آخر و اين است:
علم غالم علی هست مبدأ تاريخ
ولی بکش «دل» از او زانکه دل به جانان داد
عبارت «علم غالم علی» در شمار ابجد ۹۳۲۹ ،میباشد ،و «دل» که  ۳۶است بايد کم شود برابر ۹۲۹۶
میشود .چند ماده تاريخ ديگر نيز در اطراف نوشته شدهاست.
امير عبدالرحمن خان نيز تعميراتی در آن نمود و با خود نذر کردهبود که اگر پادشاهی بش رسد ،نشان پادشاهی
و رسمی خود را شکل مسجد و روض ٔه خجسته بگزيند ،و در پس نيز که به زيارت رفت ،زيارتنام ٔه مفصلی
خواند و دستور داد همان را روی دو تخته مس تراشيدند و جلو درب ورودی نصب کردند  ،که اکنون نيز در
آنجا هست ،محمد ظاهرشاه نيز سال  ۹۳۹۱نوسازیها و تزييناتی در ايوان ورودی و ديگر بخشها انجام داد.
چنين است که درسال سيزده هشتادونوخورشيدي سرانجام مجمع عمومي ملل متحد به درخواست هفت كشوري
كه نوروز را ميراث فرهنگي خود ميدانند جواب مثبت داد و بنابراين اول حمل (برابر با بيست ويک مارچ) به
عنوان روز جهاني نوروز پذيرفته شد .به اين ترتيب ،از اين پس بايستي در تقويم ملي همه كشورهاي عضو
ملل متحد اين روز ثبت و براي احياي فرهنگ و سنتهاي نوروز تالش شود.
پيشنهاد تصويب اين قطعنامه با همكاري مشترك نماينده گان افغانستان ،تاجيكستان ،تركمنستان ،قزاقستان،

قرقيزستان ايران ،آذربايجان و تركيه صورت پذيرفت .همچنين سه كشور هند ،آلبانيا و مقدونيه نيز در روز
رايگيري به كشورهاي تهيه كننده اين قطعنامه پيوستند .نوروز پيشتر از سوي يونسكو نيز در فهرست ميراث
فرهنگي معنوي بشر قرار گرفته بود .در نشست مجمع عمومي ملل متحد تاكيد شد كه نوروز همچون زبان
مشترك ميليونها انسان در آسيا ،شبه قاره هند ،آسياي مركزي ،خاورميانه ،قفقاز ،بالكان ،حوزه درياي سياه و
بسياري از نقاط ديگر جهان درآمده است .اکنون بيش ازسه صد ميليون نفر نوروز را در سراسر جهان گرامي
ميدارند .بزرگداشت نوروز بزرگداشت ريشهها ،تاريخ و ارزشهاي تمدن هاي درخشان بشري است كه در طول
قرنها ارزشهاي انساني را منتقل ساختهاند .ترويج و پيشبرد فرهنگ زنده گي سازگار با طبيعت يكي ديگر از
جنبههاي نوروز ميباشد كه همسو با بسياري از اهداف ملل متحد است .همراهي كشورهاي منطقه براي تصويب
روز جهاني نوروز ،ميتواند نشانهاي از همگرايي كشورها باشد.

بهار! اي هموطن بخير بيايد
به شهري آرزوها يت بپا يد
همين امسال بهارآرزوها
قناري خوشي ها آرد برايد.

نوروزدرفرهنگ وادبيات پارسي

زمين وباغ گرديده گل افروز
نواها ميرسد از باغ امروز
نوازش ميکند جان ود لت را
سرود گرم بارانهاي نوروز.
هزاران سال پيش ،ساكنان سرزمين آريانا (افغانستان  ،ايران و تاجيكستان) روز اول سال و آغاز بهار را با برگزارى
مراسم ويژه و توأم با سرور و شادمانى جشن مى گرفتند و سرور وشادمانى در اين روز را به فال نيك گرفته و به بركت
فيوضات آن ،سالى را كه پيش رو داشتند ،نيك بخت مى پنداشتند .از روزگاران قديم تاكنون ساكنان اين سرزمين
باستانى ،قدرشناسى و بزرگداشت از نوروز تاريخى را فراموش نكرده و درهر عصر و زمانى از آن قدردانى وتجليل مى

كنند .نوروز به عنوان يك جشن كه در تاريخ مردمان آريايى سابقه چند هزار ساله دارد ،تنها مختص به سرزمين فعلى
افغانستان نيست و در كشورهاى همسايه نيز اين جشن فرخنده را كه در آن طبيعت و انسان بار ديگر بيدار و از افكار
زهرآگين رها مى شوند ،گرامى مى شمارند .تاجيكستان ،ايران و آذربايجان از جمله كشورهايى هستند كه نوروز را
به عنوان بخشى از ميراث نياكان خود گرامى مى دارند .بيشتر پژوهشگران بر اين نظرند كه هرچند تجليل نوروز در
دوران شوروى پيشين در تاجيكستان ممنوع بوده است ،ولى مردم اين كشور توانسته اند جشن نوروز را به عنوان
بخشى از فرهنگ و ميراث نياكان خود تا به امروز حفظ كنند.
تجليل نوروز كه در تاريخ مردمان آريايى سابقه چند هزار ساله دارد ،براى مردم تاجيكستان ،يك جشن ملى و سنتى
محسوب مى شود .هرچند مقامات وقت حزب كمونيست تاجيكستان در دوران شوروى در راه تجليل جشن نوروز در اين
كشور موانع زيادى ايجاد مى كردند ،اين جشن كامالً از ميان نرفت و گذشته از اين ،در ميان ساكنان مناطق مختلف اين
كشور نوروز به عنوان جشن پاكى و آغاز سال نو جايگاه ويژه اى كسب كرد.
آماده گى مردم براى تجليل از نوروز با ستره كردن منزل و اطراف محل آغاز مى شود كه اين مراسم «خانه تكانى»
است .مهم ترين غذاى نوروزى سمنك يا سمنو است كه توسط زنان با يك خوشحالى و نشاط و شادمانى آماده مى شود.
سمنك در جوش ،ما كفچه زنيم ،ديگران در خواب ،ما دفچه زنيم!
سمنك بوى بهار است،
سمنك رمز بهار است،
عيد نوروزى مبارك!
عيد نوروزى مبارك!
سمنك در جوش ما كفچه زنيم،
ديگران در خواب ما دفچه زنيم!
به جز از سمنك كه رمز بهار است ،سفره نوروزى با هفت نوع غذا ،كه هفت سين نام دارد ،نيزمروج است .
نوروز به مثابه سر آغاز فصل بهار  ،با زنده گى عينى مردم افغانستان پيوند داشته و بخش بزرگ از مردم كشور  ،از
آمدن فصل بهار و نوروز به گرمى استقبال كرده وصفحه جديدى از كار و فعاليت خود را آغاز مى كنند ،از اين روى
دهقانان با برگزارى مراسم ويژه اى از آمدن نوروز تجليل مى كنند.
دولتهاى افغانستان در دورانهاى مختلف ،به طور رسمى در برگزارى جشن نوروز سهم مى گرفته اند ،اما در سالهاى
حاكميت طالبان ،هر گونه مراسمى كه با نوروز و رسوم باستانى آن پيوند داشت ،ممنوع و كفرآميز خوانده مى شد،
طالبان حتى تقويم هجرى شمسى را كه نخستين روز سال در آن نوروز است ،باطل اعالم كرده و سال قمرى را رسمى
اعالم كرده بودند .جشن نوروز به مثابه يك سنت پسنديده و پارينه ملى در تاريخ و فرهنگ افغانستان دارد محال است كه
با ابراز عصبيت كسانى كه از مبدأ تاريخى و ارزشمندى فرهنگى آن آگاهى ندارند ،نوروز از مردم افغانستان فاصله
بگيرد و يا ازحافظه زمان محو شود .واقعيتهاى زندگى انسانى و اجتماعى مردمان اين سرزمين توأم بااستقبال هميشگى
شان از فصل بهار به مثابه موسم كشت و كار و غرص نهال «نوروز» را همواره گرمى خواهد داشت .اينك ابياتى چند
از شاعران شيرين سخن را به استقبال از فصل بهار و جشن نوروز باستانى زمزمه مى كنيم:
چند گويی که چو هنگام بهار آيد
گل بياريد و بادام به بار آيد
روی بستان را چون چهره ی دلبندان
از شکوفه رخ و از سبزه عذار آيد
اين چنين بيهوده ای نيز مگو با من
که مرا از سخن بيهوده عار آيد
شصت بار آمد نوروز مرا مهمان
جز همان نيست اگر ششصد بار آيد
هر که را شست ستمگر فلک آرايش
باغ آراسته او را به چه کار آيد ؟
سوی من خواب و خيال است جمال او
گر به چشم تو همی نقش و نگار آيد
” ناصرخسرو “
نوروز بزرگم بزن ای مطرب امروز
زيرا که بود نوبت نوروز به نوروز

کبکان دری غاليه در چشم کشيدند
سروان سهی عبقری سبز خريدند
بادام بنان مقنعه بر سر بدريدند
شاه اسپرمان چينی در زلف کشيدند
” منوچهری “
روان عشق  ،صحرائی شدند
باز متواری
ِ
سرپوشيدگان عقل  ،سودائی شدند
باز
ِ
باز مستوران جان و دل پديدار آمدند
باز مهجوران آب و گِل تماشائی شدند
“ سنايی “
يقين آنجاست آن جانان  ،امير چشمه حيوان
که باغ مرده شد زنده  ،و جان بخشيدن اوتاند
باد آمد و بوی عنبر آورد
بادام  ،شکوفه بر سر آورد
شاخ گل از اضطراب بلبل
با آن همه خار سر درآورد
” سعدی “
هست ايام عيد و فصل بهار
جشن جمشيد و گردش گلزار
” منوچهری دامغانی “
عيد است و نو بهار و جهان را جوانيی
هر مرغ را به وصل گلی شادمانيی
” اميرشاهی سبزواری “
آمد بهار و يافت جهان اعتدال او
مرغ دل از نشاط برآورد سال نو
” طالب آملی “
طوفان گل و جوش بهار است ببينيد
اکنون که جهان برسرکار است ببينيد
اين آينه هايی که نظر خيره نمايند
در دست کدام آينه دار است ببينيد
” صائب “
چو گشت از روی تو دلشاد نوروز
در گنج طرب بگشاد نوروز
” کمال الدين اسماعيل “
به جمشيد برگوهر افشاندند
مرآن روز را روز تو خواندند
سرسال نو هرمز و فرو دين
برآسوده از رنج دل  ،دل زکين
” فردوسی توسی “
نوروز بزرگم  ،بزن ای مطرب  ،امروز
زيرا که بود نوبت نوروز به نوروز
” منوچهری “
رسيد موسم نوروز و روزگار شکفت
گل شادی  ،بهار شکفت
فرخنده ِ
” فياض الهيجی “

صحن چمن از شکوفه ها رنگين شد
وز عطر اقاقيا هوا رنگين شد
در نغمه هر چلچله پيغامی هست
کای خفته روزگار  ،فروردين شد.
رعد همی زند دُهل  ،زنده شده است جزء و کل
در دل شاخ و مغز گل بوی بهار میکشد
آنکه ضمير دانه را علت ميوه میکند
راز دل درخت را بر سر دار میکشد
لطف بهار بشکند رنج خمار باغ را
گرچه جفای دی کنون سوی خمار میکشد
مولوى:
اى نوبهار عاشقان دارى خبر از يارما
از تو آبستن چمن وى از تو خندان باغ ما
حافظ:
خوشتر زعيش و صحبت و باغ و بهار چيست؟
سا قى كجا ست گو سبب ا نتظا ر چيست؟
بيدل:
آتش رنگى كه دارد اين چمن بى دود نيست
آب مى گردد به چشم شبنم از بوى بهار
سعدى:
آدمى نيست كه عاشق نشود فصل بهار
هرگياهى كه به نوروز نجنبد حطب است .
عتصري:
باد نوروزي همي در بوستان بتگر شود
تا زصنعش هر درختي لعبتي ديگر شود
باغ همچون كلبه بزاز پرديبا شود
راغ همچون طبله عطار پرعنبر شود
روي بند هر زميني حله چيني شود
گوشوار هر درختي رشته گوهر شود
چون حجابي لعبتان خورشيد را بيني به ناز
گه برون آيد زميغ و گه به ميغ اندر شود
افسر سيمين فرو گيرد ز سر كوه بلند
بازمينا چشم و زيبا روي و مشكين سر شود .
سلمان هراتي:
عيد« ،حول حالنا» است
كه واجب است بفهميم
عيد ،شوقي است
كه پدرم را به مزرعه مي خواند
عيد ،تن پوش كهنه باباست
كه مادر
آن را به قد من كوك مي زند
و من آن قدر بزرگ مي شوم
كه در پيراهن مي گنجم
عيد ،تقاضاي سبز شدن است
يا مقلب القلوب !
هرروزتان نوروز .منابع :نوروز،آکا،فارس وپژوهشهاي قبلي نويسنده .

