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 1۱/۳3/۴۳1۲ جمال هاشمی

 جشن همیشه جوان
 بنام خداوند بزرگ )ج(

فرارسیدن جشن باستانی نوروز را به همه مبارک باد میگویم. امیدوارم در سالی که پیش رو است شاد، خرم و 

 سعادتمند باشید.

سردی و سکوت دوباره  پس از یک دوره   طبیعتمیدانیم که نوروز آغاز بهار و حرکت جدید طبیعت است و طوری که 

به جنبش می آید و تمام پدیده های رنگین طبیعت حیات دوباره خود را جشن میگیرند. سبزه ها، گلها، نسیم بهار، شبنم 

موجود خلقت آرایش دهنده این بزم بزرگ هستند.  نعاقل ترین و بلبالن، حشرات، حیوانات و باالخره انسانها به عنوا

عمر نوروز برابر با عمر طبیعت و خلقت انسان و بزرگترین جشن تمام هستی و جهان است که به اختصار آنرا چنین 

 مرور میکنیم.

از یا نوروز در کتابهای اوستا، تورات و انجیل آمده است که جهان در شش روز خلق شده و روز اول آنرا روز آغ

فراق در همین روز با بی بی حوا به وصال  ( در همین روز خلق شده و بعد از یک دوره  عخوانده اند که حضرت آدم )

آورده و روز نوروز را جشن اعالن کرده  دبو جورسیده است. میگویند کیومرث اولین کسی است که تقویم شمسی را 

فتاب تکمیل میشود و روز میانه و اعتدال آغاز میگردد که مصادف است، زیرا همین روز است که گردش زمین بدور آ

 با اول ماه بره، وری یا حمل میباشد. 

که پایتخت او در بخدی یا بلخ امروزی بوده است این روز را با بسیار قدردانی تجلیل کرده  اآریا نیما شاهنشاه بزرگ 

قبل از میالد در بین النهرین )عراق امروزی( بنام  ۴3۳۳روز مبارک خوانده است. جشن نوروز در کتیبه های  آنرا و

 "زگمرگ" تجلیل میشده و برای مردم مصر باستان نیز یک جشن مشهور و شناخته شده بوده است. 

عادات ملوک عجم این بوده که  حکیم عمر خیام در کتاب نوروز نامه مینویسد: از زمان کیخسرو تا زمان یزدگرد از

یک نفر از اهالی با جام زرین به خدمت سلطان می آمده و نوشیدنی در جام زرین به شاه می آورده. قاضی القضات 

جام را به شاه تقدیم میکرد و شاه با نوشیدن آن آغاز جشن نوروز را اعالن میکرد. در کتاب التاج آمده است که 

در همین روز جشن بزرگ را بر پا  روز تمام مالیات های سال گذشته را حصول میکردند وساسانیان در بامداد روز نو

پخش میکرده اند و بر یکدیگر آب پاش میداده اند. آریایی های قدیم در مجموع  شیرینیمردم بین هم  ه اند.می داشت

شاهان سرزمین آریا در همین  روز جشن میگرفتند. 11جشن نوروز را با بسیار شکوه برگذار میکردند و از یک الی 

 روز با خوردن و نوشیدن و سرور، اعطای تحایف و برپایی تفریحات گوناگون نوروز را جشن میگرفته اند.

 چنانچه شاعر بزرگ فردوسی طوسی آنرا چنین تعریف میکند: 

 را روز نو خواندند زآنرو  به جمشید گوهر افشاندند        و

ا و نژادهای بشری با فرهنگ و خصایل خود زندگی میکردند. ولی گاهی به علت میدانیم که در طول تاریخ ملته

میشوند. آریایی ها به عنوان مقادیم ترین اقوام تاریخ توانسته اند از  هکشانید حوادث و تحوالت ملتها به راه های غیر 

آسوری ، اکلدانی ه، ابابلی هبیل معابر بسیار وحشتناک و تهاجم بیگانگان جان سالم بدر برند. بسیاری از تمدنها از ق

گشایان به تدریج ماهیت خود را باخته و به تحلیل رفته اند. یکی  غیره در برابر هجوم جهان ، سریانیها وسومرها، اه
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میتوان  هآن جملاز  های قابل توجه آریایی ها انطباق دادن میراث های فرهنگی با وضع جدید بوده است. برا زندگیاز 

مهاجمی با آن در تعارض قرار نگرفته بلکه برای رشد و باروری آن کوشیده  که هیچ آیین و هنامبرداز جشن نوروز 

 است تا جای که هر دیانت و مسلکی خود را درآن می یابد. 

 بعد از گرایش ملت آریا به دیانت اسالم، جشن نوروز همیشه زنده بوده و هرگز ممنوع نشده است. ابوریحان البیرورنی

نیرو حکیم بزرگ عهد غزنوی در کتاب "آثار الباقیه" از حضرت رسول اکرم )ص( چنین حدیث نقل میکند. "کل یوم 

نوروز". نوروز در دربار اموی ها و عباسی ها تجلیل میشده و در روی سفره ها عالوه بر  تان روز هر" " یعنیازن

. نوروز را به عنوان آغاز سال جدید با هجرت اند میگذاشتمختلف، یک جلد قرآن کریم، آیینه و شمع  خوراک های

پیامبر اسالم پیوند میدهند و آنرا سال هجری شمسی نامیده اند. به این ترتیب نه تنها آریایی ها در پاسداری مبانی 

شده اند، بلکه برجسته ترین ملتی بوده اند که در رشد فرهنگی دیانت اسالم و  موفقتاریخی خود کوشیده  فرهنگی و

 توسعه قلمرو آن بذل مساعی کرده اند. حتی

جرجی زیدان در کتاب معروف تاریخ تمدن اسالمی مینویسد: اولین شاه اموی که مراسم نوروز را با شکوه تجلیل کرده 

است حجاج بن یوسف بوده که در این روز با تدویر یک محفل در دربار خالفت و دادن تحفه به مردم و تشویق مردم 

 وشیده است.به شرکت در آن ک

پس از تسلط ابو مسلم خراسانی بر دیار خراسان مراسم نوروزی با شکوه بسیار زیاد بنام های جشن نوروز کوچک، 

ها و ترانه ها تجلیل میشده است. صد ها سال است که مردم ما جشن  نوروز بزرگ و بابه نوروزی با خواندن سرود

در بلخ باستان این مهد تمدن آریایی ها بر پا میدارند. این  ههوج نوروز را در کنار آرامگاه مقدس حضرت علی کرم هللا

جشن را هموطنان ما به نامهای میله گل سرخ، میله نوروز یا میله سخی جان میشناسند. صد ها هزار انسان با 

رشور برافراشتن علم مبارک و برپایی پروگرام های تفریحی در این جشن اشتراک می کنند و بدون تردید یکی از پ

 ترین جشنهای ملی افغانها است که مردم متدین ما با اعتقاد خاص به این محفل می شتابند.

عالوه برآن در والیات فاریاب، کندز، سرپل، تخار، بغالن، غزنی، کابل و جالل آباد مراسم خاص نوروزی اجرا 

ه های بلند کوه شیر دروازه جوار میگردد. میله سخی جان در دامنه تپه سخی کابل، میله نوروزی ارغوان در دامن

ارغوان زار های کوه دامن شمالی از مراسم نوروزی در کشور ما است. جشن گل نارنج در  زیارت خواجه صفا و

 جالل آباد نیز از جلوه های زیبای جشن های بهاری کشور ما است که در جوار تمدن هده بر پا میگردد.

روز نهال شانی هم میگویند. در این روز دهقانان هم مراسم  ان ونوروز را در وطن ما روز گل سرخ، روز دهق

ولیت اخالقی ؤخاصی بر پا میدارند. رقصهای مخصوص همراه با بیل را اجرا میکنند. در این روز هر هموطن مس

و خوانی  دارد تا یک نهال بنشاند. در این روز بزرگ افغانها با اجرای مسابقات بز کشی، پهلوانی، اتن ملی، سرود

 اطفال به جشن نوروزی میروند. انواع تفریحات برای جوانان و

هیچ ملتی مثل آریایی ها برای بهار و جشن نوروز ارج قایل نیستند. در افغانستان، ایران و کشورهای آسیای میانه هر 

وداع و سال  خانواده به پهن کردن سفره ای هفت نوع غذا، پختن سبزی و ترتیب هفت میوه سال گذشته را با ادای شکر

خوشبختی آغاز میکنند. در این روز اکثریت مردم به دامان تپه های سبز و پر از گل  جدید را با دعای سعادت و

 کبودی. مردم ما معتقد اند که سال گذشته را با میگذارندمیروند و در بستر رنگارنگ طبیعت میله بهاری را به شادی 

جدید را به فکر نو، رفتار نو، لباس نو و خوشی آغاز کنیم. چنانچه حکیم  غم هایش به فراموشی بسپاریم و سال ها و

 شادی ماند." عمر خیام می فرماید: "هر که در نوروز جشن کند، به خرمی بپیوندد و تا نوروز دیگر در خرمی و
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ه جوان ما ترین جشن همیش به این ترتیب نوروز همچون جلوه فنا ناپذیر هویت تاریخی، ملی و مذهبی مردم که پیر

است در سر زمین ما تجلیل میگردد. مردم ما میتوانند در بستر این روز خجسته با به کنار گذاشتن گله ها، شکوه ها و 

 رنجها به استقبال این میراث با عظمت تاریخی و فرهنگی ما بروند. 

باشند گفته هایم را  پایان  ،عزیز ما همیشه خرم و بهار نوطن دارابه امید آنکه بهار در سرزمین ما همیشه باشد و 

 میدهم.

 پایان

    1322-30-21 دلنها
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