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 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـپه درتاسو افغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۲۰۱۸ /۲۰/۳کاندید اکادمیسین سیستانی                                                                             

 است ! هانو روز،جشن نوشدن وجشن شگفتن 

 

 

وآغاز فصل بهاراست. بسا ملتها نخستین  (فروردینحمل )نوروز، روز اول  ماه 

کشورهاى اسالمى روز اول ماه محرم راکه سر  روز سال خود را تجلیل میکنند و غالب

 سال هجرى قمرى است با تشریفات خاصى اعالم میکنند. ملل عیسوى اول جنورى ) یا

ژانویه( را که ادامه عید میالد مسیح است به عنوان روز نخستین از سال نو عیسوى با 

ذربائیجان  وهند شکوه خاصى جشن میگیرند. ملل آریائى )که ازفرغانه تا عراق وترکیه وآ

گسترده اند( نیز  روز اول سال خورشیدى راجشن میگیرند. مگر تنها در افغانستان وایران 

 روز اول نوروز، روز آغاز سال هجری خورشیدی و تعطیل عمومی است . 

متاسفانه هنوز هم متعصبین وکوته نظرانی پیدا میشوند که با تجلیل از نوروز سر   

د که جشن نوروز،رسم مجوس)زرتشتیان( است و بزرگداشت از مخالفت دارند و میگوین

آن بدعت وحرام. نمیدانم این چگونه فرهنگی است که خندیدن و شادمانی کردن و پوشیدن 

لباس نو و پاک را حرام میداند؟ این چی فرهنگی است که خوردن هفت میوه وحلوای 

واب میشمارد؟ این چی رسم سمنک را ناروا می پندارد، ولی غم خوردن وگریه کردن را ث

وآئینی است که پوشیدن لباس نو و دیدار دوستان و اقارب  و بخشیدن وعفو کردن و هدیه 

 دادن وهدیه گرفتن را نا روا، ولی عمل انتحاری ودهشت افگنی را مجاز و روا میداند؟

و جشن  هاشدنها وجشن شگفتن  جشن نو ،در اینجا میخواهم بگویم که  نوروز

ستی ها ورفتن به دیدار دوستان وآشنایان ورهاکردن غمها به دامان طبیعت  ایجاد دو

از دل کوره راه های توهین وتهمت ها  بگذرد و   ههایی توانست نوروز با چنین پیام .است

سنگالخ های عظیم تعصبات مذهبی را پشت سر بگذارد تا باالخره به حیث یک سنت 

ز سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته باستانی و جشن همگانی و بین المللی ا

 شود. 
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علمی  ت ااساس نوید در مقاله ممتعی کهحامد دقیق کشور اقای  محقق وباستان شناس

فرهنگ  کی  نوروز زاده   شهیاند :» نویسد ، میدهدح میشرنوروز را گرامیداشت اندیشه 

است. مبرهن مبدل گشته  یرسم عنعنو  کیبه  امیکه با گذشت ا ستیو بزرگر یزراعت

 عتیطب راتییمتوجه به تغ شترینبوده بلکه ب ییاوستا دیبزرگداشت ها ممثل عقا نیاست که ا

بدور  نیزاده گردش زمساعات روز وشب وفصل های سال ،همه تغییر رایز است. 

 «تعلق ندارد. ، ینیوآئ نیاست و به د دیخورش

( www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/nawid_h_nawroze_bastani.pdf) 

در اوایل نشر اسالم از برگزاری جشن نوروز و سایر جشن های که در میان  

مردمان ساکن در پهنه وادی های  سیحون و سند تا دجله رایج بود، رسماً و عمالً ممانعت 

د. باشندگان  میشد و برگزار کنندگان را بنام مشرک و مجوس مورد پیگرد قرار می دادن

دلبسته به فرهنگ و سنن نیاکان خود در این وادی ها، با هوشیاری و زرنگی راه های را 

جستجو کردند تا حکام و خلفای اسالمی مانع برگرازی آئین نوروزی نگردند. آنها برای 

برگزاری این آئین حاضر شدند تا عالوه بر پرداخت مالیات های شرعی، یک مالیۀ غیر 

بنام هدایای نوروزی نیز برای خلفا بپردازند و درعوض اجازه داشته باشند  شرعی دیگری

واین امر تا از آئین نوروزی تجلیل بعمل آورند واین سنت را به آیندگان خود انتقال بدهند 

   هویت فرهنگی شان است . سنن نیاکان و کمال دلبسته گی مردم  به فرهنگ و بیانگر

بان، از قول ابوبکر محمدبن یحیى صولى ، جرجی زیدان مورخ معروف عرب ز

ادیب ایرانى نوشته  میکند: درزمان معاویه خراج سواد )عراق( پنجاه هزار هزار ) پنجاه 

میلیون( دینار و هدایاى نوروز و مهرگان نیز به پنجاه هزارهزاردینار میرسید. و در دورۀ 

چهل میلیون( دینار بالغ حکمفرمائى حجاج بن یوسف ثقفى این هدایا به چهل هزارهزار)

 (۱۸۲، ص ۲تاریخ تمدن اسالمی، جرجی زیدان، ج  )میشد.

معهذا در  دوران حکومت اموی وعباسی ،ساکنین فالت آریانا]ایران[ کمتر 

میتوانستند آئین  نوروز وجشن های  سده و مهرگان را تجلیل کنند و فقط در دورۀ اقتدار 

گان و جشن سده بصورت هرچه پر شکوه تر غزنویان است که آئین نوروزی و جشن مهر

 برگزارمیگردید. 

تنها گروهى که نسبت به جشن نوروز و دیگر جشن های باستانی خصومت 

میورزید، روحانیت متعصب بود که ازطریق دستگاه حکومتى که براین روحانیت اتکا 

یده امام د. بطور مثال، به عقیمخالفت می جنبان داشت، با برگزاری وگرامی داشت آن سر

آنچه براى سده و نوروز فروشند، چون شمشیرو » درنیمه قرن پنجم هجرى: محمد غزالى 

گبران است  حرام نیست . ولیکن اظهارشعار سپرچوبین و بوق سفالین ، این در نفس خود

که مخالف شرع است و از این جهت نشاید. بلکه افراط کردن در آراستن بازار به سبب 
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نوساختن براى نوروز نشاید. بلکه نوروز و سده باید که مندرس شود نوروز، و تکلف هاى 

و کسى نام آن نبرد، تا گروهى از سلف گفته اند، که روزه باید داشت ، تا از طعام ها 

خورده نیاید و شب سده چراغ فرا نیاید، تا اصالّ آتش نبیند. و محققان گفته اند، روزه داشتن 

و نشاید که نام این روز برند به هیچوجه!  بلکه با روزهاى د. این روز هم ذکر این روز بو  

امام  «)دیگر برابر باید داشت و شب سده ، همچنین ، چنان که از او خود نام و نشان نماند.

 ( ٤٧٩-٤٧۸غزالی، کیمیاى سعادت ، ص  

این سند، بخوبى نشان دهنده تعصب مذهبى روحانیت مسلمان در مقابل برگزاری  

تانى و فراموش کردن آنها است که خوشبختانه موفق به نابودی این آئین آئین هاى باس

 نشدند. 

اینست که کرزی را وا داشت تا  رامی داشت نوروز درکشورماگیکی از اثرات مثبت 

انزده میلیون دالر را برای اعمار قصر پاز کمک های سرشار بین المللی  به افغانستان 

کشورهای حوزۀ سای جمهورؤر ذیرایی مهمانان وپبرای  در تپۀ پغمان کابل  باشکوهی

ند. این قصر یگانه دست آورد عمرانی رسامصرف اختصاص دهد وبه فرهنگی نوروز 

ده ها قصر از اینگونه قصرها کرزی کاش  سال حکومت اوست. ۱۳حامدکرزی در مدت 

 اوباقیزمامداری در گوشه وکنار کشور میساخت،تا یادگاری از عمرانات دورۀ دیگر 

امداد خارجی  میماند، ورنه این پانزده میلیون دالر نیز مثل صدها پانزده میلیون دالر دیگر

در جیب دزدان و اختالس گران اداره کرزی میرفت و کس نمی پرسید که چی شد و بکجا 

 رفت؟ 

سال ازاین گونه تبلیغات برضد جشن  ۱۴۰۰این متعصبین نمیدانند که در طول 

ه شده ولی هیچکس نتوانسته جلو این آئین پسندیده را که پیغام آن: نوروز زیاد گفته وشنید

شادی کردن وخندیدن، ولباس نوپوشیدن و دید وبازدید دوستان ونزدیکان وخوردن هفت 

میوه وعفوکردن وبخشیدن تقصرات یک دیگراست، بگیرد ویا آنرا نابود کند. بلکه 

تحد درست بودن و بجا بودن برعکس برسمیت شناختن آن از سوی مجمع سازمان ملل م

 برگزاری این سنت را تائید میکند.

کشورهای ایران و افغانستان مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بنابر پیشنهاد مشترک 

صدور قطعنامه یی نوروز  را به عنوان ( با ۲۰۱۰فبروری ۲۳و تاجیکستان، در تاریخ )

و خویش خواست تا در و از کشورهای عضیک مناسبت جهانی به رسمیت شناخت 

 بزرگداشت از این روز همکاری کنند.

کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله: ایران ،عراق،  12پس از آن نمایندگان 

افغانستان، هند، قزاقستان، پاکستان، تاجیکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، 
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دند. در این مراسم  آذربایجان و ترکیه جشن وروز را در مقر سازمان ملل برگزار کر

 برخی از سفرا و دپیلمات های کشورهای مختلف جهان حضور داشتند.

یان الیاسون معاون منشی عمومی سازمان ملل به همراه سفرای کشورهای حوزه  

 نوروز طی سخنانی دیدگاه های خود را در خصوص این آیین کهن و باستانی بیان کردند.

فر از مردم جهان به شادی و پایکوبی می در چنین روزی میلیون ها ناو گفت: 

پردازند .وی عالوه نمود که در روز اول بهار، نوزایی و تازگی طبیعت را جشن میگیریم 

 و با نظاره آن به شادی می پردازیم، این روز ، روز یگانگی انسان و طبیعت است .

زگار مردم الیاسون بر این نکته تاکید کرد که شادی چیزی است که بخصوص در این رو

جهان بشدت به آن نیاز دارند. معاون منشی سازمان ملل گفت :بهار لحظۀ به صلح رسیدن 

با طبعیت و بازتابی از امیدها و الهامات مشترک ما و آرزوی مشترک ما به صلح و تفاهم 

میلیون نفر از مردم جهان هر ساله  310و عدالت بین المللی است. در حال حاضر بیش از 

 ا جشن بگیرند.این روز ر

نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد ، اسوت کومار مبارجی در ستایش نوروز و 

ارزش های این روز تاریخی گفت: یکی از برجستگی های برگزاری این جشن در نخستین 

روز بهار این است که بهار نشانگر امید و آرزو است و به ما می آموزد که امید و آرزوی 

ندهیم. وی جوانه زدن گل ها و میوه های مختلف در این فصل را نشانه خود را از دست 

زیبایی و نوزایی توصیف کرد و گفت که طبیعت در این فصل و در این روز به ما می 

آموزد که می توان به آینده و زایش دوباره امید داشت. نماینده هند از مردم جهان خواست 

وند که طبیعت در این روز چگونه آنها را به تا با گوش دادن به موسیقی درون خود بشن

عید نوروز حاوی ارزش ها و باورهایی از  اتحاد و دوستی دعوت می کند. وی افزود :

قبیل پیوند و برابری و صلح و عشق به همنوع است که منشور سازمان ملل متحد از آن 

  (۳/۲۰۱۴ /۲۱ایرنا،خبرگزاری رسمی ایران، ")ها الهام گرفته است.

جشن مشترک نوروز در ایران وتاجیکستان و ترکمنستان و  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۱از 

افغانستان با حضور رؤسای جمهورکشورهای حوزۀ نوروز برگزارشده است .ورؤسای 

جمهورکشورهای اشتراک کننده دراین جشن سخنرانی های مهم وپیام های نوید بخشی به 

 داشتند. همگرائی فرهنگی واقتصادی کشورهای حوزۀ نوروز ابراز

 پایان
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