
 
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
    ۲۰/۰۳/۲۰۱۸                                                                  ریس کین یمحقق عبد الغن

 خاستگاه نو روز ینام خبل

  

دیهمه آغاز، از انجام بلخ آمد پد نیا    دیدر کام ُدرد آشام  بلخ آمد پد یم بزم  

ینوائ  

  ۀهزار سال نیو فرهنگ چند خیتار یواال  یغافل  و نا آگاه از ارزرش ها ونیتعصب و افراط  ۀانیتاز گرید بار
 زهیکه آفتاب درخشان علم و معرفت و فرهنگ تا اقصا نقاط جهان را منور ساخته بود، توام با تحجر و ست یخطه ا

قاتل محکوم به   یروند که گوئ یم دهیافغانستان را چنان کوب یهزار ساله ا نیرنجور فرهنگ کهن چند کریپ ،یگر
مردم افغانستان مورد  یخیبا ارزش و تار ۀعنعن نیا شتر،یب گریبرند. امسال، از هر سال د یدار م یاعدام را به سو

به  یقرار داده و از آن برا لهیرا وس یقوم  یارزشها یمقدس اسالم و زمان نید یکه گاه یضرب و شتم ستمگران
 یدیبازار خر دیدو ابزار شا نیچون به پندار آنها  ا کنند،یابزار استفاده م ثیشان  به ح یاستبداد فرهنگ نشاندن یکرس

 یگران ارزشها زهیو ست نیسودا گران د نیدهند.  به ا یو نکوهش قرار م میو تحر ریداشه باشد،  مورد عتاب و تحق
 نیا یخیبا عظمت تار یفرهنگ ۀنهاد و گذار نیا ۀنیشیسوابق و پ بهو  دیگفت چشم باز کن دیمردم افغانستان، با ۀدیپسند

تنگ نظرانه ارتباط  ۀو متعصبان یواردات یها ریرا به تعب یو بشر یو فرهنک یو هر ارزش اجتماع دیخطه نظر انداز
متعهد  ن،یترصادق  ن،یتر شیآال یب ن،یطرف از پاگ تر نیاز چهارده قرن به ا شیافغانستان از ب فی. مردم شردینده
از  شیدادن ب یآنها در برابر کفر و الحاد، قربان ۀجانبازان امیمسلمانان جهان بوده اند  چنانچه ق نینباز ترو جا نیتر
و استقالل و  یمل سیو اعتقادات و فرهنگ شان  و نوام نیحفاظت از د یبرا مانیانسان متعهد و با ا ونیمل میو ن کی

  .شان  زبان زد جهان است  یآزاد
خواهند  یانکارند و م یرا بدعت م وریملت غ نیا یخیتار یکه  فرهنگ و داشته ها یتنگ نظران و آنان نیجواب ا به
از دانشمندان،  به نام محقق  یکیرا از  یقیو فرهنگ به دهند، تحق یو خدا پرست دیاسالم را از نو درس عقا انیفدائ نیا

از نو روز را  لیتجل ۀو همچنان نحو یخیتار ۀنیشیپ نوروز و ظمتع گریبه دست آوردم که رخ د ر،یس کین یعبدالغن
عنوان  ریز دیجناب حامد نو  یقیو تحق یعلم ۀمتمم مقال ثیدارد به ح یم حیوآنرا  توض  میافغانستان ترس اتیدر وال

 .کنم میتقد« بلخ کهن ایآن در باختر  یو اساسات علم ینوروز باستان» 
ها هموطن درد   ونیگفته و من هم مثل مل تیو تهن کیسال نو و نوروز باستان را به همه هموطنان تبر لهیوس نیبد
و سال اتفاق و اتحاد   یو همبستگ یکنم که سال نو سال صلح و آرامش و سال هم نوائ یآرزو م گر،ید ۀو ماتم زد دهید
متمدن و  یانسان ها ثیبه ح  انیق به همه مذاهب و ادو متعل نهاو متلکم به همه زبا ریو عشا لیهمه اقوام و قبا نیب

  .ملت افغانستان،  باشد ریانفکاک ناپذ یاجزا
   یهرو یغن لیجل
 
  

 لیو چه در افغانستان و چه در ماوراء النهر به تجل رانیکهن تا امروز،به اشکال گونا گون چه در ا یاناینوروزازآر
هنوز هم پا بر  ع،یخطه وس نیازانها، در یرا پرورش داده، که نشانه ها ییعنعنو یگرفته شده و در قبال خود سنتها

 .جاست
دارد،  انیشدادیپادشاه، شاه چهارم پ مای ای دیاز زمان جمش یخیکه نوروز سابقه تار ندیگو یریبر اساس متون اساط  
 نیدر گرید یتی.به روانمودیمبلند  یرا در بلخ بام دیسپ یرقهاینشست و ب یدربلخ به تخت م دیجمش کهیاز زمان یعنی

ماه حمل بوده است.اما  ای نیمصادف به اول فرورد انیجر نیا که شده،یبه هوا برده م وانیپادشاه توسط د مایروز 
خود « افغا نستان قبل از اسالم» در کتاب  یبیگوناگون است. چنانکه استاد پوهاند حب نهیزم نیدر یافسانو یتهایروا
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 یباستان ادیاع نیروز از بزرگتر نیو ا ندیگو دیالجد ومیاست و اعراب آنرا  یدر ینوروز بزبان فارس: »سدینویم
 .آغاز آنست نیمردم خراسان است، که روز اول ماه فرورد

نوروز خاصه بوده  ایبنام نوروز بزرگ  شمی( بنام نوروزعامه وروز شنیپنج روز اول ماه حمل )فرورد امیا نیدر
خودش در جشن نوروز مردم  دیاست، که شا دادهیمعنا است که در پنج روز اول سال، شاه بارعام م نیبد نی، ا«است.

که نوروز خاصه بوده با خاصان و  شمیاست وروز ش کردهیم ییرایپذ ،یو دلگرم ییشرکت نموده وازان ها با دلجو
 .است بردهیبسر م استیور استیو اهل ک انیخانواده ودربار

 :آمده است یرونیب حانیابور «میالتفه»در کتاب   
 هیدادنها و هد هیهد نیو ا دادندیم هیگرهدیرا به همد ینیریو شکر و ش دندیپاشیآب م گریکدیدر صبح نوروز به  مردم»

و  رفتندیپذیم یایهم به مناسبت نوروز هدا یاسالم یامرا کهیآمده است، طور گریبگونه د یگرفتنها،در دوره اسالم
 .است شدهیدرهم بالغ م ونیاز مردم عجم به ده مل یامو یدر زمان امرا ایهدا نیا

 یهایگ ـــــژهیو مردمان تحت سلطه شان، از خود و یاسالم یامرا یکه هر کدام ازسلسله  م،ییاضافه نما دیبا  
را از  لیتجل نیپر شکوه تر انیموریو ت انیغور ان،یسامان ان،یغزنو ان،یازمراسم نوروز داشته اند، که عباس لیدرتجل

. و متاسفانه امروز فراموش شده اند دیافزایبه اطاله کالم م ازانهاهرکدام  یآور ادیاند، که  آوردهیمراسم نوروز بجا م
 .ستین یازانها باق ینام یو حت

 یمراسممرزوبوم،  نیدر ا ش،یدر حدود صد سال پ یبوده است و در گذشته ها نیچن زین یدر افغانستان کنون  
مراسم به  نیا یمتداوم، برگزار یو جنگها ینوروز وجود داشته است، که نظر به حوادث اجتماع یبخصوص برا

 .خوردیو کمتر به چشم م دهییگرا یسرد
است، که در روز اول نوروز، جهنده  فیگل سرخ در مزار شر لهیدارد، م یکه صبغه مذهب یعنعنو لهیم نیبزرگتر  

و در حدود  شودیکرم هللا وجهه با اشتراک هزاران تن از سراسر کشور بلند م یدر صحن مزار حضرت عل یسخ
مردم اجراء  یسرگرم یبرا شاتینما گریو د انیدر دشت شاد یبزکش یهایباز انیجر نی. درکندیچهل روز دوام م

 .گرددیم
با بلند کردن  ،یو در جوار مزار سخ یکارته سخ ایآباد  یخاص در دامنه عل فاتینوروز با تشر لهیم زیدر کابل ن  

 رغیشهر توغ )ب نیکابل،توسط شهردار)شاروال(ا یروز، در مندو نیحال درهم نیو در ع دهیعلم مبارک برگزار گرد
 .شودیمردم م یبرا شرویپ الدر س یخداوند ینعمتها یفراوان ی( بلند شده و آرزویمندو

 ریم زیکابل، ستالف، کار یورزش ومیتپه مرنجان، باغ زنانه وستود د،یخواجه صفا، شاه شه ارتیدر قبال آن در ز  
 .دیگرد یدست بر پام نیاز یاطراف واکناف کشور مراسم گریو د فیشر انیهوف کار،یچار ،ی،گل غند

مردم کابل با دل بود،  یمرزوبوم مستول نیقبل از طوفان در تیاز سه چهار دهه فالکت بار در کشور، که امن شیپ  
مهمانان  ییرایپذ یوبرا کردندیم دیرا سف منینش یو خانه ها کردندیم ینوروز، خانه تکان دنیجمع و با فرارس

چند روز،  یخشک( را در آب برا ی)زرد آلو گخشک را چون: خسته، پسته،نخود، کشمش،قولن وهیهفت م ینوروز
 عیتوز شانیترشده را به مهمانان و قومان و خو وهینوروز فرا رسد و بعد آن م یتاروز ها کردند،یاز نوروز تر م شیپ

با  د،کهید توانیرا م ییفراموش شده و کمتر خانواده ها یکابل تا حدود یعنعنه در روز گارجنگها نیکه البته ا ندینما
 .باشند یادا و اطوار نیبه فکر چن یدرد ناک کنون ین سود و سودایا

خود،  ندهیعروس آ دیوبازد دیسال نو، بخاطر د دنیاز فرارس شیاست که جوانان پسر و نامزد دار، پ یآور ادیقابل   
به خانه  باشد،یباب م ینیریسوهان)سوونک( و انواع ش یحلوا ،یماه ،یجلب یکه عبارت ازخوانچه ها ،ینوروز ۀتحف

عنعنه و رسم  نیباشد.البته ا ندیاند، خوشآ افتهیتازه  وندیهردو خانواده، که پ یتا شب سال نو، برا برند،ینامزد خود م
 .در تمام نقاط کشور رواج داشته و پا بر جاست نیرید
تا  ریچند دهه اخ ینوروز، اگر چه در اثر رخداد ها یسنت یپا دارد، نمود ها رید یکه صبغه باستان زیدر هرات ن  

)چارشنبه یشب چارشنبه سور لیکه تجل خورد،یبه چشم م یها نمود شیرنگ باخته اند، با وجود آنهم کم و ب یاندازه ا
 یو دختران دم بخت از رو کنندیخانواده ها، آتش روشن م یچارشنبه بعض نیآخر سال( ازان جمله است. و در شب ا

و  آورندیرا به خانه م ییروشنا نگونهیو بد کنندیرا ازپشت بام خانه به کوچه پرتاب م یجهند و کوزه پرآب یآن م
 .ندیشویزمستان را با آب م یکدورت و کرخت

از مهمانان در نظر گرفته  ییرایتدارک پذ شتریپ کماهیاز  شود،یم لیاول حمل که سال نو تحو ایروز نوروز  یبرا  
پهن  یبشقاب نیعدس و جو را در ب ایکه گندم  بیترت نی. بداندازندیخانواده ها سبزه م یکه بعض یمعن نیبه ا شود،یم

آن  یبر رو یرا با سرش کاه زکیعدس وتخم ترات ایگندم و ایو کنندیآن پهن م یرا بر رو ینازک یه و تکه کتاننمود
سنجد،  ر،یس ب،ی)سبزه،س نیسفره هفت س یارند تا روز نوروز سبز شود و در آن روز آنرا رو گذیو م مالندیم

 .باشد ییو خوشبو یشان پر از لطافت، شاداب ندهیتا سال آ گزارند،یسمنو، سپند و سرکه( م ایسمنک 
 زدهینوروز)س زدهیاز چارشنبه اول سال وس توانیو جود دارد، که ازانجمله م یحاتیها وتفر لهیبعد از نوروز هم م  

و با گره زدن  آورندیم یبدر دختران دم بخت به سبزه زار ها رو زدهینام برد. در س باشند،یبانوان م ژهیبدر( که و
 «.تو از من یمن ازتو و سبز یزرد: »ندیگویطلبند و م یو مراد م ندیآزمایرا م شیها، بخت خوسبزه 
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که  قیطر نیاست، بد شدهیتخت سفر برگزار م یها لهیسو در هرات، م نیدارم، از سالها بد ادیآنگونه که من ب  
 ار،یس یها( و هوتلها ورستورانها خانهی)چاهایفروشان، سماوار وهیو خرگاه م مهیاز اول حمل، خ شیپ کماهیدرحدود 

ازغوان زرد و بنفش، رحل اقامت افگنده و  یوبته ها اجوسبزه زارها و در کنار درختان ن نیدر دامنه تخت سفر و ب
 .اند کردهیم یرائیدر هر روز جمعه از مهمانان پذ

و سواره از  ادهیووابستگان، پ راقوامگیالبته هر روزجمعه مردان دسته دسته، همراه فرزندان خوردسال، برادران ود  
. کودکان هم کردندیم یگوناگون سپر یهایو ساعتها وقت خودرا با سرگرم شدندیتخت سفر روانه م یصبح وقت بسو

شده  یخراد یهایسرگرم شده و ازاسباب باز رهیوغ دانگر یچوب یچون: چرخ فلک، اسپکها ،یحیتفر لیبا انواع وسا
رنگ وارنگ  یدسته دار و موترکها یارابه ها ،یمالغ یچوب یند غرغرک ،اسپهاکودکان، مان ژهیو یو رنگ
 یو با نشاط و شوق وسرور کودکانه عصر روز روانه خانه ها نمودندیم یداریخر شیپدران ووابستگان خو لهیباالوس
 گریبه د ،یشمیابر یدستمالها نیوب دهیخشک خر وهیداشتند، هفت م یشتریامکانات ب کهییآنها الوه. برعشدندیخود م
ارغوان را به دست  یشاخچه ها کهی. همچنان کودکان وقت رفتن بخانه، در حالبردندیخانواده سوغات م یاعضا

 .شدندیخانه ها روان م یداشتند، با شوق تمام بسو
 ومیاستوددولت وبزرگان شهر در  نیاراک کهیطور شود،یم لیتجل زین ینهالشان لهیاواخر روز اول سال، بنام م نیدر  

 رهیو غ یزراعت لیو وسا یاهل واناتیو رژه ح یباز زهین ،یاسب دوان ،یپهلوان شاتیو از نما شوندیجمع م یورزش
 .کنندیم دنید
 نیو سرور است. به خصوص کودکان وزنان در یتمام مردم افغانستان، جشن شادمان ینوروز برا یخالصه روزها  
تخم  ،یزن ،نشانیگاو جنگ ،یو عموم مردم از مسابقات مرغ جنگ آورندیم یه و تفرجگاه ها رو حگاهیبه تفر امیا

و امثال  یباز زهین ،یاتن مل ،یآوازخوان ،یبزکش ،یکاغذ پران ،یکبک جنگ ،یگاو دوان ،یاسب دوان ،یپهلوان ،یجنگ
 .ندینمایم دنید نهایا
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