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 باستان نوروز به پیشواز
 

 
 

 همایون بایدت این روز و همه روز  مبارک بادت این سال  و هـمـه سال
ــرم است ای گـل کجائـی  کـه بـیـنـی بلـبـالن را نـالـه و ســوز  بـهـاری خُّ
 بـرادر جــز نیکــو نـامــی مـیـنــدوز  جهان بی ما بسی بوده است  و باشد

 مـبــر فـرمــان بـدگــوئــی و بـد آوز  ن که دولت بینی از بختنیکوئی کــ
 

 «شیخ اجل حضرت سعدی» 

 
ارند د و سال نو و نوروز باستان را به همه نو روزیان و آنانیکه این روز خجستۀ تأریخی را تجلیل و گرامی می بهار

 گوئیم. تبریک و تهنیت می
و  و ثبات به امید اینکه سال پیام آور صلح  این سال را گوئیم و بهار را با همه زیبائی ها و طراوتش خیر مقدم می

 کنیم.ی همزیستی و برادری بجای برادر کشی و عداوت باشد، آغاز م آرامش و
 ریخ چگونه تجلیل به عمل آمده است. أاما خاستگاه نوروز کجاست و از این روز در درازنای ت

بر گزیده اند. عیسویان اول  ،به دالیلی که نزد خود شان وجود دارد نو، هر ملت و کشوری روزی را برای آغاز سال
که تداوم عید میالد مسیح است، روز آغاز سال نو انتخاب کرده اند. تا چند قرن پیش انگلیس ها همان  نوری راج

دانستند و حاال جهان  میجدید شود، روز آغاز سال  حمل و نو روز می لبیست و یکم مارچ را که مصادف به او
ها اول ٌمحرم را آغاز سال  دانند. عرب ر میروز بیست و یکم مارچ مصادف به اول حمل را روز آغاز بها مسیحیت

 اشارۀ تلمیحی به این روز دارد: "بیدل"دانند چنانچه حضرت  نو می
 

 جهان خونریز بنیاد، است هشیار
 دــــدنـریـرم آفــر سال از ٌمحــس

 

 ن کرده اند.یتعی چینائی ها و ویتنامی ها و سایر ملل روز های متفاوتی را بحیث آغاز سال شان
 ات علمی در مورد نوروزقتحقی« آئین خوش نوروز»تحت عنوان  ه ایجاوید در رسالعبداالحمد  زنده یاد داکتر

ه ب دهد. سرزمین ما و خطۀ ماحول آن تفصیل می کنون نگاشته که پیشینۀ نوروز را در اعصار قدیم تا ازآریائیان 
 هر کردند و تقسیم می ،هفت ماه، و فصل سرما پنج ماهها سال را به دو فصل گرما آریایی استاد جاوید  قرار تحقیق

 دو را تجلیل می نمودند.
عهد  ایران زمین امروزی در از نوروز در در تقویم اوستائی سال به دوازده ماه و هر ماه سی روز سنجش شده است.

 شد. هخامنشیان تجلیل می
تا دریای سند دریا شان از آمو که قلمرو ،ی هاشده است. کوشان جشن نوروزی ذکر ها از کتیبۀ دورۀ کوشانی در دو

 رد سالله های معروف آسیای میانه است که پایتخت تابستانی آنها کاپیسا نزدیک کابل و زمستانی شان بسط داشت، از
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د شد که این معاب می معابد برگزار در ،اغلب این مراسم تجلیل، ن روزگارانآ پاکستان امروزی بود. در تکسیال در
 افغانستان با مرور زمان از بین رفته است. ها در کوشانی

 

نخستین باری »نگارد:  نوروز و نحوۀ تجلیل از این روز می بارۀ طرق بزرگداشت از داکتر جاوید درین رساله در
عباسی بود. درین دوره نه تنها  دورۀ اسالم شکوه و بزرگی خود را بدست آورد، دورۀ اول عصر که نوروز در

 «دندخلفا آنرا عید رسمی شمر رفت و شمار میه آنرا به آئین باستانی عید گرفتند بلکه از جشن های عمومی بایرانیان 
 

ربی ع کلمۀ نوروز در موجب اسنادی که بدست آمده هدیه دادن و تبریک گفتن از آئین برگزاری نوروز بوده است.ه ب
قول عوفی ه النهر، ب ماوراءرود. در  د بکار میعربی به معنی مطلق عی و در« نیاریز»است و جمع آن « نیروز»

 به همان دیار آید و خلق در رسیدن او شادی می همان روز لکلک آن روز که خورشید به حوت آید» در لباب االلباب
 را مبشر قدم بهار خوانند. کنند و او

 
 

 زمان لکلک رـبشارت آرد از نوروز، ما را ه
 لکلک کند غمگین دل ما، زان بشارت شادمان

 
 

 نشاط در سمرقند بوده است چنانچه همایون شاه پادشاه سمرقند گفته است: و شب نوروز شب عیش
 

 روـروز همی ساز گ هر چه داری شب نو
 غم روزی چه خوری روز نو و روزی نو

 
 

هار با بغزنویان نوروز با روز نخستین سال به نقطۀ اعتدال ربیعی قرار گرفت به عبارت دیگر جشن  در روزگار
 دارد:)حمل( ماه فروردین  عید نو روز یکجا شد و فرخی درین بیت اشاره ای به جشن نو روز در

 
 

 جشن نوروزیُخرم  ازین فرخنده فروردین و
 عادل سعادت باد و پیروزی نصیب خسرو

 
 

 غزنویان وعهد  های ملی دیگر ما در بزرگداشتی که از نوروز و سایر جشن تجلیل و» استاد جاوید می نگارد:
شود.  حوزۀ بزرگ فرهنگی دیده نمی ادبی این هیچ دوره ای از دوره های تأریخی و غوریان صورت گرفته در

چون فرخی، عنصری، مختاری، منوچهری، مسعود سعد سلمان و متون تأریخی  یسخنان شیوا و قصائد غرای شعرای
 «مانند بیهقی و ... شاهد راستین این مدعای ماست

 

( شمسی مطابق 451آن استناد کرده است جالل الدین ملکشاه سلجوقی ) ناد تأریخی که استاد جاوید بررویت اسه ب
افتاد، شاه عده ای از منجمان را مؤظف  میالدی که فروردین ماه با سال نو برابر 1171سال   برابر 471رمضان 

اسفزاری هروی، عمر خیام،  ابوالمظفرکرد تا تقویم شمسی را ترتیب دهند. به همت منجمان و ریاضی دانانی چون 
دائم و  نقطۀ اعتدال ربیعی بطور ابوالحسن لوگری و عبدالرحمن خازنی، به اساس محاسبات نجومی آغاز سال در

. ترین اعیاد جهان طبیعی ترین و سرفراز و یکی از آغاز فصل بهار شد گرفت و نوروز اول سال و سر ثابت قرار
 مارا تقویم جاللی می نامند چنانچه سعدی گوید: همین لحاظ است که تقویم از
 

 

 اللیـــاه جـــــت مـشهـبـاول اردی
 ضبانـر قــــمناب ل گوینده برـبـبل
 م افتاده آللیـــن ر گل سرخ، ازـب

 غضبان ُعذار شاهد عرق بر همچو
 

 حافظ گوید:
 

 وشـدر مجلس آصف، به نوروز جاللی نـمی ان
 ساز نوروزیکه بخشد جرعۀ جامت، جهان را 
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طوفان  همچنان کشتی نوح از همین روز بر سریر خالفت نشست و روایت است که حضرت علی کرم هللا وجهُۀ در
که  ستا کوه جودی نشست، یا روزی است که حضرت سلیمان انگشتری خود را باز یافت و یا روزی ست و بربال جُ 

دوام آن افزود. روی همین بنیاد  بقا و کرد بلکه بر را عزیز زن خلقت عالم پایان یافت. این روایات نه تنها نوروآ در
میله های گل  گردد و برای چهل روز های مذهبی است که همه ساله در نوروز جهندۀ شاه والیت مآب برافراشته می

 مزار شریف دوام دارد. سرخ در
 
 

 هفت سین و نوروز:
 

ادب و فرهنگ ما از زمانه های قدیم تا کنون جایگاه خاصی داشته است و چه از لحاظ مذهبی و چه  لفظ هفت در
 :عرفی یک نوع تقدس دارد مثالً 

 

 هفت روز،  کائنات در خلقت زمین و 
  ،هفت آسمان 
 هفته،  هفت روز 
 میان،  از لحاظ فرهنگ عامیانه، هفت کوه سیاه در و 
  ،هفت قاضی کور 
  ،هفت بار شستن دهن و نام کسی را گرفتن 
  .هفت قلم آرایش زنان 

 

 عدد هفت یاد شده چنانچه موالنای بلخ گوید:  از ادبیات دری مکرر در
 

 عطار گشت عشق را هفت شهر
 مـخم یک کوچه ای ما هنوز اندر

 

ریحان بیرونی در کتاب معروف  اما اینکه هفت سین چگونه وارد این مراسم شده کدام سند تأریخی وجود ندارد. ابو و
هفت استوانه بکارند اما به حرف  غالت بر خانه هفت صنف از کنار در روز نوروز در» :گوید الباقیه می خود آثار

و شاید با گذشت زمان این هفت نوع غله به هفت سین تبدیل شده باشد چون یافتن هفت  اول غله ها اشاره نکرده است. 
 .سین آغاز یافته باشد، مشکل است حرف نوع غله ای که با

  

 سمنک:
 

برآورده شدن حاجت است  مراسم و آئین های نوروزی تهیۀ سمنک است که به عقیدۀ عام نه تنها نذر از یکی دیگر
برکت می آورد. در فرهنگ عامیانه هنگام تهیه کردن سمنک زنان و دختران با جامۀ پاک دورهم جمع  و بلکه خیر

 به شکل گروهی می خوانند:هنگام تهیۀ سمنک این ترانه را  شوند و می
 

 است ارـهـیک بـنک پـسم
 ده داراستــه شب زنـیلـم

 است این خوشی سال یکبار
 

 یا نصیب سال دیگر
 

 دـــروشـــــامشب خ آرزو
 وشدـود بجـــخ نک درـسم

 وشدـپـه بــوش جامــدل خ
 

 سال دیگر یا نصیب
 

ان پاکست ن افغانستان، ایران امروزی وآ که خاستگاه نوروز منطقه ای بوده است که درشود  بدین ترتیب دیده می
 آئین و رسوم فرهنگ انحصار ملیت بخوصی نه، بلکه یکی از باستانی مال و این روز خجسته و امروزی قرار دارد و

بدبختانه با دسایس   کهن و باستانی مشترکی است که همین خطه طی هزاران سال گذشته بدان منسوب بوده است.
ئین آ دشمنان فرهنگ و هویت ملی، چنان تبلیغ گردیده که این روز مخصوص  آئین زردشتیان و پیروان این دین و
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نژادی سعی گردیده بود تا از  قومی و مذهبی و بروی ملحوظات خاص سیاسی و ینحا بوده است و به نحوی از
مختلف استفاده گردد بلکه برای تفرقه انداختن و تبار های اقوام ، منوروز نه برای گردهم آوردن و نزدیک ساختن مرد

طرف دشمنان فرهنگ و هویت ملی  از ،متفق حیث یک ملت واحد وه ب ،ها و نا بود ساختن هویت فرهنگی افغان
جواب  این روز از و با فرهنگ افغانستان با تجلیل هرچه با شکوه تر بکار برده شده بود. خوشبختانه ملت با شعور

 با جالل و شکوه خاص با اشتراک کشور این روز دندان شکن به دشمنان فرهنگ اصیل افغانی داده است و امسال از
با مراسم خاص و مجلل تجلیل کابل پغمان شهرک زیبای  های ایران و تاجکستان و نمایندگان کشورهای دوست در

 ریخ درخشان آن ثبتأگذارد که ت گی را به نمایش میدیگر ملت افغانستان عظمت و قدامت فرهن بعمل می آید و بار
 کرده است.

 
    

 عاصی هدیۀ نوروزی است: از زنده یاد جوانمرگ قهار« ابر نوروزی»
 
 

 آمدی چشمه ساران علف، از وۀ نور ـاز جلگ
 اران آمدیـب ریزـبـن، لــوروزی مـای ابر ن
 ابریشم بمن، سوغات محمل بسته ای ازعشق و

 اران آمدیــو به م، سبزـلـق با کاروانی یک
 ی، ای تهمتنـدن، ای کوتلـدا، زین آمـنام خ

 دیـزاران آم کشت ی، برـتـم رحمـیـمثل نس
 جادوگری واـنوا جادوگری، حال و ه برگ و

 دیـقامتم، آشوب دوران آم واه! ای صنوبر
 دیدم ترا های شکرین، فواره می در خواب

 دیــآمبیری چنان، که آبشاران ـل داد تعــگ
 
 
 پایان

 
 

و استفاده گردید. یاد آن استاد دانشمند  1«نوروز خوش آئین»نده یاد استاد جاوید تحت عنوان درین نوشته از رسالۀ ز
 .که کمبود او همیشه احساس میشود گرامی بادفرهنگی بزرگ 
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