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 19/03/2015                   کهگدای عزیز

 اسالم افغانستان بعد از نوروز در

یعی ازروی عوامل طب،خود طبیعت استفاده نموده ، روزهای سال، ماه وشبانه روز از اولین بار برای تعیین تضییقات زمان، بشر

است که ت دیگری نیزوجود داشته که برخی ازآنها درادوارمختلف بوجود آمده ااندازه گیری شده است . عالوه برآن محاسب

 .نزد هرملت وضع مخصوصی داشته است درهرزمان وهر دوران

 بزرگترین اعیاد مردم گفتند، از مینیروز  عراب هم نوروز یااکه « دری » نوروز به  و« پهلوی » به روزکنونوروز یا 

 .می یافت آغاز« بره » به برج حمل  اول ماِه اول سال شمسی یعنی تحویل آفتاب اوایل اسالم بود که از روز خراسان در

ا فصل د. به موجب اوستجود آمداشتند که تقسیم سال به چهارفصل بسانتربو گرما و سرما، فصل سال دو ساساً آریائیان قدیم درا

و ازشروع  ، جشن نوروزآغاز فصل گرما از .گردید ماه5زمستان  ماه و٧بود ولی بعداً تابستان ، ده ماه وفصل گرما، دوماه سرما

اعتدال  دومین درماه میزان و و «بهار آغاز» ربیعیاعتدال  فصل سرما جشن مهرگان برگذار میگردید که اولین درماه حمل و

 .وجشن بعدازاسالم نیزعملی شده استواقع است که این د «خزان  آغاز»  خریفی

صبح  بود ودر« خاصه » ، و روزششم نوروز بزرگ یا نوروز«عامه  »فروردین نوروز به نوشتۀ البیرونی پنج روزاول ماه

امرای اسالمی به مناسبت نوروز هدایا می پذیرفتند و رسم شاهان نوروزمردم به یکدیگر آب می پاشیدند وشکر را هدیه میدادند.

 .ی را برسواران خویش بخشش میکردندتابستانوبود که درروزاول حمل خلعت های بهار خراسان این

است ازاینرو آنرا آغازسال ونوروز یادکرده اند و چنین « حمل » البیرونی عالوه میدارد: نوروزنخستین روزاز فروردین ماه 

بار ایجاد کرد وهر دفعۀ آنرا ٦و درروز3٦5جهان آفرینش را در «خدادرفارسی قدیم » بمعنی «اهورامزدا » عقیده است که 

پیروان «  است سالوبارازاوستا بمعنی  – گاه –گاس  درپهلوی گاسانباربود که» گاهنبار ن میگرفتند ، پیروان زردشت بنامجش

وز کائنات را آفریده است ، ر٦جشن درمواقع مختلف سال داشتند که به عقیدۀ ایشان گویا خداوند دراین  ٦زردشتی با این نام 

 قرون عصراوستایی تا گاهنبارکه هریک پنج روزبود درطول سال مدت سی روز عید گرفته میشد واین رسم از٦بدین ترتیب

و  تازی عراب بدرجۀ شهرت داشت که درهر دوزبانانخستین اسالمی دوام داشت وشهرت این اعیاد ششگانه نزد مسلما نان و

 .روزهای شادمانی می شناختند را بطور عید وآنجزو ادب گردید ومردم  دری

ال س زیرا که سر مورخ معروف کشور ابوسعید عبدالحی گردیزی درزین االخبارخود درباره میگوید: این روزرا نوروز گویند

خراجها اندرین روزگارپادشاهی ایشان چنان بودی که ندرباشد ، شب با روزبرابر باشد وآفتاب از روزنها بگذرد ورسم مغان ا

 .روز افتتاح کردندی

، مؤلف برهان قاطع میگوید :نوروزعامه، روزاول فروردین  خاصهو نوروز عامهنوروز را به دوعید تقسیم کرده اند، نوروز عید

حمل است ودرآنروز جمشید  ٦فتاب به نقطۀ اول حمل بوده ، اول بهاراست ونوروزخاصه که روزآاست که آمدن « حمل » ماه 

ه شکرو بووخاصان را طلبید ورسم نیکو گذاشت و گفت : خداوند شما را خلق کرده است بایست که غسل کنید  برتخت نشست

 .عبادت خداوند مشغول شوید

نوروزفراوان است وازآنها چنین برمی آید که عید نوروز قدامت تاریخی  پیدایش عید بنابران گفته های افسانوی مؤرخان دربارۀ

 .ه آنرا ازبین ببردداشته وگذشت زمان نتوانست
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روزاول حمل وآغازبهار را با برگزاری مراسم خاص جشن گرفته و آن را  آریانانوروز اززمانه های بسیار قدیم درسرزمین 

ار هرات وغیره جشن ها برگز،« زیارت سخی » کابل  ،انند مزارشریف از شهرهای افغانستان م فال نیک میگرفتند . دربسیاری

میشود . درمزارشریف که بنام میلۀ گل سرخ شهرت دارد هزاران زایران آن زیارتگاه وعالقه مندان نوروزاز نواحی مختلف 

 .رهای همسایه به مزارشریف می آیندافغانستان وحتی کشو

ق ٨٨5والیت بلخ پیداشده است ودرخواجه خیران  درقریۀ« رض » شایع شد که مزارحضرت علی درزمان سلطان سنجر

    کنبد بزرگی آباد وبه مزارشریف یادکرد .« رض »درعصرسلطان حسین بایقرا درهمان جاه باالی مرقد حضرت علی 

شاه اولیا ، تاریخچۀ مزارشریف ازطرف مرحوم حافظ نورمحمد کهگدای مورخ کشوربا مراجعه به  دربارۀ وجود مرقد مبارک

درمطبعۀ کابل به طبع « سال قبل  ٦٧» ش 132٦منبع واسناد تاریخی که اکثر نسخ، قلمی وکمیاب اند با دالیل موثق نوشته ودر

ر معارف وقت به حضار توزیع مزارشریف توسط سردار محمد نعیم خان وزی رسیده است ودرهمان سال بروزافراشتن جندۀ

 .گردید

همه نامالیمات، جنگها  ل سرخ باوجودگمراسم جشن نوروزی ومیلۀ  همه ساله که درمزارشریفک از زمان پیدایش مرقد مبار

 .خی وسیاسی برگذارشده استیواتفاقات فراوان تار

اه ش بزرگ که درآرامگاه حضرتدیگ فلزی بعضی وسائل دیگر برای مراسم نوروز، ازکشورهای دیگر آورده شده است مثالً 

ق به روضۀ شریف آورده شده است ، کذا چوب پایۀ جندۀ 1050در، ، درسمرقند ساخته شده  موجود است« ض ر» والیت 

هم مورد زق توسط محمد علم خان دروقت امیرشیرعلیخان ازجنگلهای سمت شمال دریای آموآورده شده وهنو12٨٨مبارکه در

 تفاده قراردارد.سا

پوپلزایی  یوکیل هاری منجم کشوراستخراج وبا خط عالی عزیزالدیندابراهیم قن الزم بیادآوریست که سابقاً تقویم سال توسط محمد

«  ابیعوری» .ترکان یدردگوهرسال را بنام یک حیوان پیدا کرده بخط درشت درتقویم درج می قلمی وطن مزین میشد ٧خطاط 

     افغانها، ایرانی ها وتاجکها به تدریج ازآنهاً استفاده کردند. برای هرسال نام حیوانی را نهاده بودند که بعداً 

    گوسفند ،  -٨اسپ ،  -٧مار،  -٦نهنگ ،  - 5خرگوش ،  -٤پلنگ،  -3گاو،  -2موش ،  -1نام حیوانات عبارتند از :  

 .سگ -11مرغ ،  -10میمون ،  -9

را کم میکنند  ٦برای تشخیص اینکه هرسال باکدام یک از این نامها مطابقت دارد ، چنین محاسبه می شود : از سال شمسی عدد 

درنظرمیگیرند واز شماره یک که ازموش آغاز میشود،  است 12باقیمانده را که حتماً کمتر ازتقسیم کرده ، عدد 12وحاصل را بر

                      بلترتیب نام هرحیوانیکه باعدد باقیمانده مطابقت کرد ، همان حیوان نام سال مذکور میباشد.

 است.« گوسفند » انات هشتمین حیوان است که درشمارش حیو ٨ه عدددباقیمان 115= 12تقسیم 13٨٨= ٦ -139٤یعنی : 

بود که ازتمدنهای قدیمی  کلدانیانمخصوص ، ثانیه حساب شده است 9٧/٤5دقیقه و ٤٨، ه ساعت، روز3٦5سال شمسی 

ماه قسمت کرده  12روی طغیان دریای نیل فصل را مشخص میکردند، سپس بابلی ها فصول را به  ز، مصری ها ابشمارمیرود

نیز می گفتند که یکسال قمری  هاللینسبت میدهند . سال قمری را سال فنیقی ها روز را به ٧اند و بوجود آوردن هفته به 

، بنابران تقویم هجری شمسی ازدقیق « ییر است طول سال قمری متوسط درتغ» ثانیه میباشد٧/3٤دقیقه و٤٨ساعت ، ٨روز35٤

 .و مناسب ترین تقویم های جهان استترین 

 پایان
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