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 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ۲۳/۰۳/۲۰۲۱                 مسعود فارانی

 در باستان از آگاهی انسان مونۀن نوروز
قبول کنیم. اسطوره گرچه در معنی   را با مدارک شفاهی سبب  می شود که دوران باستان  »اسطوره«     معنیدقت به  

درین است که  اهم اتفاقات  ارزشمند  شفاهی چند  سادهبا قصه ها وافسانه های  اسطورهقصه و افسانه است اما فرق 
.  یعنی  دانده  یرسانسینه به سینه به آیندگان     آن ارزش را  انسانهابوده ،    ه گانهمکه مورد پسند  هزار ساله  قدیمه را  

 شوند.  تبدیل به اسطوره می با طی طریق طویل اهمیت موضوع است که واین قصه ها وافسانه ها برویت محتوا 
 منطقوی . و اسطورۀ جهانی    ۀبه دو نوع اند، اسطور هااسطوره  
نشانه های غیر منقول    منطقه    اسطوره های  منطقوی را که  د.  شواسطوره جهانی آنست که به تمام جهان مربوط   
هنوز   های دور را آمده از گذشته  نیک  عنعنات و رواج های    از جانب دیگردارد و  حفظ     در خود   را  وادث گذشتهح

  .دکرمیتوان مشخص برویت آن  باشد،و مرسوم  رایج  منطقههم در بین مردم 

است که از   بلخ درخشانیعنی  بلخ بامیمنطقه  است.  افغانستان کنونیباستانی  نوروز  اسطورهیکی ازین اسطوره ها  

 .  شده است و مرسوم  تجلی منطقه بلخ افغانستان کنونی م ازهزاران سال قبل تا امروز 

 .  شهرت دارد نوروز جشن    بنام است که قدیمهرویداد این اسطوره حاکی از 

اسطوره اضافه شده است؟ جواب این سوال را در    بیکی از روزهابه    «نو»  چرا کلمه    .روزها همه روزاندگرچه  

 می یابیم . ذیل  در روز نو 

حاکی از آنست که بعد  روزنو روشن نیست اما اسطوره  و  مشخص    دوران بدوی و غارنشینی انسانهاقدامت مشخص  

شناخته شده   بخشیدنظم  به جامعه  که مرد  بزرگ    اولین    منحیثپیشدادی    کیومرتشخص بنام    در بلخ    از دوران بدوی
ایجاد    دنی وذاتی خود مؤفق به ـ  که با تعقل لشود  ظاهر میدر اجتماع   یما شخص دیگری بنام  کیومرت. بعد از است

با نظرات بسیار سودمند سبب خدمات سودمند در اجتماع   یما  د. گرد  میجامعه    در نظم  قوانین مهم اجتماعی  یک سلسله  
مدینه  فرضیه  ) به احتمال قوی  قابل احترام و اکرام می شود.  بلخ باستان    در اجتماع    داناآنزمانی شده  ومنحیث شخص  

 (  بمیان آمده باشدیما میتواند  مثمر فاضله افالطون انعکاس ازخدمات

در اجتماع را      نوینتقسیم بندی گروه های اجتماعی باعث نظم و ثبات اجتماع شده آهنگ ترقی و زندگی  با    یماچراکه   
 به انسان خدایی می انجامد.  ست که  یماابتکارات انسانی   د.کنآغاز می  بلخدولت 
) یکاتوزکه  ، گروه اّول را  کند  و صنف بندی میدرآن زمانه های دور شناسایی  را  مسلکی  اجتماعی  گروه های    یما

  بفکر آنها   هاکوه  بر سر  دور ازمردم  را     کاتوزیاند و  می کنشد ازمیان اجتماع  جدا    نامیده می  (مالء  روحانی و
و   یگریسپاه)یسارین. طبقه دوم دنمو داراوو به عبادت خدا و کسب علوم  ساختن و مسک   «ج» وندنزدیک به خدا

   . ندداراز دست دشمنان محفوظ ب  را  تا سرزمین  سپرده شدنظامگری  منحیث وظیفه     نیساریانکه به    بود(  نظامگری 
، طبقه چهارم  را منحیث وظیفه عهده دار بودند  تعاشت و زر ک  پیشه     نسودیانکه    ( بود  دهقان)  ینسودطبقه سوم   

در شاهنامه   .نددگماشته ششد    یرفوع ممآنها    درنیاز جامعه    ییکههابه انواع حرفه    اهنوخوشیان  بود که    یاهنوخوشرا  
   پارتی بومی دوران پارت هاگرفته است.(از زبان پهلوی و زبان پهلوی از زبان را فردوسی  واسامی   البته نامها )   چنین یاد شده است.فردوسی 

 

 د خور بدین اندرون نیز پنجاه                رد کردـ  ور گ ز هر انجمن پیشه
 اش رستندگان دانیــه رسم پـب              اشخوانی  کاتوزیانگروهی که 

 رد کوه ـرستنده را جایگه ک ــپ               روهــــردشان از میان گــجدا ک 
ــ بدان ت  ن پیش روشن جهاندارشان آنو              ود کارشانــ ا پرستش بـ

 
 خواندند  نیساریانام ــــهمی ن                ر دست بنشاندندـــصفی بر دگ
 شورند ـ دٔه لشکر و کــ روزن ــف                ردان جنگ آورندــکجا شیر م

 ردی به پایـود نام م ـوزیشان ب             کزیشان بود تخت شاهی به جای 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 کجا نیست از کس بریشان سپاس        ه را شناس      و دیگر گر یانسودن
 ورش سرزنش نشنوند ـ اه خـ ه گـب     بکارند و ورزند و خود بدروند        

ــ یغاره آسوده گ ـــــز آواز پ   پوش           آزاده و ژندهرمان تنـز ف  وش ــ
 فتگویـر آسوده از داور و گ ـــب  روی            ـاد گیتی بـــن آزاد و آبـــت

ــ ک     گوی آزاده مرد      چه گفت آن سخن  ده کرد ـنــاهلی بــه آزاده را کـ
 

 سرکشی  اـ باورزان  همان دست               اهتو خوشیچهارم که خوانند 
   دیشه بودــ رانـ روانشان همیشه پ     کجا کارشان همگنان پیشه بود          

 

د واین خدمات تا زمان حاصل دهی چندین رآهنگ ترقی را با نظم آغاز ک  ،زمینه ای  بود که جامعه  یما خدمات دقیق    البیرونی بقول  

دانستند تا در برابر   یما  مدیونوممنون  خود را    ،  را  ثمر بخش یافتند  یماسال را در برگرفت همینکه مردم جامعه نتایج خدمات  

بداند که جامعه از او راضی و خرسند    یماهدیه را حضور آن واال مرد پیشکش  کنند تا    ،بود  یمایشه  این همه ارزش که زاده اند

تخت را بر تپه  بلند     .دنددی است. ازینرو مراسمی را تدارک دیدند که یک تاج مرصع و یک تخت زیبای دانه نشان را برایش آماده  

آن بلندای شهر را مزین وزیبا  ساختند واین مراسم را به   مروجهو بیرق های رنگارنگ زیبا از شهر گذاشتند  و با دسته های گل 

مناسبت برگزاری  این مراسم     خودش    یما.  برجسه میکنداز تقویم شمسی    نشانه آگاهی آنها را    که قرار دادند  روز اول سال شمسی  

تا بداند که مردم چه      آمده بودآفتاب، به دیدار این مراسم  چون انسان سحر خیز و منظم بود  قبل از  طلوع     یمانمی فهمید.  را  

تقاضا صورت گرفت  تا روی تخت درآن    یماشد که از    به طلوع خورشید نزدیک می  آهسته آهسته    لحظات  انجام دهند؟میخواهند  

سر او گذاشتند و همه چشم به چشم  را بر  نشست،  تاج دانه نشان   یمابلندای تزئین شده  جلوس کند. وقتی بر جاه گاه مرصع نشان 

تاج و      ن گرفتتابید  یماوتخت    انوار درخشان آفتاب که بر تاج    . دوخته بودند که از پس کوه  خرامیده بیرون آمد    آفتابطلوع  

اضافه    یمابه نام    ،ببعدین لحظه تاریخی  از  » شید«متبلور و درخشان شد و کلمه    ازانعکاس نور آفتاب  مشعشع و   یما جلوس گاه   

و  به صدا درآمدند و با  رقص وپایکوبی ها وهلهله  زنان ومردان پیر وجوان و نی لبک ها    ، دایره ها    طبل ها  .  ) یمشید (گردید

اندیشمند   یماد. بزرگان آن جامعه به  ن ردکاولین مراسم با شکوه جشن مردم  را در آن صبحگاه پیروزی انسان برطبعیت آغاز  اطفال  

همچون هدیه به جناب شما تفویض   مردم    مرجعدر برابر خدمات عالی شما وادار شدیم که  مقام پادشاهی را ازدند که  نموابراز  

   !پذیرا شویدرا  خلوص نیت مردم شما این هدیه   نمائیم. 

و حرفی برای گفتن   زد  حلقه اشک شادی  را    یماچشم جهان بین    ،در برابر اینهمه بزرگی جامعه  با شنیدن سخنان بزرگان قوم  

   پذبرا شد. بزرگمرد  یما  و هدیه را با خضوع و خشوع   .قدر گوهر گوهری ،قدر زر زرگربداندبقول معروف  نداشت. 

شد،   یم درخشان  یعنی«یمشید»که    یماشدن    «شید  »  بمناست خدمات اش ازبزرگی مردم به مسند پادشاهی  رسید.  یما
فاخر ومنزه به تن  های   لباس    و زینت شهرها، با  درخت ها  گراییجشن ها و مراسم تزئین    ن و دائر شد  یماپادشاهی  

که درعوض خدمات ارزنده   قدیمه تاریخ ماست  ماه حمل  روزدن همه ازبرکت آن اولین   کرنمودن، رقص وشادی برپا  

با دائر   آماده کردند کهتاریخ رازمینه تداعی خدمات یک ابرمرد ن ببعد آبرجسته شد.  از  دائیر و نو روز   روزآندر   یما

 . ندرزنده نگاه داکه منافع مردم در آن دخیل است  بس بزرگ راافتخار های دیگر  نوروزکردن  

   منزلت خاص دارد.  در جرگه انسانهای آگاه این روز آگاهی انسان های باستان 

 .ما رایج شده است منطقهی در جمع بسیاری از کشور ها گزاریقابل فهم وارج نو روز مفهوم امروز
  

وطن فروشی ودین فروشی    شاننفسانیات    بخاطراینکه روحانیون و مالهای بظاهر مسلمان ودر باطن خادمین استعمار  
فراموش    دین فروشان   .  قیام میکنند    ،که سالمتی انسانها در آن نهفته استبا شکوه  خجسته ودر برابر این روز    دارند،

مصادف   خجسته     نو روز  باهجرت را  خجسته  روز    اسالم    صدر  وبزرگان دیگر  «ص »  پیامبر اکرم    که  کرده اند  

ارزش    شناسد. این برجسته گیی  زمین م  روی  خداوند در  قدرتنیروی مردم را    «ص  »نمودند. زیرا پیامبر اکرم
 منحیث پیام رسان ، ویا پیام آورنده   بودآن حضرت را که حبیب خداوند    .جلی روشن است  شریفه  در کلمه طیبه    ،مردم
است.  هدین اسالم بدنبال خوشی وکرامت انسان .  باشد  )عالمین( تا در خدمت جوامع بشر  ستبمردم موظف ساخته اای  

واند.  خود و برای دین خود مصدر خدمت شده نمیتجامعه  و  خانواده خود    خود  باشد برای  مغمومو  محزونوقتی انسان  
که دین را   ندی اانچنین نا کس .است  دزدیدهرا ازمردم   وسالمتی کسیکه  شادی و خوشی را از مردم بگیرد خوشبختی

کرده    فراهم قرآن    اعجازی  با تحریف ها ازمتنرا  ی خود زمینه  ه گزیر پا گذاشته و برای دزدی و ناالیقی و مفخوار
 د. نمیکن عوامفریبی 

 که چگونه بنام اسالم خیانت به اسالم میکنند.  مراجعه کنید تا چهره  استعماری مزور مدعیان اسالم را نیک بشناسید   ذیل   کلمه عذاب در لینک اصل   ترجمه لطفا به 
 

https://youtu.be/0wO1K63TR0s 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://youtu.be/0wO1K63TR0s

