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يادداشت ناشر:
نوشتههای اين جزوه در مشارههای پيشني (نی) به چاپ رسيده
است .اينک بنا به سفارش نويسنده در يک جزوهی يگانه به نشر
میرسد و به مطالعه عالقهمندان ارمجند قرار دارد.
اين جزوه به شکل برقی آماده شده و خوانندهگان حمترم در
نشر ،چاپ و تکثري آن دست باز دارند.
اجنمن فرهنگی نی در نظر دارد تا نوشتههای ساير همکاران
(نی) را در صورتیکه خودشان موافق باشند به نشر سپارد.

نوروز ،جشن باستانی و فراقومی
نورو ) ،(Nowruzکهنترين و گستردهترين آينيِ مشترک و
فراقومی در ميان مهـه باشندهگان سرزمنيهـای حـوزهی نوروزی است،
كه بر حمور شادمانی و همدلی ،مهر و همبستهگی بنا شـده و به روان
انسان تازهگی و حترک نو میخبشد.
برپاکردن جشنهای شادمانه و مهرانه در گذر تاريخ يکی از
ويژهگیها و نيازهای زندهگی مجعی انسانها از هر تريه و تباری بوده و
هست .در مهني راستا باشـندهگان سرزمنيهای آريانای کهن ،خراسـان،
...بر پايهی پژوهشهای مشاری از دانشمندان ،از زمانهای قدمي جشنها
را به عنوان ابزار شادمانی و نشاط روان و پويايی انديشـه ،مهمترين
خبش زندهگی خـود میدانستند .نوروز ،روز آفرينش طبيعت ،نزد اين
اقوام يکی از زيباترين و عزيزترين جشنها بوده و هسـت که هر چـندبار
به ناخواسته کمرنگ شده ولی هيچگاه فراموش نهگرديد است .اين جشن
شادمانه با آغاز هبار ،آغاز فصل کاشـت همزمان اسـت و درازی شـب و
روز با هم برابر میشود.
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نوروز از هزاران سال پيش به اينسو به عنوان بزرگترين و
مردمیترين جشن فراقومی بهوسيلهی ملتهای گونهگون آسيا به عنوان
آغاز هبار با سرور و سرود در خنستني روز سال خورشـيدی برگزار شده،
میشود و خواهـد شـد.
جغرافيای نوروز گسترده است و امروز شامل کشورهای زيادی
میشود .نوروز در افغانستان ،ايران ،تاجيکستان ،ازبکستان ،قريقيزستان،
قزاقستان ،ترکمنستان ،آذرباجيان ،مناطقِ کردنشني ترکيه ،عراق و سوريه،
خبشهايی از پاکستان و هندوستان ...به عنوان جشن آغاز هبار برگزار
میشود .همچنني مهاجران و پناهندهگان اين سرزمنيها که از بد حادثه
کشور شان را ترک گفتهاند و در چهار گوشـهی جهان پناه بردهاند،
نوروز را گهگاه با برنامهها و بزمهای مشترک گرامی میدارند و آنرا
فرصتی میدانند برای همسويی و بازيافنت يکديگر.
نوروز ،جشن زايش و رويش اسـت که پيشينه و ريشه در تاريخ
باستان دارد ،در فرايند نيازهای درهم تنيدهی مادی و معنوی مردمان ما
در پيوند اقليم و ساختارهای اقتصادی سرزمنيهای گستردهی زاده شده
است و به عنوان پُرمايهترين جشنی که در خود ويژگیها و سنتهای
پسنديدهيی را هنفته دارد؛ به مدد پويايی فرهنگی و مهت نوروزباوران تا
امروز پا برجا مانده اسـت.
نوروز به سخن ابورحيان بريونی ،خنستني روز اسـت از فروردينماه
و زين جهت روز نو نام كردند ،زيرا كه پيشانی سال نو اسـت .مشاری از
-2-

پژوهشگران و سخنپردازان ،ريشهی تارخيی جشن نوروز را به مجشيد،
شهريار بلخ نسبت دادهاند و آنرا <نوروز مجشيدی> ناميدهاند.
در شاهنامهی فردوسی میخوانيم:
مر آن روز را روز نو خواندند
به مجشيد بر گوهر افشـاندند
بر آسوده از رنج روی زمني
سرِ سال نو هرمز فرودين
می و جام و رامشگران خواستند
بزرگان به شادی بياراستند
مبا ماند از آن خسروان يادگار
چنني جشن فرخ از آن روزگار
اما مشاری از پژوهشگران و تاريخنگاران برين نظرند كه جشن
نوروز پيش از مجشيد و سدهها پيش از زردشت نيز برگزار میشده و
سرزمنيهای ايران باستان بهويژه بلخ خاستگاهِ آن است .به سخن
شادروان داکتر امحد جاويد" ،چون نوروز عمری به درازی عمر اقوام
آريايی دارد و ريشهی عميق در تاريخ و فرهنگ ما ،از اين حلاظ در
تاريخ و فرهنگ ما بسيار از رویدادهای جالب تارخيی ،دينی و اساطريی
را به آن مرتبط میدانند"...
(امحد جاويد ،نوروز خوش آيني ،از انتشارات اجنمن فرهنگ
افغانستان١۹۹۹ ،م ،ص ).١١
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دربارهی پيشينه و ريشههای تارخيی نوروز اسطوره و سخن بسيار
گفتهاند .اما پيدايش نوروز با هر پيشنه و ريشهيی که باشد ،مسبل و
نشانهيی از تاريخ و فرهنگ مشترک حوزهی گستردهی متدنی در آسيا
اسـت و از مرزهای سياسی کنونی حکومتها فرسخها فراتر میرود.
مشار زيادی از دانشمندان بر اين نظرند که نوروز دارای خاسـتگاهِ
سرزمينی ،فراملتی و فراقومی است ،آيينی است برخاسته از جمموعهی
شرايط طبيعی ـ اقليمی ،در هپنهی جغرافيايی فرهنگی آريانای قدمي ،بدون
وابستهگی به هيچ گروه ،قوم و مذهب .آيني نوروزی وجه مشترک مهه
گروههای قومی و عقيدهتی را در حوزهی گسترده بازتاب میدهـد .مههی
اقوامی كه به اين سرزمني آمدند و مهه جريانهای عقيدهتی ایكه در
اينجا رواج پيدا كردند ،در فرجام آيني نوروزی را پذيرفته اند ،از آن
مايه گرفته اند و بر آن اثر گذاشته اند .از اينرو آيني نوروزی ،آيني
فراقومی و فراکشوری بوده و به هيچ وجه دايرهی تنگ زبان و قوم را بر
منیتابد .از مهني جاسـت که کارکرد آيني نوروزی به عنوان مرياث
مشترک تارخيی و هويت مشترک فرهنگی و معنوی در امر مهبستهگی
منطقهيی توانمند اسـت.
رسم و آيني نوروزی استواری و پايداری چندين هزار ساله داشته و
تبلوری اسـت از پيوستهگی فرهنگی و جلوهيی است از مرياث مشترک
مردمان ما در گسترهی حوزهی متدنی ما که فرهنگهای بیمشاری را در
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درون خـود جذب کرده اسـت و تاليفهايی حتسنيبرانگيز در زمينههای
دينی ،سياسی ،اجتماعی و فرهنگی ارايه داده اسـت.
از آنجا که در سرزمنيهای گستردهی حوزهی نوروزی به سبب
شرايط طبيعی و اقليمی ،فصلهای سال جلوهها و مشخصههای روشن و
متمايزی دارند ،تغيري فصل و به ويژه بيداری طبيعت و آغاز هبار ،مهه جا
با آداب و رسومی همراه اسـت .اين همراهی و همآهنگی طبيعت ،با
سنتها و آينيهای اجتماعی يکی از رمزها و رازهای پايداری ،ماندگاری
و استواری نوروز در گذر پرپيچوخم تاريخ اسـت.
آيني نوروزی از روستا تا شهر ،از قلمرو سياسی تا حوزهی
گستردهی فرهنگی دارای کارکرد نريومند وحدتآفرينی اسـت .باورها و
رفتارهای نوروزی در اجزا و در كليت خود ،در گوشـه و كنار
سرزمنيهای هپناور حوزهی نوروز سرشار از عناصر مهرآفرينانه،
آشتیجويانه و اميدگرايانه میباشـد .نوروز در کليت خود درفش اميد،
همبستهگی و زدودن کدروتهاسـت که در سرآغاز هرسال خورشيدی،
بر بلندای روابط ديرين سال در سرزمنيهای گستردهی حوزهی متدنی
نوروز برافراشـته میشود و بر همسويی باورهای نوروز با فرهنگهای
اقوام گونهگون منطقه ،بار دگر مهر تائيد میزند.
مشاری از صاحبنظران بر آنند که آيني زيبا و کهن نـوروز در
برگرييندهی اجزای سازنده همراه با ترکيبهای پيچيدهيی از مفاهيم و
معانی اند که در يک پيوستهگی با هم تنيده و بافته شـدهاند که هر يک
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از آنها نقش و ارزش ،کنش اجتماعی و فردی ،پيوستهگی گذشته و
آينده را بازتاب میدهـد.
اصلوبن آيني نوروزی بر حمور زندهکردن و زندهنگهداشنت نيکیها،
نيايش و ستايش زيبايی و آرزوی دورداشنت زشتیها و پليدیها بنا شده
اسـت .جانمايهی نيکی ،که زيبايی را نيز در خود هنفته دارد در وجود
آيني نوروزی زمينهی بروز و پرورش هنر و پيوند انسان و طبيعت را
فراهم میسازد .از مهني جاسـت که آيني نوروزی ،جشن آفرينش انسان
و بازآفرينی طبيعت و جشن شگفتهگی و نوزايی بوده و هنوز هم اسـت.
در نوروز هرکس میخواهد تا آنجا که در توان دارد ،نيکیها را در
بِهترين و زيباترين قالبهای هنری و با بِهترين آرزوها بنماياند .از اينرو
موسيقی و آواز ،شعر و سرود ،داستان و طزن ،نگارگری و هنرهای دستی
مهه از آيني نوروزی متأثرند و نوروز نيز از آنها تأثري پذيرفته اسـت.
به گواهی تاريخ هنر در مهه دورهها تا زمان ما با نوروز يار و همسفر
بوده اسـت و خواهد بود .گويندهگان زبان فارسی در وصف نوروز سخن
نغز و دلانگيز بسيار گفتهاند.
از ديرگاهی مردم در آخرين چهارشنبهشب سال آتش میافروزند و
از روی آن میپرند .باشندهگان مرزوبوم ما از زمانهای کهن آتش را
که پديدآورندهی نور و گرمی و زداينده تاريکی و سردی است ،گرامی
میداشـتند ،خرابههای آتشکدهی نوهبار بلخ گواه اين مدعاسـت .يکی
از زيباترين رسمهای کهن زردشتیها مهانا برافروخنت آتش پيش از
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دميدن آفتاب در روز اورمزد ماه فروردين اسـت .در آن روزگاران برق
و نورهای مصنوعی نهبود؛ برافروخنت آتش تقابل ميان تاريکیِ شـب و
نورِ آفتابِ جهانتاب را بازتاب میداد .شيوهی آتش افروزی که امروز
به نام چهارشنبهسوری يعنی ،جشنوارهی نور عليه تاريکی ياد میشود،
منادی از مهني پندار تارخيی اسـت .زرتشت چه زيبا گفته:
"نربد من با تاريكيست ،من برای نربد با تاريكي مششري منیكشم،
چراغ میافروزم".
آيني نوروزی نقشی پويا و نريومند در انسجام و وفاق خانواده دارد.
مهه در نوروز تالش میکنند در هر جايی که باشند ،به خانه و کاشانهی
خود برگردند تا در ساعت حتويل سال در مجع خانواده و در کنار سفرهی
نوروزی باشند .رعايت فرهنگ و اداب نوروزی ،مانند فرستادن نامه و
کارت شادباش با اشعار و متون زيبا ،يادی از رفتهگان ،عيادت از
بيماران ،ديد و بازديد از دوستان و نزديکان همراه با آرزوی سالمتی و
سال پربار برای تکتک آنها ،برای مههگان پذيرفتنی است .برپاداشنت
حمافل شادی و آوازخوانی ،مهه و مهه در حتکيم صفا و دوستی ،مهر و
حمبت ميان انسانها نقش بارز دارد.
در شبوروز تدارک مقدمات برگزاری نوروز ،بازارهای نوروزی
گرم و پرتپش اسـت و كار پيشهوران و بازاريان پررونق .برگزاری
مراسم نوروزی گردش چرخ اقتصاد و پويايی آنرا نيز در پی دارد.
بسياری از آنچه که به مناسبت و يا برای نوروز ساخته میشود ،کارهای
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دستی با بار هنری است که دريغا اين ويژهگی نوروز در سالهای واپسني
زير سايهی توليدات وارداتی و کالن و صنعتی کم رنگ شده اسـت.
در روزهای هباری مردم خانهها را ترک میكنند و به دامان طبيعت
پناه میبرند و در كنار سبزه که منادی از زندهگیِ نو است ،روز را سپری
میكنند .میخواهند که نوروز را در آغوش طبيعت جشن بگريند و
سرآغاز سال را با جتديد خاطرههايی از پيوند ديرينهی انسان و طبيعت
گره بزنند.
پيوند انسان با طبيعت ،رمز پايداری و راز ماندگاری نوروز است که
از آن به نام <فلسـفهی وجودی نوروز> ياد میکنند .انسان ،با پايانيافنت
شبهای سرد و دلگري زمستان و آمدن هبار زنگارهای کهنه را از قلب و
انديشـه بر میکند و با حركت منادين <خانهتكانی> با طبيعت همگام
میشود و اين پيوند در شعر و ادبيات سرزمني ما بازتاب گسترده دارد.

مولوی ،خدواندگار بلخ چـه زيبا سروده اسـت:
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آب زنيد راه را هني که نگار میرسد
مژده دهيد باغ را بوی هبار میرسد
راه دهيد يار را آن مه ده چهار را
کز رخ نورخبش او نور نثار میرسد
چاک شدست آمسان غلغلهایست در جهان
عنرب و مشک میدمد سنجق يار میرسد
رونق باغ میرسد چشم و چراغ میرسد
غم به کناره میرود مه به کنار میرسد
تري روانـه میرود سوی نشانه میرود
ما چه نشستهامي پس شه ز شکار میرسد
باغ سالم میکند سرو قيام میکند
سبزه پياده میرود غنچه سوار میرسد
خلوتيان آمسان تا چه شراب میخورند
روح خراب و مست شد عقل خـمار میرسد
چون برسی به کوی ما خامشی است خوی ما
زان که ز گفتوگوی ما گرد و غبار میرسد
اما دريغا که ،آيني و جشن نوروزی از گزند روزگار در امان نهبوده
است ،در گذر ُپرفراز و نشيب تاريخ ،چندين بار بر زمينهی
فرهنگستيزی و تاريکانديشی تريهدالن و شورچشمان از بريون و
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درون مورد تاراج و هجوم قرار گرفته ،تا مرز فراموشی رفته ،اما به مهت
نوروزباوران هيچگاه از ياد نهرفته و جایگاهِ بلند خود را در روان و قلب
باشندهگان سرزمنيهای حوزهی متدنی نوروز از دست نهداده است.
کينهتوزی نسبت به نوروز به خنستني محلهی عربها به سرزمنيهای
حوزهی متدنی نوزوز بر میگردد .عربها در پی لشکرکشی به
سرزمنيهای ايران ،خراسان و فرارود با خود دين اسالم ،فرهنگ و زبان
عربی را آوردند ،در برابر فرهنگ ،زبان و سنن سرزمنيهای بومی تعصب
و ستيز نشان دادند ،در پیِ از بنيبردن آنها و جایگزينساخنت فرهنگ و
زبان عربی برآمدند .در اين راستا آيني نوروزی به عنوان کهنترين سنت
و مههگانیترين جشن در گسترهی سرزمنيهای يادشده نيز دگرگون شـد.
خلفای عرب در آغاز تالش کردند که نوروز را در سرزمنيهای
اشغالی از مجله در خراسانزمني به بوتهی فراموشی بسپارند و از اينرو
آنرا <حرام> پنداشتند و برگزاری جشن نوروز را منع کردند .اما به
زودی پی بردند که چنني کاری از يکسو بنابر پايداری نوروزباوران و
از سوی ديگر بنابر داليل اقتصادی ممکن نيست؛ بنابراين برگزاری مراسم
نوروزی را جتديد کردند و در ازای ماليات سنگني و دريافت هديهها و
حتفههای نوروزی به صورت نوعی خراج مضاعف برای خراسانيان اجـازه
دادند که آيني و مراسم نوروزی را نگه داشـته و آنرا برگزار کنند.
برگزاری نوروز سبب میشد که امريان و بزرگان حملی سرزمنيهای
قلمرو خليفه در خاور از مجله خراسان به مناسبت نوروز هديههای
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گرانهبا برای خليفه بفرستند .ـ برگزاری آيني نوروزی <حرام> ،اما
دريافت هديهها و حتفههای نوروزی حالل ،ـ تاريخ عجب شگفتیهای در
آستني دارد.
در تداوم کينهتوزی با آيني نوروزی گروههايی کوشش کردند که
فرهنگ و فلسفهی شاد و زندهگیآفرين نوروز را کمرنگ سازند و به
آن بيشتر رنگ فلسفه و فرهنگ عزاداری و نوحهسرايی بدهنـد.
طالبان در آستانهی سدهی بيستويکم ،به عنوان نريوی هنايت
عقبگرا و با ديد واپسمانده ،اوج کينهتوزی و دمشنی ،عصبيت و جهالت
را نسبت به نوروز بهمنايش گذاشتند.
امرياملومنني امارت اسالمی طالبان با "فتوای" نوروز را "شرعاً"
تکفري کرد ،آن را به عنوان پديدهی ضد اسالمی حمکوم منود و به صليب
کشيد ،برگزاری مراسم نوروز را در سراسر افغانستان منع اعالم کرد،
برگزارکنندهگان آينيهای نوروزی را به جزاهای شديد طالبی هتديد کرد
و مچاق به دستان ادارهی جهنمی <امر به معروف و هنی از منکر> طالبان
دمار از روزگار مردم در آوردند...
حاکميتها در افغانستان در دورانهای خمتلف در برگزاری جشن
نوروز ولو تشريفاتی و کمرنگ سهم میگرفتند ،اما در سالهای سلطهی
طالبان هرگونه مرامسی که با نوروز باستانی ارتباط داشت ،کفرآميز ،غري
اسالمی و غري شرعی خوانده شـد و برگزاری آن ممنوع بود.
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طالبان سال خورشيدی را به سال هجریقمری و نام نظام کشور را از
مجهوری به <امارت اسالمی> عوض کردند و تقومي هجریقمری را به
عنوان تقومي <رمسی> کشور اعالم داشتند.
تقوميهای مهه ملتهای جهان بر پايهی تقسيم ،تنظيم و فصلبندی
زمان بهوجود آمده اسـت .گردش ماه (قمر) و خورشيد (مشس) دو گونه
تقومي يکی قمری و ديگری خورشيدی را به وجود میآورد.
تقومي قمری ،بيشتر رنگ مذهبی و عربی داشته و در كشورهای
بدون چهار فصل کارا است .سال هجریقمری بيشتر در کشورهای
اسالمی ـ عربی از مجله در عربستان سعودی رايج است و آغاز سال
آنها ،روز اول ماه حمرم است .سال قمری ده روز و چند ساعت کوتاهتر
از سال خورشيدی است.
اما تقومي خورشيدی ،تقومي كشاورزی ،اقتصادی و سياسی اسـت.
تقومي خورشيدی در سرزمنيهای گسترده حوزه برگزاری نوروز بر مبنای
چهار فصل استوار اسـت .از اينرو انطباق جشن هبار با تقومي ملی
مشخصهی بارز سرزمنيهای گستردهی حوزه فرهنگی نوروز اسـت.
باشندهگان مرزوبوم ما از ديرزمانی ،متدنِ كشاورزی و گَلهداری
داشـتهاند كه دو جشن مهم هباری (کاشـت) و پاييزی (برداشـت) را
برگزار میكردند که اولی را (نوروز) و دومی را (مهرگان) میناميدند.
نوروز با زندهگی عينی مردمان ما که اکثراً کشاورز و مالدار (دامپرور)
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اند ،پيوند داشـت و دارد از اينرو کشاورزان با مراسم ويژهای نوروز را
در مرزوبوم ما برگزار میکردند و میکنند.
پس چرا طالبان تقومي خورشيدی را که سالها در کشور ما رايج بود
با تقومي هجریقمری عوض کردند؟ حس عمومی اين است که يکی از
اماج فرهنگبرانداز طالبان ،داعش و القاعده اين بود که آنها با اين
حرکت میخواستند روز آغاز سال هجریقمری را که ديگر با روز اول
هبار مطابق نيست ،برگزار کنند و بدين ترتيب نوروز را به حاشـيه و
ديار فراموشی برانند.
تاريخ گواه است ،هر مهاجم که بر سرزمني ما حاکم شده اسـت در
گام خنست در پی نابودی آيني ،فرهنگ و سنن بوميان اين مرزوبوم
برآمده است .مشاری از دولتمردان کوشش کردهاند که آيني نوروزی را
کمرنگ بسازند و حتا به جای کاربرد واژهی تارخيی و جا افتادهی
نوروز کلمات <ميلهی دهقان> و <ميلهی هنالشانی> وغريه را به کار
بربند؟ اين نامها برغم اينکه زيبا و با معنا هستند ،اما مفهوم تارخيی
واژهی نوروز را بيان منیکند .بسيار پُرمعنا و زيباست که روز دوم هبار
را <روز دهقان> يا <روز هنالشانی> نامگذاری کرد.
برغم مهه کينهتوزیها ،مردم در زنده نگهداشنت آيني نوروزی در
بستر زمان پايداری کردند ايرانيان ،خراسانيان و فراروديان در موضع
فرهنگ ،سنن و آينيهای باستانی خود با استواری ايستادند .دلبستهگی
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آنها برای پاسداری از آيني نياکان و فرهنگ پويندهی آنها ،يکی از
رازهای پایداری و جاودانهگی مردمان ما و سرزمني ماست.
اگر گسستناپذيری چند هزار سالهی ،نوروز را در هپنهی وسيع به
نقطهی اشتراک گروههای قومی و يکی از عاملهای همبستهگی منطقهيی
تبديل کرده است ،در حمدودهی سياسی کشور ما (افغانستان) ،به يک
عامل مهم متحدکننده در جهت همدلی ،همسويی و همگرايی فرهنگی
مبدل شده اسـت.
در واپسني حتليل نوروز ،جشن سياسی بوده است و به عنوان جشن
سياسی باقی میماند .نوروز نشانهيی از مقاومت و پايداری دلريانهی
مردمان ما و فرهنگ پُربار ما در برابر تاراجگران و غارتگران
روزگاران گذشـته و حال اسـت .مردمان ما نوروز را از ميان توفان و
آتش عبور داده و به عنوان پرچم هويت ملی خود استوار نگاهداشـته اند.
نوروز جشن اميد است .نوروز پيک پريوزی نو بر کهنه و پيامآور آغاز
يک زندهگی نوين اسـت.
در افغانستان ،نوروز به عنوان جشن هبار ،منادی از فرهنگ پارينهی
بومی توسط پري و برنا با مراسم و آداب نوروزی با رنگ و بوی حملی از
مشال تا جنوب و از خاور تا باختر در يک سخن بهوسيلهی مههگان از
شهر تا روستا برگزار میشود.
در فرجام :نوروز يکی از کهنترين يادگارهای پار ،نشانهيی از پيکار
نور و ظلمت ،مناد آفرينيش جمدد طبيعت ،رستاخيز هبار ،مژدهی شکوفه و
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باران ،جشن تکاپو و کار ،پيامآور همدلی و همبستهگی ،مسبل هويت
فرهنگی و محاسهی ملی اسـت که در ژرفای روان انسان جامعهی ما
رخـنه کرده اسـت و در برابر مهه تندبادهای فرهنگبراندازانه و
کينهتوزانه استوار و پا برجا مانده است .برپايی و تالش در امر
زندهنگهداشنت و شگوفايی هرچه بيشتر نوروز خبش از مبارزه برای
ماندهگاری و رشـد فرهنگ ملی مردمان ماسـت.
به باور نگارنده شايد هيچ روز و جشن به اندازهی نوروز
شادیآفرين و شورانگيز ،نويدخبش و آموزنده ،گسترده و مههگانی
نهباشـد.
نورزو را پاس دارمي و جشن بگريمي.

بهاران  ۹۹۱۱خورشيدی خجسته باد!
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نوهبار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
من نگومي که کنون با که نشني و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زيرک و عاقل باشی
چنگ در پرده مهني میدهدت پند ولی
وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
در مچن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حيف باشد که ز کار مهه غافل باشی
نقد عمرت بربد غصه دنيا به گزاف
گر شب و روز در اين قصه مشکل باشی
گر چه راهيست پر از بيم ز ما تا بر دوست
رفنت آسان بود ار واقف مزنل باشی
حافظا گر مدد از خبت بلندت باشد
صيد آن شاهد مطبوع مشايل باشی
(حافظ)
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نوروز ،جشن جهانی

پس از سالها تالش نوروزباوران ،سراجنام جممع عمومی سازمان ملل
متحد در آستانهی پايان هزارمني سال سرايش شاهنامه ،در نشست چهارم
حوت (اسفندماه)  ١٨١١خورشيدی برابر با  ۳۲فوريه  ۳۲۰۲ميالدی با
تصويب قطعنامهای با اتفاق آرا روز بيست و يکم مارس ،روز خنستِ
سال خورشيدی را به عنوان <روز بنياملللی نوروز> به رمسيت شناخت و
آن را در تقومي خود جای داد .ثبت نوروز در فهرست مرياث جهانی و
شناخنت آن به عنوان يک آيني باستانی گام نيک و مثبتی است که
برداشته شد.
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نوروز ) ، (Nowruzدر منت به تصويب رسيده در جممع عمومی
سازمان ملل متحد ،جشنی با پيشنهی بيش از  ۲هزار سال که امروزه
بيش از  ۲۲۲ميليون نفر آن را جشن میگريند ،توصيف شدهاست .در اين
سند از نوروز به عنوان پيونددهندهی زندهگی با طبيعت ياد شده و
سازمان ملل متحد از اعضای خويش خواستار برنامهريزی در راستای
پاسداری از نوروز گرديده است.
پيش از اين تصميم ،سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل
متحد (يونسکو) جشن نوروز را در تاريخ هشتم ميزان (مهرماه) ١٨١١
خورشيدی برابر با  ٨۲سپتامرب  ٠٢٢۹ميالدی به عنوان مرياث معنوی
جهانی ،ثبت کرده بود.
ثبت جشن نوروز توسط سازمان ملل متحد در فهرست جشنهای
ماندگار جهانی ،تأکيد است بر ارزشهای جهانی ،انسانی و صلحآميز اين
جشن .بزرگداشت نوروز در واقعيت بزرگداشتی است از تاريخ و
ارزشهای متدنهای درخشان بشری که در درازنای سدهها ارزشهای
انسانی را از نسلی به نسلی انتقال دادند.
امروز برخی از شهرهای اروپا ،امريکا و کانادا ،نوروز را به رمسيت
شناخته و آنرا در چهارچوب برنامههای ويژه برگزار میکنند و مشاری از
رهربان کشورها و هنادها به مناسبت نوروز پيامهای نوروزی میفرستند.
امروز از برکت تکنولوژی پيشرفته ،صدها ترانه و سرود ،موزيک و
فيلم ،شعر و مقاله در اينترنت ،يوتيوب و فيسبوک و غريه در رابطه به
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نوروز قابل دسترسی است ،رسانههای جهانی برنامههای ويژهی
نوروزی پخش میکنند که اين مهه نيز به جهانی شدن نوروز مدد بيشتر
میرساند و موجب تقويت بيشتر همگرايی ملتهای منطقه میشود.
جغرافيای نوروز گسترده است و امروز شامل کشورهای زيادی
میشود .نوروز در افغانستان ،ايران ،تاجيکستان ،ازبکستان ،قريقيزستان،
قزاقستان ،ترکمنستان ،آذرباجيان ،مناطق کردنشني ترکيه ،عراق و سوريه،
خبشهايی از پاکستان و هندوستان… به عنوان جشن آغاز هبار برگزار
میشـود.

همچنني

مهاجران

و

پناهندهگان اين سرزمنيها که از بد
حادثه کشور شان را ترک گفتهاند و
در چهار گوشهی جهان پناه بردهاند،
نوروز را گهگاه با برنامهها و
بزمهای مشترک گرامی میدارند و
آن را فرصتی میدانند برای
همسويی و بيازيافنت يکديگر.
آيني نوروزی در هپنهی وسيع سرزمنيهای يادشده پيشنهی ديرينه
داشته و ريشه در ژرفای روان و زندهگی مردمان اين خطه دارد .البته
آيني نوروزی در هر مرزوبوم با ويژهگیها و باورهای بومی آميخته شده
اسـت که قطعاً رنگ و بوی ويژهيی به آن داده اسـت و مسلماً اين امر به
غنا و زيبايی نوروز افزوده است.
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نوروزباوران ،در مهه سرزمنيهای يادشده جشن نوروز را در مهه
پيچوخمهای تاريخ هرگز فراموش نهکرده اند ،آنرا در ميان توفانی از
رویدادها پاسداری کرده اند و شادابتر به نسلهای بعدی سپرده اند.
نوروز از اندک جشنهای باستانی پيش از دوران اسالم است که تا امروز
با پوشش گستردهی منطقهيی زنده و پرمايه به جا مانده است و يکی از
ويژهگیهای آن تقويت همبستهگی و يگانهگی ،سازگاری زندهگی با
طبيعت اسـت.
پيوند انسان با طبيعت ،رمز پايداری و راز ماندگاری نوروز اسـت.
انسان ،با پايانيافنت شبهای سرد و دلگري زمستان و آمدن هبار
زنگارهای کهنه را از قلب و انديشه بر میکند و با حرکت منادين
<خانهتکانی> با طبيعت همگام میشود و اين پيوند در شعر و ادبيات
سرزمني ما بازتاب گسترده دارد.
داشنت و برپايی روزهای شادمانه و زيسنت در کنار طبيعت به ويژه
برای مردم ما که به حد کافی روزهای غمگني دارند و سالها است که
خنده بر لب آنها نه نشسته اسـت ،چه خوشخبتی بزرگی اسـت .نوروز
پيامآور شادی و اميد است و خنده بر لب انسان مینشاند .اميد برآن
اسـت که کفهی شادی و خنده بر کفهی اندوه و سوگواری سنگينی کند،
گرد و غبار غم و افسردهگی از روان مردم ما زدوده شـود.
نوروز نشانهيی از پيکار نور و ظلمت ،مناد آفرينيش جمدد طبيعت،
رستاخيز هبار ،مژدهی شکوفه و باران ،جشن تکاپو و کار ،پيامآور همدلی
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و همبستهگی ،مسبل هويت فرهنگی و محاسـهی ملی است که در ژرفای
روان انسان جامعهی ما رخنه کرده اسـت و در برابر مهه تندبادهای
فرهنگبراندازانه و کينهتوزانه استوار پا برجا مانده اسـت .برپايی و
تالش در امر زندهنگهداشنت و شگوفايی هرچه بيشتر نوروز خبش از
مبارزه برای ماندگاری و رشـد فرهنگ ملی مردمان ماسـت .نوروز
پيونددهندهی امروز و ديروز مردمان ماست .از اينرو پاسداشت آداب و
رسوم نوروزی به عنوان خبشی از هويت مردمان ما امريست انسانی.
به باور نگارنده شايد هيچ روز و جشن به اندازهی نوروز
شادیآفرين و شورانگيز ،نويد خبش و آموزنده ،گسترده و مههگانی
نهباشد.

سخن فرجامني:
چه زيبا و گورا اسـت که نوروز ،به مهت و تالش نوروزباوران و
اهل نظر و سياست به بزرگترين رویداد تقومي ساالنهی کشور ما بدل
گاه بايسته و شايستهيی بيابد.
شود و در جهان هرچه بيشتر جای ِ
به باور نگارنده میتوان در اين راستا برخی گامها را از مهني حاال
برداشـت:
اول اينکه :برگبرگ تاريخ گواه است که مردمان ما (از هر تريه و
تبار) نوروز را از ساليان درازی به عنوان جشن باستانی و مردمی ،ميهنی
و مههگانی برگزار میکنند ،اما دريغا که نگهداری و پشتيبانی قانونی از
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نوروز در هيچ قانون افغانستان به عنوان جشن ملی مطرح و ثبت نهشده
اسـت.
دوم اينکه :در افغانستان به مناسبت جشن نوروز باستانی يک روز
تعطيل رمسی است که اندک به نظر میرسد .در حالیکه در ايران پيش از
يک هفته ،در تاجيکستان سه روز ،در آذرباجيان دو روز… ،به مناسبت
عيد نوروز تعطيل عمومی اسـت.
سـوم اينکه :نوروز در حالیکه جغرافيای بزرگی را میپوشاند اما
هنوز <اطلس جغرافيای نوروز> نهدارمي و يا نگارنده ،آن را نهديده است.
باور بر اين است که برپايی موزمي نوروز در سطح ملی و بنياملللی ،تنظيم
وترتيب ،اطلس نوروز يکی از راههای ممکن و مناسـب نگهداری اين
گنجينهی تاريخ شفايی و مرياث بزرگ فرهنگی و معنوی در قلمرو
نوروز اسـت.
چهارم اينکه :بازنگری و بازانديشی بر آيني و آداب نوروزی نياز
حال و آينده اسـت .از اينرو مفيد اسـت که نگاهی تازه انسانشناختی بر
اسطورهشناسی نوروز افگند و در زمينهی پيشينه و ريشه ،آداب و آين
نوروزی و تاثريات آن به روان و فرهنگ جامعه پژوهش و مطالعات تازه
را اجنام داد .اميد بر اين اسـت که به مهت و تالش پژوهشگران و
جامعهشناسان در حوزههای باال با استفاده از متون معترب تارخيی و
پژوهشهای ميدانی مطالعات و بررسیهيای تازه اجنام يابد.
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پنجم اينکه :برگزاری بزم شعر ،داستان ،طزن ،پژوهش و منايشگاهِ
نقاشی ،فيلم ،عکس ،کارهای دستی… پيش از مهه توسط هنادهای
فرهنگی در ميان کشورهای منطقه از مجله ميان سه کشور فارسیزبان
همراه با پيشکش کردن جايزههای نوروزی به بِهترينها ،از يکسو
ظرفيت و توانايی پديدهی طبيعی ـ انسانی نوروز را منايان میسازد و از
سوی ديگر موجب شگوفايی و درخشش هويت فرهنگی و معنوی مردمان
ما میگردد.
ششم اينکه :تقويت هرچه فزايندهی تالش مشترک مهه نوروزباوران
در راستای آگاهی دادن هر چه بيشتر به جامعهی جهانی در رابطه به
نوروز .بايد تالش بيشتر در امر ترويج و گسترش فرهنگ نوروزی
کرد.
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نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عامل پري دگرباره جوان خواهد شد
ارغوان جام عقيقی به مسن خواهد داد
چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد
اين تطاول که کشيد از غم هجران بلبل
تا سراپرده گل نعرهزنان خواهد شد
گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگري
جملس وعظ دراز است و زمان خواهد شد
ایدل ار عشرت امروز به فردا فکنی
مايه نقد بقا را که ضمان خواهد شد
ماه شعبان منه از دست قدح کاين خورشيد
از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شد
گل عزيز است غنيمت مشريدش صحبت
که به باغ آمد از اين راه و از آن خواهد شد
مطربا جملس انس است غزل خوان و سرود
چند گويی که چنني رفت و چنان خواهد شد
حافظ از هبر تو آمد سوی اقليم وجود
قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد

(حافظ)
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يادی از نوروز در کابل قديم

در کابلستان ،نوروز ) (Nowruzبه عنوان جشن هبار ،منادی از
فرهنگ پارينهی بومی توسط پري و برنا با مراسم و آداب نوروزی
برگزار میشد و میشود .شهر کهنهی کابل ،قلب تپيندهی کابلستان،
پيشنهی  ۲۰۲۲ساله دارد و در دامنههای کوه شريدروازه ،کاسهبرج و
آمسايی در دو طرف دريای کابل از باختر به سوی خاور افتاده است .اين
شهر يادگار و منادی است از باشندهگانِ اصلی کابل ،باشندهگانی که به
جوانمردی مشهور اند .سهم

فرهنگپروری و خردورزی ،عياری و
شرفت
کابليان در جنبشهای آزادیخواهی ،مشروطيت ،دموکراسی و پي 
سرزمني ما چشمگري بود و هست .معماری شهر کهنهی کابل بسيار زيبا
بود ،اما دريغا خبشهايی از اين شهر تارخيی در جريان جنگهای بني
کسان شده است.
تنظيمی جماهدين در دههی هفتاد خورشيدی به خاک ي 
اميد بر آن است که به مهت جوانان و فرهنگيان کشور ما خبشهای از
پاسداری
شهر کهنه کابل به عنوان يادگاری از گذشتهگان ،بازساری و 
شود و به موزمي تبديل کردد ،نامهای شخصيتهای برازندهی کابل و نام
کوچههای آن ،بر خيابانهای جديد نيز گذاشته شود.
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برگزاری نوروز نزد کابليان به عنوان مناد آفرينيش دوبارهی طبيعت،
مژدهی شکوفه و باران ،جشن تکاپو و کار ،پيامآور مهر و همدلی،
زادگاهم شهر

رویداد شادیآفرين و شورانگيز بود و هست .من که

کهنهی کابل (گذر درخت شنگ) است ،روايت و داستانهای زيادی
دربارهی برگزاری نوروز در کابل قدمي از بزرگان خانواده شيندهام ،اما
در اين نوشته چشمديد و برداشتهای نگارنده از برگزاری نوروز در
شهر کهنهی کابل آمده است .البته هر شهر و برزنِ حوزهی نوروز مراسم
و آداب برگزاری ويژهی خود را نيز دارد که به زيبايی نوروز میافزايد.
خوب به ياد دارم که در شهر کهنهی کابل ،در دههی چهل
شواز
خورشيدی ،کابليان يکی دو هفته پيش از فرارسيدن نوروز به پي 
هبار صندلیها (کرسی) و خباریها را بر میداشتند و خانهتکانی
گدانهای آشپزخانه را رنگ ،ظروف
میکردند ،کوچهها را پاک ،دي 
مسی را با قلعی سفيد میکردند؛ پيش از تاريکی چراغ روشن میمنودند
و دکانداران دکانهای خود را چراغان میکردند و میآرستند ،دهقانان
فرآوردههای خود را در نوروز به منايش میگذاشتند و جشن هنالشانی
برپا میشد.
در شـب و روز تدارک مقدمات برگزاری نوروز ،بازارهای نوروزی
شهر کابل گرم و پرتپش بود و کار پيشهوران و بازاريان ُپررونق.
برگزاری مراسم نوروزی گردش چرخ اقتصاد و پويايی آن را نيز در پی
آنچه که به مناسبت و يا برای نوروز ساخته میشد،
داشت .بسياری از 
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کارهای دستی با بار هنری بود که دريغا در سالهای پسني اين
فرآوردههای دستی ـ هنری زير سايهی توليدات وارداتی و کالن رنگ
باخته اسـت.
آيني نوروزی نقشِ پويا و نريومند در انسجام و وفاق خانوادهها
داشت و دارد .کابليان در نوروز تالش میکردند که در هر جايی باشند،
به خانه و کاشانهی خود برگردند ،تا در نوروز در مجع خانواده و در کنار
سفرهی نوروزی باشند .کابليان فرهنگ و آداب نوروزی را رعايت
میکردند ،يادی از رفتهگان ،عيادت از بيماران ،ديد و بازديد از دوستان
آنها
همراه با آرزوی سالمتی و سال ُپربار برای تکتک 
و نزديکان 
فلهای شادی و آوازخوانی برپا میداشتند .اين مهه و مهه
میپرداختند .حم 
در حتکيم صفا و دوستی ،مهر و حمبت ميان انسانها نقش بارز دارد.
در روزهای هباری ،کابليان خانهها را ترک میکردند و به دامان
طبيعت پناه میبرند و در کنار سبزه که منادی از زندهگی نو است ،روز را
آنها میخواستند که نوروز را در آغوش طبيعت جشن
سپری میکردند .
بگريند و سرآغاز سال را با جتديد خاطرههايی از پيوند ديرينهی انسان و
شتر به گردش در دامنههای کوه خواجه صفا
طبيعت گره بزنند .کابليان بي 
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و سخی ،تپهی سياهسنگ و مرجنان ،باغ چهلستون ،باغ زنانه و باغ
نوروزی(( )١باغ بابر) میرفتند.

باغ نوروزی که با دفن بابر در آن به باغ بابر مسما شد

پيوند انسان با طبيعت ،رمز پايداری و راز ماندگاری نوروز است که
از آن به نام <فلسفهی وجودی نوروز> ياد میکنند .انسان ،با پايان يافنت
دلگري زمستان و آمدن هبار زنگارهای کهنه را از قلب و
شبهای سرد و 
همگام
انديشـه بر میکند و با حرکت منادين خانهتکانی با طبيعت 
میشدند و اين پيوند در شعر و ادبيات سرزمني ما بازتاب گسترده دارد.
.1ـ دکتر امحد جاويد مینويسد :که نام قدمي باغ بابر باغ نوروزی بود .از زمانيکه بابر
خوشآيني ،از انتشارات

در اين باغ دفن شد ،معروف به باغ بابر شد .نگاه شود :نوروز
اجنمن فرهنگ افغانستان ،١۹۹۹ ،ص ٤٤
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کابليان دو شب پيش از نوروز هفتميوه را که متشکل است از:
پاککردن و شسنت در
کشمش ،زردآلو ،شکرپاره و سنجد را پس از 
درون يک ظرف با مقدار آب الزم میاندختند و يک شب پيش از نوروز
بادام ،چهارمغز (گردو) و پسته را پوست کرده همراه با قدری عرق گالب
آنرا هفت ميوه میناميدند و در روز نوروز آن
با آن اضافه میکردند و 
را روی سفره نوروزی میگذاشتند.

کابليان کوشش میکردند که در حد امکان جامهی نو هتيه کنند و
رخت متيز بر تن منايند ،سبزیچلو را که نشانهی از سال نيک و پربار
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اسـت ،بپزند ،خوان نوروزی بگسترانند و در کنار آن مجع خانواده با صفا
و صميميت مجع آيند ،گَرد نفاق را بروبند ،با مهر و دوستی دست
کديگر را بفشارند ،يادی از رفتهگان کنند و راهی عيادت بيماران و
ي 
ديد بازديد دوستان شوند.
شبوروز بازار ماهیفروشان و جلبیپزان (زولبياپزان) در
در آن 
ورزشگاهها به ورزش ضرب ميل و

کابل گرم بود .جوانان کابلی در
هپلوانی میپرداختند و ديگران
را به ورزش تشويق میکردند.
کاغذپرانبازان (بادکُنکبازان)
با هواکردن کاغذپران شرط
میبستند .کلچهپزان کلچه

ء

نوروزی میپختند.
در روز نوروز در ميان
کابليان رسم بر اين بود که
خانوادهی داماد ماهی ،جلبی
(زولبيا)،

کلچه

نوروزی،

کجا با رختهای
شريينی را ي 
زيبا

برای

عروس

در
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پتنوسهای بزرگ چوپی (خوانچهی نوروزی) میگذاشتند و مشاری از
همراه با دف و سرود
بانوان اين خوانچهی نوروزی را بر سر گذاشته ،
آنرا از کوچهها عبور میدادند و به خانهی عروس میبردند.

بسياری از خانوادههای کابلی يک و دو هفته پيش از نوروز مقداری
گندم را در ظرفی
میرخيتند و روی آن
را با پارچهء ململ
مرطوب

و

نازک

میپوشاندند و انتظار
میکشيدند که گندم
جوانه بزند و ساقههای آن سبز شود .پس از سبزشدن ساقهها ،بانوان و
دوشيزهگان در حويلی (سرای) بزرگتر يکی از مهسايهها مجع میشدند،
از سر شب تا سپيدهدم دستهمجعی با ساز و آواز مراسم پخنت مسنک (مسنو)
را که يکی از آينيهای ديرپای نوروزی است ،با کفزنی و پايکوپی
شادمانه اجرا میکردند و ترانهی ويژهی مسنک را با هم زمزمه میکردند:

ترانهی مسنک:
مسنک در جوش ما کَفچه زنيم
ديگرا ن در خواب ما دَپچه زنيم
***
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مسنک نذر هبار است
ميلهء شبزندهدار است
دخترا دورش قطار است
اين خوشی سال يک بار است
سال دگر يا نصيب
مسنک در جوش ما کَفچه زنيم
ديگرا ن در خواب ما دَپچه زنيم
***
آرزو امشب خروشد
مسنک در خود جبوشد
دلخوشی جامه بپوشد
سال ديگر يا نصيب
مسنک در جوش ما کَفچه زنيم
ديگرا ن در خواب ما دَپچه زنيم
***
موسم فصل هباران
دلخوشی دارد هزاران
خاصه بر شبزندهداران
سال ديگر يا نصيب
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مسنک در جوش ما کَفچه زنيم
ديگرا ن در خواب ما دَپچه زنيم
***
موسم عيش هبار است
موجب شور و شرار است
مهه سبز و سبزه زار است
سال دگر يا نصيب
مسنک در جوش ما کَفچه زنيم
ديگرا ن در خواب ما دپچه زنيم
***
بیشکر شريينی دارد
خود به خود رنگينی دارد
طعم چون فرينی دارد
سال ديگر يا نصيب
مسنک در جوش ما کَفچه زنيم
ديگرا ن در خواب ما دَپچه زنيم
***
آب در جوش و خروش است
مسنک در خود به جوش است
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اين خوشی جامه به پوش است
سال ديگر يا نصيب
مسنک در جوش ما کفچه زنيم
ديگران در خواب ما دپچه زنيم
***
مسنک سبز و شريين است
ميوهی روی زمني است
مهه ساله اين چنني است
سال ديگر يا نصيب
مسنک در جوش ما کَفچه زنيم
ديگرا ن در خواب ما دَپچه زنيم
***
خوش قدم باشد هبارت
الله و گل در مزارت
ای وطن باشم کنارت
سال ديگر يا نصيب
مسنک در جوش ما کَفچه زنيم
ديگرا ن در خواب ما دفچه زنيم
***
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خوش منايد رو به جوشش
ديدىن باشد خروشش
ساجقک دارد به دوشش
سال ديگر يا نصيب
مسنک در جوش ما کَفچه زنيم
ديگرا ن در خواب ما دَپچه زنيم
***
اين گل فصل هباران
دلخوشی دارد هزاران
خاصه بر شب زندهداران
سال ديگر يا نصيب
مسنک در جوش ما كفچه زنيم
ديگران در خواب ما دپچه زنيم

()٠

بهاران  ۹۹۱۱خجسته باد!

()٠ـ برگرفته از کتاب (جمموعه از فلکلور عاميانه زبان دری)
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در تواريخ سيسنتم آمده است:
وقتی که سپاهيان < ُقتيبه> سردار عرب سيستان را به
خاکوخون کشاندند ،مردی چنگنواز ـ که غرق خون و آتش
بود ـ از کشتار و جنايتهای < ُقتيبه> قصهها میگفت و اشک
خونني از ديدهگان آنانیکه باز مانده بودند ،جاری میساخت و
خود نيز ،خون میگريست ...و آنگاه بر چنگ مینواخت و
میخواند:
ـ "با اينمهه غم در خانهء دل ،اندکی شاد بايد که گاه
نوروز است".

از الی نشرات <نی>
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انجمن فرهنگی نی

