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مسؤولیت نوشته بدوش نویسنده میباشد

۲۰۱۹ /۳/۱۹

کاندید اکادمیسین سیستانی

بمناسبت جشن نو روز
نوروزتان پیروز
جشن نوروز ،تاریخ طوالنی دارد و هرسال نه
تنها درکشورهای ایران ،افغانستان ،تاجیکستان،
جمهوری آذربایجان ،ازبکستان ،قزاقستان،
پاکستان و ترکیه و کردستان عراق جشن گرفته
می شود ،بلکه درچهل سال اخیر به دلیل
مهاجرت گسترده افغانها ،ایرانیها وکردها در
قاره های اروپا وامریکا وآسترالیا ،بشکل
پرشکوهی تجلیل میگردد.
این مهاجرین برای تبارز هویت فرهنگی وملی
خود ،هرساله به برپائی جشن نوروز و جشن چهارشنبه سوری ،جشن مهرگان وجشن شب یلدا،در
کشورهای میزبان می پردازند واین سبب همبستگی ملی – فرهنگی آنها میگردد.
کشورهای میزبان نیز به اهمیت وپیام دوستی وشادی آفرین این جشنها پی برده اند و بر اثر همین
درک وتاثیرگذاری جشن نوروز است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،بنابر پیشنهاد مشترک
کشورهای ایران وافغانستان وتاجیکستان ،درتاریخ ( ۲۳فبروری )۲۰۱۰با صدور قطعنامه یی نوروز
را به عنوان یک مناسبت جهانی به رسمیت شناخت .چرا که بیش از  ۳۰۰میلیون نفر در جهان از
جمله :در آمریکا،آروپا ،ایران وافغانستان وکشورهای آسیای میانه ،جنوب آسیا ،قفقاز و مناطق دریای
سیاه و بالکان نوروز را جشن می گیرند)۲۰۱۰/۳/ ۱۶ bbc( ".
در روایات کهن ملى  ،گفته میشود روزی که جمشید ،برتخت پادشاهی در بلخ جلوس کرد ،آن روزرا
روز نو یا نوروز نامیدند .در شاهنامه فردوسىی آمده است که :
به فـّر کیــــانى یکى تـخـت ساخت

چه مایه بـدو گــوهر اندر نشاخت

که چون خواسـتى  ،دیو برداشتى

زهامـون بـگــردون بر افــراشتى

جهان انجـمن شــد بـ ِ ِـر تـخـــت او

ــره بخــــت او
فــرو مـانـــده از فّ ً

به جمشید بـر،گـــوهـر افشـانـدند

مـر آن روز را روز نــو خواندند

بــه نـــوروز نو  ،شاه گیتى فروز

بـر آن تخت بنشـست پیروز روز
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بــزرگـان به شـــادى بـیــاراستند

مى و رود و رامشگران خواستند

چنــین جشــن فّ ُرخ از آن روزگار
بمانده از آن خســـروان یاد گار
بدینسان آز روزتخت نشینی جمشید در بلخ تا امروز،یعنی کم از کم از چهار هزارسال پیش تا کنون
جشن نوروز،در شهربلخ بیش از سایر شهرهای افغانستان وایران وآسیای میانه با شور وهیجان و
تشریفات خاصی برگزارمیگردد.هرچندکه جشن نوروز ازسوى روحانیت مسلمان بامخالفتها و تحریم
هایى روبروشده است ،مگرعالقمندان این جشن باستانی به بهانه نورز،هدایایی به حکام اسالمى در
خراسان و ایران پیشکش میکردند تا مانع برگزاری آئین نورزی نشوند .خلفاى اسالم رسم گرفتن
هدایاى نوروزى را که میراث دوران ساسانىان بود،قبول میکردند،وجرجی زیدان ارزش هدایای
نوروزی را در عهد حجاج بن یوسف سقفی(۹۵-۷۵هق) تا چهل میلیون درهم برمیشمارد .خالصه
باتمام سخت گیرها ومخالفت های روحانیت مسلمان درتحریم ویاکم بها دادن به آن،جشن نوروز با
جلوه هاى گوناگون تجلیل و برگزار شده است.
در دوصد سال پس از اسالم و حتى تاعهدصفاریان ،از جشن نوروز بطور مشخص در متون تاریخى
ذکرى دیده نمیشود ،اما درعهد سامانیان که دوره تجدید تاریخ وادب پارسى است ،از جشن نوروز و
آئین نوروزى درمتون ادبى وتاریخى این دوره تذکراتى دیده میشود.
درعهدغزنویان وسلجوقیان نه تنها جشن نوروز،بلکه جشن سده وجشن مهرگان وجشن شب یلدا
وجشن چهارشنبه سوری از سوی دولت های غزنوی وسلجوقی بطرز شکوه مندی برگزار میشده اند
و شعراء در وصف آن قصاید وچکامه های دلپذیری در حضور سالطین وامراء میخواندند وصله
میگرفتند ووالیان وحکمرانان والیات هدایا وتحایفی به سالطین مربوطه تقدیم می داشته اند.
فرخی سیستانی دریک ترجیع بند بهار ونوروزرا بطوربی نظیری به تصویرکشیده،آنجاکه میگوید:
نبینى باغ راکزگل ،چگـــونه خوب و دلبرشد

نبینى راغ راکز الله ،چـون زیبا و درخورشد

زمین ازنقش گوناگون،چون دیباى شُشـترشد

هـزارآواى مست اینک ،بشغل خویش اندرشد

تذروجفت گم کرده کنون ،با جفت همــــبرشد

جهان چون خانه پُربت شد و نوروز بتگـرشد

درخت سـاده ازدیـنارو ازگـوهـر تـوانـگـرشد

کنون باالله اندردشـت هم بالیـــــن وبـسترشد

زهـر بیـغـوله و باغـــى ،نواى مطربى بـرشد

دگربـایـد شـدن مـا راکـنــون کــافــاق دیگرشد

بدین شایستگى جشنى بدین بایستـگى روزى
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[شما] را درجهان هرروز جشنى باد ونوروزى

پیام اساسی نوروز :
نوروز پیک بهار ونخستین روز از فصل بهاراست .نوروز ،پیام برابری و شادابى وشادمانى طبیعت
است .نوروز سرود رویش وبالندگى ونوشدن است .در بهارطبیعت دوباره زنده میگردد .باغ وراغ
ودشت ودمن ازخواب گران وکرخت زمستان بیدار میشوند .درختان شکوفه باران میشوند وچون
عروسان طبیعت به نظرجلوه مینمایند.
بوى خوش شکوفه ها وگلهاى بهارى نفس باد را مشک بیز و هوا را معطر ودالنگیز میکند .وزش باد
بهارى دل و دماغ انسان و حیوان را تازه گى مى بخشد و شادمان مینماید.دربهار در همه جاو همه
چیز طبیعت طراوت وتازگى ،رویش وبالندگى بچشم میخورد .پرستوها به النه هاى شان برمیگردند،
پرندگان به هرسو در پروازاند وشادمانه چهچه میزنند .بلبالن ازشاخى بشاخى مى پرندو نغمه شادى
سرمیدهد و شور و نشاط مى آفرینند.
انسان به عنوان باشعور ترین عنصر طبیعت ،مى بایستى با طبیعت همگام شود .از طبیعت بیاموزد
وبه نوسازى خود وتکامل شخصیت خویش بپردازد .براندیشه وتفکر وعملکردخود تجدید نظرکند،
کاستیهاى خود را برطرف نماید و درعوض برمنش و کنش هاى نیکوى خویش بیفزاید .اندیشه هاى
کهنه وخرافى ونابخردانه را از خود دورکند .از دوروئى و دورنگى بپرهیزد.از زشتى وپلشتى دورى
جوید و بادیگران از در صفا و وفا و دوستى پیش بیاید.بخل وکینه وحسد را بیک سو گذارد وبجاى آن
تالش کند تا خیرش به دیگران برسد و اگر خیرش نمیرسد ،سعى کند تا ضررش هم بکسى نرسد.
اینست درسى که از نوروز و از بهاران میتوان آموخت و به نسل هاى بعد از خود آنرا انتقال داد .
پایان
_____________________
* فالت ایران ،یک اصطالح جغرافیای است ،که ازفرغانه درشمال شرق پامیر تا عراق وترکیه وآذربائیجان وهند را
افاده میکند.
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