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م١٨/٠٣/٢٠٠٨                                    کانديدای اکادميسين سيستانی 
       

 
 

  افغانستان يا ميلۀ دهقان در جشن نوروز
  

قبل از همه ميخواهم حلول سال نوخورشيدی وجشن نوروز خجسته را به هموطنانم درهرکجايی که هستند صميمانه 
 بخش صلح وصفا وامنيت وثبات درکشور بالديده وجنگ زده افغانستان اميدوارم  نوروز امسال نويد.تبريک بگويم

  .باشد
بسياری ازملل جهان نخستين روز سال خود را تجليل ميکنند و غالب :واما در مورد جشن نوروزبايد گفت که

ملل عيسوى . کشورهاى عربی روز اول ماه محرم راکه آغاز سال هجرى قمرى است با رسوم خاصى اعالم ميکنند
مردم افغانستان وايران . اول جنورى  را به عنوان روز نخستين از سال نو عيسوى با شکوه خاصى جشن ميگيرند

  . وتاجيکستان و ازبکستان وآذربائيجان وبخشی  از مردم پاکستان وهند روز اول سال خورشيدی راجشن ميگيرند
اه اسطوره يی بلخ يا باختر ميرسد که برگزارى در روايات کهن ملى وتاريخی ، پيشينه وسوابق  نوروز به جمشيد، ش

  :دقيقى بلخى در شاهنامه فردوسى ميگويد. و نامگذارى نوروز را بدو نسبت ميدهند
 

 همه کـردنى ها چو آمــــــــد بجاى          زجـــــاى مـهــى بـرتـر آورد پـاى
 اندر نشاختبه فر کيــــانى يکى تـخـت ساخت          چه مايه بـدو گــوهر 

 که چـون خواسـتى ، ديو برداشتى          زهامـون بـگــردون بر افــراشتى
 جهان انجـمن شـد ِبـر تـخـــت او           فــرو مـانـده از فــًره بخــــت اوى
 به جمشيد بـر،گـــوهـر افشـانـدند           مـر آن روز را روز نــو خواندند

  ز فـًرًو دين          بــرآســـود از رنج تـن، دل زکينســر ســال نو ، ُهــرمـُ
 به نـوروز نو ، شاه گيتى فــروز           بر آن تخــت بنشـست پـيروز روز
 بــزرگان به شـــادى بـيــاراستند          مى و رود و رامشگران خواستند

   چنــين جشــن ّفُرخ از آن روزگار
 ـاد گاربمانــده از آن خســـرو يــ

 
آفتاب در هرسيصد وشصت سبب نام نهادن نوروز از آن بوده است که :"، درباره اين جشن مينويسدحکيم عمرخيام 

وپنج شبانروز وربعی باول دقيقه حمل بازآيد وچون جمشيد آنروز را دريافت، نوروزنام نهاد وجشن آئين آورد وپس 
ه روز نوروز جشن کند وبخرمی پيوندد تا نوروز ديگر عمر هرک.از آن پادشاهان وديگر مردمان باو اقتدا کردند

 با جام زرين مى ، انگشترى ، موبد موبدانآئين ملوک عجم چنان بوده که روز نوروز،:همو گويد» .درشادی گذراند
درهم و دينار خسروانى و يک دسته سبزه نورسته و شمشير و تيروکمانى و دوات و قلمى که الزمه سلطنت پنداشته 

سپس بزرگان دولت و اعيان مردم يک بيک بارياب مى . د، نزد شاه مى آمد  وبه ستايش و نيايش مى پرداختميش
بجشن فروردين وبماه فروردين ! شاها  ": گوش فراميدادند که خطاب به شاه ميگفت موبد موبدانشدند و به سخنان 

کاردانی، ديرزی باخوی آزادی گزين بريزدان ودين کيان، سروش آورد تورا دانائی وبينائی و
،،شادباش برتخت زرين، انوشه خور بجام جمشيد ورسم کيان، همت بلند دار،و روش داد و راستی )پسنديده(هژير

   )٢۴۴-٢۴٢مراسم مذهبی وآداب زرتشتيان، اردشير آذرگشسب ، ص" (.نگاهدار، سرت سبز و جوانيت جاودان باد
يا الاقل از عهد جمشيد ، شهريار اسطوره اى بلخ ، در ميان ملل بنابرين جشن نو روز از گذشته هاى خيلى دور، 

گرامى داشته ميشد و هرساله اين جشن از روز اول سال خورشيدى تا ) که ازفرغانه تا عراق گسترده اند(آريائى 
روز سيزدهم فروردين روز . ازسوى مردم، با شادمانى وشادکامى برگزار ميشده است) حمل(سيزدهم فروردين 

دراين روزهمه مردم ازخانه هاى خود بيرون ميرفتند وخود را به دامن طبيعت رها ميکردند وتمام . ده بدربودسيز
  . روز را باصرف غذاى هاى گونه گون وشنيدن ساز وسرود با رقص وپاي کوبى بسرمى آوردند
ميرات تا بين النهرين گرامی داشت ازنوروزدر حقيقت گراميداشت از هويت فرهنگی مردمانی است که از آنسوی پا

باغلبه اسالم جشن نوروزوجشن سده ومهرگان  وديگرجشنها ازسوى روحانيت مسلمان با تحريم هايى . زيست ميکنند
هرچند که به مناسبت نوروز وجشن مهرگان به حکام اسالمى در خراسان وايران هداياى در همين روز . روبروشد

مخالفتى که از جانب روحانيت مسلمان درتحريم وياکم بها دادن به آن مگر باتمام کارشکنيها و .پيشکش ميشده است
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وتا آنجا که تاريخ گواهی ميدهد اين .ى شده استاعمال شده،جشن نوروز با جلوه هاى گوناگون تجليل و احترام م
  .جشنها در دوره سالطين غزنوی بسيار پرشکوه برگزار ميشده اند

  
 :جشن نوروزدر عهد سالطين غزنوی 

يصد سال پس از اسالم و حتى تاعهد سلطان محمودغزنوی ازبرگزاری جشن نوروز در متون تاريخى وادبی درس
ذکرى ديده نميشود،اما در روزگار غزنويان، نه تنهاجشن نوروز بلکه جشن هاى سده ومهرگان نيزباشکوه خاصى 

ين جشنها بطورچشم گيرى ياد بيهقى والبيرونى وگرديزى وشعراى عهدغزنوى از ا. بطور رسمى برگزار ميشدند
 .کرده اند

شاهان غزنوى نسبت به آئين هاى هاى باستانى مردم تعصبى نداشتند وبا عالقه مندى آنرا احترام وبرگزار ميکردند و 
ديوان : در روزهاى موعود اين جشنها در بارگاه شاهان وسالطين غزنوى با حضور تمام رؤساى ديوانهاچون

يوان بريد وديوان اشراف، وديوان قضاو ديوان احتساب وديوان اوقاف، يکجا بابزرگان و رسالت، ديوان استيفا، د
نمايندگان اقشار وطبقات مختلف مردم از همه شهرهاى امپراتورى غزنوى باهداياى حيرت انگيزحکام واليات دور 

انشاد ميکردند و آنرا و دراين بارگاه بود که شعراء اشعار نغز وپرمغزى به اين مناسبت . دست ، تجليل ميشد
  .درحضور شاه و درباريان مى خواندند و از شاه صله وجايزه ميگرفتند

يکى از بهترين سرودهاى نوروزى ،که درتاريخ هزارساله ادبيات فارسى دری تاکنون نظير آن ديده نشده، ترجيع 
ز ترين الفاظ به ستايش گرفته شده بندى است ازحکيم فرخى سيستانى که درآن نوروز وبهار با لطيف ترين وخيال انگي

   : دوسه بند آن را اينجا مى خوانيم تابا خوانش آن از شاعرگرامى هم يادى کرده باشيم. است
 

 وصـف نوروز از زبان حکيم فرخى سيستانى
 

 زبــــاغ اى باغبان ماراهمى بـــوى بهــارآيد        کليــــدبــاغ مارا ده که فــــردامان بکـــار آيد
 کليد باغ را فــــردا هـزاران خـــــواستار آيد        تولختى صبرکن چندان که قمـرى برچنارآيد
 چو انـدر باغ تـوبلـبـل، به ديــــــدار بهار آيد        ترا مهـمان ناخوانده بروز صـــــد هـزار آيد

 مى زو بوى يار آيدکنون گرگلبنى را پنـــج شش گل درشمارآيد        چنان داني که هرکس راه
 بهـارامسال پندارى همى خـوش تر زپار آيد        ازاين خوشترشود فـردا که خسروازشکارآيد

 بدين شايستگى جشنى بدين بايستگى روزى
  ملک را درجهان هرروزجشـنى باد و نوروزى

  
 استىزمين ازخرمى گويى گشــــاده آسمان استى        گشاده آسمان گوئى شگـــفته بـوستان 

 بصحـرا الله پندارى، زبيچـاده دهــان استى        درخت سبز را گــوئى هزار آوا زبان استى
 بشــب درباغ گوئى گل، چراغ باغبان استى        ستاک نسترن گوئى، ُبت الغر ميـــان استى
 درخت سيب راگوئى ، زديبا طيلسـان استى        جهان گوئى همه پروشى و ازپرنيــان استى
 مراگردل نه اندر دست آن نامـهربـان استى        بدو دستم بشادى برمى چون ارغـوان استى

 بـدين شايـستگى جشنى بدين بايستگى روزى
 مـلک رادرجهان هرروزجشنى باد ونوروزى

  
 نبينى باغ راکزگل، چگـــونه خوب و دلبرشد        نبينى راغ راکز الله، چـون زيبا و درخورشد

 ش گوناگون،چون ديباى ُششــترشد        هزارآواى مست اينک، بشغل خويش اندرشدزمين ازنق
 تذروجفت گم کرده کنون، با جفت همــــبرشد         جهان چون خانۀ ُپربت شد و نوروز بتگـرشد
 درخت سـاده ازديـنارو ازگـوهـر تـوانـگـرشد        کنون با الله اندردشـت هم باليـــــن وبـسترشد

 دگـربـايـد شدن مـا را کـنون کافــــاق ديگرشدر بيغوله و باغـــــى ،نواى مطربى بـرشد        زه
 بدين شايستگى جشنى بدين بايستـگى روزى
  شمارا درجهان هرروز جشنى باد ونوروزى

 
شدن خود فرخى سيستانى، نوروز را، روز دگرگونى آفاق وجهان ميداند وبه ديگران پيام ميدهد تابه نوبدينسان 
شاعر دهقان منش سيستانی، طبيعت را دربهار به بت خانه يى گوناگون تشبيه ميکند که هريک از اين بتها . بپردازند

هريک ازگلهای شگفته  بهاری، شب . بدست نوروز تراشيده شده و مردم به طواف اين بتها از خانه بيرون آمده اند
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بادسته ) کمرباريک( شده اند، و ستاک نسترن چون  بتی الغر ميانچراغی را مانند که بدست باغبان طبيعت افروخته
وشگوفه های سيب ، به جامه يی ازپرنيان دل انگيزميماند که درخت . گلی در دست برسرراه بينندگان ايستاده است

ه جهان،در بهار به عروسی ميماند که لباسی پرنيانی از برگ گل بتن کرد. سيب آنراچون عروسی به برکرده است
وقتی به صحرا نگاه کنی، گمان می بری که گلهای الله دهن ازبيچاده ومرجان پرکرده باشند واگر به سبزينه .باشد

خالصه تصويرى که فرخى سيسانى از بهار بدست . درخت ببينی ،خيال ميکنی بلبل هزار آوا زبان درازکرده است
بدن دو بيت او يکبار ديگرتوجه . گيزی بيان نشده است ميدهد، ازقلم هيچ شاعرى تاکنون بدين زيبائى ورسائى ودل ان

  :کنيد
 بشب درباغ گوئى گل، چراغ باغبان استى        ستاک نسترن گوئى، ُبت الغر ميـــان استى
  درخت سيب راگوئى ، زديبا طيلسـان استى        جهان گوئى همه پروشى و ازپرنيــان استى

نوروز، سرود رويش و بالندگی .: نوروز پيام نوشدن وديگر شدن است: ستواقعيت همانست که فرخی سيستانی گفته ا
در بهارطبيعت دوباره زنده مي . نوروز پيک بهار ونخستين روز از فصل بهاراست.وشادمانى وشادابی طبيعت است 

 درختان شکوفه باران ميشوند وچون. باغ وراغ ودشت ودمن ازخواب گران وکرخت زمستان بيدار ميشود. گردد
بوى خوش شکوفه ها وگلهاى بهارى نفس باد را مشک بيز و هوا را معطر . عروسان طبيعت به نظرجلوه مينمايند

پرستوها . در بهار در همه جا ودر همه چيز طبيعت طراوت وتازگى، رويش وبالندگى بچشم ميخورد. ودل انگيزميکند
بلبالن ازشاخى بشاخى . آيند وشادمانه چهچه ميزنندبه النه هاى خود برميگردند، پرندگان به هرسو به پرواز درمی 

  . مى پرند و نغمه شادى سرميدهند و شور و نشاط مى آفرينند
از طبيعت بياموزد وبه نوسازى خود . انسان به عنوان باشعورترين عنصر طبيعت، مى بايستى با طبيعت همگام شود

تجديد نظرکند، کاستيهاى خود را برطرف نمايد و برانديشه وتفکر وعملکرد خود . وتکامل شخصيت خويش بپردازد
از . انديشه هاى کهنه وخرافى ونابخردانه را از خود دورکند. درعوض برمنش و کنش هاى نيکوى خويش بيفزايد

بخل وکينه .از زشتى وپلشتى دورى جويد و باديگران از در صفا و وفا و دوستى پيش آيد.دوروئى و دورنگى بپرهيزد
و گذارد وبجاى آن مثبت بينديشد و تالش کند تا خيرش به ديگران برسد و اگر خيرش نميرسد، سعى وحسد را بيک س

  .کند تا ضررش هم بکسى نرسد
جشن نوروزپس ازدوره غزنويان، ديگر چنانکه بايسته است ازسوى شاهان وسالطين حاکم برنجد ايران تجليل نشده و 

روز آنرا با دلبستگى خاص جشن ميگرفتند و با چراغان کردن کاخها و اين خودمردم بودند که هرسال با فرارسيدن نو
بازارها و صفائی بخشيدن به کوی وبرزنها و آب پاشی نمودن جاده ها و ميله جايها و پوشيدن لباس هاى نو وپختن 

ومت ليکن تنها گروهى که نسبت به اين جشن خص. غذاهاى لذيذ و رفتن به دامن طبيعت، آنرا ارج مي گذاشتند
ميورزيد، روحانيت متعصب بودکه ازطريق دستگاه حکومتى که براين روحانيت اتکا داشت، با برگزاری 

آنچه براى « : به عقيده امام محمد غزالى درنيمه قرن پنجم هجرىبطور مثال، . وگراميداشت آن سرمخالفت می جنباند
وليکن . در نفس خودحرام نيست سده و نوروز فروشند، چون شمشيرو سپرچوبين و بوق سفالين ، اين 

بلکه افراط کردن در آراستن بازار به سبب . اظهارشعارگبران است که مخالف شرع است و از اين جهت نشايد
 بايد که مندرس شود و کسى نام آن نبرد، تا  سدهونوروز بلکه . نوروز، و تکلف هاى نوساختن براى نوروز نشايد

ايد داشت ، تا از طعام ها خورده نيايد و شب سده چراغ فرانيايد، تا اصّال آتش گروهى از سلف گفته اند، که روزه ب
بلکه !  و نشايدکه نام اين روز برند به هيچوجه. و محققان گفته اند، روزه داشتن اين روز هم ذکر اين روز بود. نبيند

کيمياى سعادت ، (» .و نشان نماندبا روزهاى ديگر برابر بايد داشت و شب سده ، همچنين ، چنان که از او خود نام 
اين سند، بخوبى نشان دهنده تعصب مذهبى روحانيت مسلمان در مقابل آئين هاى باستانى وفراموش  )٤٧٩-٤٧٨ص  

  .کردن آنها است
  

   :جشن نوروز يا ميله دهقان پس از استرداداستقالل
م کشور آن را جشن خود ميدانند يکى از ويژه گيهاى جشن نوروز، همگانى بودن اين جشن است که تمام مرد

  وبه مگر فقط روحانيت  مسلمان با برگزاری اين جشن ها سرسازگاری ندارد. وفرارسيدن آنرا بشادمانى مى نشينند
مدت اين جشن را همين علت دولتهاهم درتحت تاثير موعظه های روحانيون، ازرونق اين جشنها  کاسته اند وحتی 

که برای چهل روز برگزار [ فغانستان جشن نوروز به استثناى مزارشريفچنانکه درا. محدود ساخته اند
  .  خالصه شده استجشن بزگر  ياميلۀ دهقان،درساير نقاط کشوربه يکروزنهال شاندن به عنوان ]ميشود

از چگونگی برگزاری نوروز پس از غزنويان تا استرداد استقالل کشوراطالعات زيادی در دست  نيست، مگر در 
 .تا امروز از آن در سطح رسمی ودولتی  پيروی ميشودنی ازاين روز بنحو شايسته تری تجليل ميگرديد که عهد اما
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در عهد سلطنت اعليحضرت شاه امان اهللا ، پس از ايرادخطابه ای در خصوص نوروز به عنوان روز اول سال وآغاز 
رت مرحوم در اين روز لباس دهقانی می اعليحض: گويند. بهار، اين جشن با قلبه کشی توسط شخص شاه آغاز ميشد

پوشيد و دورکمــرش شال می بست و دست برخيش گاو آهن ميگرفت وگاوان قلبه را به پيش هدايت ميکرد و زمين را 
شيار ميکشيد و با اين کار خود به شغل دهقانی و کشاورزی ارج مينهاد و دهقانان را به امر کشته گری وعمران 

اين روز به آنانی که بهترين نسل های گاو و گوسفند و اسپ و شتر ومرغ را پرورش داده در .زمين تشويق مينمود
و بدين گونه مالکان احشام تشويق ميگرديدند تا به . بودند و از مقابل چشم تماشاچيان ميگذشتند، انعام وجايزه داده ميشد

اين روز به غرس نهال های تازه می در عين حال در. پرورش و باروری احشام و دام های خود بيشتر توجه کنند
پرداختند و بدينسان سال نو را با غرس نهالی در کنار جوی يا باغچه خانه يا باغ های عمومی سرسبز وخرم 

  .ميخواستند
ظاهرًا نام ميلۀ دهقان بجای جشن نوروزنيز از همين زمان ببعد رسميت يافت و رونق گرفت و از آن تاريخ تاکنون 

ن در روز اول سال از جانب وزارت زراعت و آبياری با مراسم شانداری درکابل در دامنه کوه هرسال ميله دهقا
ميله دهقان در تمام .سخی يا خيرخانه و يا استديوم ورزشی در حضور جمع غفيری از مردم کابل بجا آورده ميشود

روز مردم لباس نو و پاکيزه بتن ميکنند و از دراين  .  واليات کشور در حد امکان بنحو شايسته ای برگزرا ميگردد
خانه بيرون ميروند و به تماشای سرگرمی های از قبيل ، تخم مرغ جنگی، اتن ملی، مرغ جنگی، بودنه جنگی، کبک 
جنگی، دار بازی و سادو خوانی و مسابقات اسپ دوانی و اشتر دوانی و بزکشی ، پهلوانی ، سايرسرگرمي ها 

  . ميپردازند
ممنوع اعالم گرديد وحتى بجاى تاريخ وسنه خورشيدى ) ميله دهقان(حاکميت طالبان بنيادگرا جشن نوروزدرزمان 

سنه هجرى قمرى راگذاشتند تا بزعم خود آخرين ميخ رابرتابوت نوروز کوبيده باشند، ولى ورق برگشت و اين ميخ 
ران درهمان عهدطالبان، جشن نوروز اين درحالى است که درجمهورى اسالمى اي. برفرق خود طالبان کوبيده شد

و در روز سيزده بدر، همه مردم ازخانه هاى خود بيرون ميروند . سيزده روز برگزارميشد واکنون هم برگزارميشود
و سبزه هاى راکه به استقبال از نوروز کشت کرده اند، درآب ويا درميان کشتزار مى ريزند ، و در روستاها دختران 

ه ها را گره ميزنند و نيت مى بندند که تا سال آينده پشت بخت خود بروند وشوهرخوش دم بخت ساقه هاى سبز
بدينسان مردم دراين روز خود را در دامن طبيعت رها ميکنند وتمام روز را . صورت ونيکو سيرتى نصيب شان بشود

  . با ساز و سرود و رقص وپايکوبى بسر مى آورند
بدين معنى که مردم تا چهل روزهرجمعه به بيرون ازخانه در دامن . ى آورددر تاجيکستان نوروز تاچهل روز دوام م

در . طبيعت پرازسبزه وگل ميروند و با ساز و آواز و رقص و پايکوبى روزهاى نوروز را با شادمانى بسرمى آورند
با موهاى بلند و دختران جوان . روز اول نوروز تاجيکان به ميدانهاى عمومى گردمى آيند و ابراز شادمانى مى کنند

يکى از سنت هاى دلپذيرتاجيکان اينست که خوشگل ترين دوشيزه را به . چوتى شده به رقص و پايکوبى مى پردازند
رسم .عنوان دخترنوروز انتخاب ميکنند و بعد اين دختر را در موترى پر ازگل مى نشانند و درتمام شهر ميگردانند

ن و پسرانى که با هم نامزد هستند در روز نوروز عروسى ميکنند وبعد جالب ديگراينست که تعداد زيادى از دخترا
برمزار شخصيت هاى نامدار ميهن شان يا يادگار سپاهى گمنام رفته گل ميگذارند وگويا زندگى نو را با نوروز يکجا 

 . جشن ميگيرند
 

 :نوروز درکابل 
ه يک ماه قبل از رسيدن نوروز، دکانداران ، بقول اکادميسين داکترجاويد مرحوم، درکابل قديم رسم براين بودک

رسته دکانهای چهارچته سرچوک و شوربازارو بازار ارگ را با انواع آئينه ها، . دکانهای خود راچراغان ميکردند
بلورها، منظره ها و تصويرها، قالينچه ها،چلچراغها و حتی کجکول ها و تبرزين ها و پوست های پلنگ آراسته 

از مدتها پيش شيرينی پزها ، .  شمع و مشعل، فانوس وچراغ های مهتابی همه جا روشن روشن بودشبها با. ميکردند
سبزی فروشها انواع سبزی و ترکاری  مخصوصّا . کلچه پزها، نخودپزها، نقل وبادام ، شيرپيره  درست ميکردند

  .را به نشانه سبزی و خرمی به مشتريان عرضه ميکردند) اسفناج(سيزی پالک
چون پوشيدن لباس نو يا پاک . آمد آمد بهارجنب و جوش پير و جوان ، شور و هيجان تازه به شهرمی بخشيدخالصه 

زن و مرد و کودکان با لباسهای سرخ و سبز و چشم های سرمه کشيده و دست و پای حنا کرده ،چون . شگون داشت 
ه های بسيارلذيذ نوروزی را نشانه خير تهيه شيرينی های خانگی ، کلچ. گلهای بهاری در ميان جمع می درخشيدند

وبرکت ميدانستند و برای اينکه همه چيز در درجه اعلی باشد، پيش از پيش ظروف مسی را با قلعی سفيد ميکردند و 
حويلی و حياط را تر و .اسباب و اثاثيه خود را در حد توان پاک و پاکيزه ميداشتند تا جلوه و جالی خاصی پيدا کند



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

 
   ٧از  ٥ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

 حمام و شستشوی بدن و خوردن سبزی و خنده و شادمانی کردن از واجبات سال نو بود و باور داشتند .تميز ميکردند
در شب جمعه آخر سال ، مردم به . که هرگونه که سال نو را آغاز کنند تا پايان سال به همان گونه خواهند زيست

خواجه (يره ، خواجه صفا ، خواجه چاشتمانند شهدای صالحين ، عاشقان و عارفان، شاه دوشمش(زيارت بقاع متبرکه 
خواجه سبزپوش ، خواجه رواش ميرفتند و بر اهل قبور فاتحه ميخواندند و برهديره ها ارزن می ريختند و ) چشت

در موقع دود . دودکردن اسپند از قديم برای دفع بال و پليدی و رفع چشم زخم مروج و متداول بود. اسپند دود ميکردند
اسپند ، بال بند، بحق شاه : خواجه بهاءالدين مؤسس سلسله نقشبنديه را برزبان می آوردند وميگفتند کردن اسپند نام 

 غذای معمول و مقبول شب نوروز ، سبزی چلو،  .نقشبند، چشم ايش ، چشم خويش، چشم بدانديش ، بسوزه در آتش تيز
شب چارشنبه آخر سال کوزه نو و آب در. و ماهی بودکه هردو نمادی از سر سبزی و زندگی است )قورمه سبزی(

  .نديده را از بامهابه زمين می انداختند و يا می شکستند و ميگفتند بال رفت و صفا آمد
مردم کابل در بهار هر روز جمعه بيرون می آمدند وبا جمع شدن در محل خاصی به سير و گردش و سرور و سرود 

در .  و جلبی  و تهيه انواع سرگرميها از نوروز استقبال ميکردندمی پرداختند و با پختن غذاهايی مانند سبزی، ماهی
معروف بود، برگزار ميگرديدو خورد و بزرگ » ُجبه«کابل عهد قديم اين مراسم بر تپه های که بنام 

از محل های ديگری که تشريفات نوروزی درآن برگزار ميشد ، باغ باُبر بودکه نام قديمش .  می گفتند»سيرُجبه«آنرا
بود و پس از آنکه تابوت بابررا از هند به کابل آوردندو به باغی که وصيت کرده بود دفن کردند، » باغ نوروزی«هم 

ديگر از جاهايی که مردم جمع ميشدندو به شادی وسرور می پرداختند، دامنه کوه خواجه . معروف به باغ بابر شد
در اين باغ ها و مکانها . کوفه های عطرآگين بادامشصفا بود با درخت های زيبای ارغوانش وهم باغ چهلستون با ش

هر صنف از اصناف و . مردم در سايه فرح بخش ارغوانها ودرختان بادام ، کباب و قيماق چای می خوردند بود که 
اغلب زنان به گلگشت چمن ها ميرفتند . اقشار برای خود محفلی داشتند که نشانه دوستی و ابراز محبت و شادمانی بود

روی سبزه ها می نشستندو به شور وشادی می نشستند و چاربيتی می خواندند و . می گفتند» سبزه لگدکردن«ن را و آ
 . گوش ميدادند » سبزه بهار"به قول منوچهری به آهنگ 

سبزه بهار نام نوايی است درموسيقی ومنوچهری درقصيده ای، ضمن توصيف جشن سده ،بهار ونوروز، درمدح 
  :ی، و فرارسيدن نوروز گويدسلطان مسعودغزنو

  مستی کنی وباده خوری ساليان سال       شکرگزی ونوش مزی شاد وشادخوار
  »سـبـزه بهار« بر ســــبزه بهار نشيـنی و مطـــربت        بر ســبزه بــــهار زند  

  )٣٣٩/ گاهشماری وجشن های ايران باستان(
  :نوروز درمزارشريف  
  :بلخى اولين مالئى است که بهار را بجاى نوروز به ستايش گرفته است موالناجالل الدين محمد  

 
 بهـار آمد، بـهارآمـد، بـهارخـــــوش عـذار آمد        شفـا آمد، شـفـا آمـد، شـفــــــاى هـر نـزار آمد
 بنـفـشه پـيش نيــــلوفـر، درآمد که مبارک باد        کـه زردى رفت وخشکى رفت وعمرپايدارآمد

  
) يا جشن گل سرخ(» ميله گل سرخ« در شهر مزارشريف ، نو روز بگونه خاصی با رنگ و صبغه مذهبی بنام 

دليل اينکه چرا جشن نو روز را در مزارشريف ، ميله گل سرخ ميگويند، اينست که با آمدآمد بهاران . برگزار ميگردد
مراسم . وشقايق وحشی و خودروی ميگرددهرسال صحرا و دشت و دامن کوه های بلخ غرق در گل های سرخ الله 

به پيشواز نوروز و .  اعتقادی مردم بشمار ميرود-مراسم عنعنی ميله گل سرخ با انجام آداب زيارت کردن جزئی از  
و در پاکی . ميله گل سرخ ، مردم خانه ها و حويلی ها، باغچه ها و پارکها،جاده ها وکوچه ها را پاک و تميز ميکنند

زيرا ده روز مانده به نوروز مردم از اطراف و .خل روضه مزارشريف توجه خاص مبذول ميشودپارک های دا
اکناف افغانستان و خراسان و پاکستان و کشورهای آسيای ميانه به شهر مزار شريف می آيند ، و نو روز را برای 

  .مدت چهل روز از بيستم ماه حوت تا اخير ماه حمل گرامی ميدارند
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  ريف قبل از برافراشتن ژندۀ شاه واليت مآبروضۀ مزار ش

  
 در روز اول سال نو ده ها هزار نفرازمردم بر گرداگرد مقبرۀ منسوب به حضرت علی بن ابی طالب صف ميکشند و 

 صبح والی همراه با رؤسای دواير دولتی ، قضات و افسران عالی رتبه و روحانيون به صحن روضه ٩در ساعت 
س موزيک دولتی برسم احترام نواخته می شود و بعد با قرائت سوره هايی از قرآن و مزار جمع می شوند و سپ

حضرت » ژنده يا توغ يا پرچم«خوانش پيام شخص اول کشور بوسيله والی و دعای خير وبرکت و فراوانی نعمات 
و پوشيده با پارچه چوب ضخيم وبلندی است به ارتفاع تخمين هفت يا هشت متر » ژنده، توغ« . علی برافراشته ميشود

مردم هجوم » ژنده«هنگام برافراشتن .های رنگارنگ ابريشمين که در مدت جشن در صحن روضه برپا ميباشد
ميبرند تا برآن دست بکشند ودرصورت ممکن پارچه ای از آن را تبرک گويا برای خودبکنند، زيرا اعتقاد عامه چنين 

آب برسد، از بالها و امراض سماوی و زمينی درامان خواهد بود و است که هرکه دستش برژنده ويا توغ شاه واليت م
بنابرين تجمع مردم در مزار و شب زنده داری کردن در روضه مزار برای رسيدن .همه آرزوهايش برآورده ميگردد

گاهی برخی از افراد بر .به مراد خويش يعنی دست زدن برژنده و ماليدن آن برچشم و سرو صورت خويشتن است 
بعد از برافراشتن پرچم مذهبی ، حاضرين کف ميزنند و با  . فشار مردم زيرپا ميشوندو دست وپای شان ميشکنداثر

در اين .خوشحالی به ادای زيارت و روای حاجت خودمی پردازند و به همديگر خود روز نوروز را تبريک ميگويند
 پوشند و با سر وصورت تميزو دلهای ماالمال روز همه مردم از زن و مرد و کودک وجوانان وسالمندان لباس نو می

بزکشی، قوچ جنگی ، بودنه جنگی ، مرغ جنگی و : ازشادمانی و خوشی به تماشای سرگرمی های دلچسپ از قبيل 
در جشن گل سرخ مسابقات بزکشی در بيرون . تخم مرغ جنکی ، کبک جنگی، و شعبده بازی وسادوگری ميگذرانند

 و دشت آهوان که مملو از گل الله و گل های خود جوش صحرائی استند، بر گزار می شهرمزار شريف در دشت ليلی
 . گردد

 دراين روز رسم براين است که مردم به ديدار دوستان و خويشاوندان وبزرگان خود بروند و به يک ديگر نوروز را  
در روزهای جشن گل . رک بخواهندتبريک بگويند و مقدم نوروز را برای سالی که در پيش روی دارند ، ميمون و مبا

از مهمانان با پيشکش شيرينی های متنوع استقبال  سرخ مردم سفره های رنگين از غذاهای متنوع هموار ميکنند و  
در ميله گل سرخ هزاران نفر . خوراک هفت ميوه و سمنک به ميمنت اين روز زيب دسترخوان ميزبانان است. ميکنند

انستان به مزارشريف می آيند وچون مهانخانهای مزارشريف برای پذيرائی مسافران زوار از شهر های مختلف افغ
وزوار کفايت نميکنند، بيشتر درمنزل دوستان وآشنايان خود ميروند وجشن گل سرخ را بادوستان خود يکجا تجليل 

آواز خواننده های در مدت چهل شبانه روزميله گل سرخ، در تمام رستورانها و پارک ها موسيقی وساز و . ميکنند
  . معروف کشور به گوش ميرسد

  
 :سنت های نوروزی

در افغانستان يک روز پيش از نوروز هفت ميوه خشک را ميگيرند و .يکی از سنت های نوروز تهيه هفت ميوه است  
 دوستان و نوروز بديدن در آب پاکيزه ميگذارند، در روز نوروز اين هفت ميوه را ميخورند وبه مهمانانی که در روز 

آن ميوه ها عبارت اند از زرد آلو ، شکرپاره ، منقی ، کشمش ، پسته ، بادام و . خويشاوندان ميروند ، عرضه ميکنند
بنابرين هفت نوع . در ايران برخالف افغانستان سعی ميشود تا در نوروز سفره هفت سين پهن کنند. سنجديا انجير

سيب وسپند وسنل وسنجد، سماق، سير، سرکه، سمنو، سبزی، :د، مانندخوراکی ويا حبوبی را که با سين شروع ميشو
چيزهای .عالوتًا باالی سفره هفت سين يک آئينه ودوطرفش شمع به تعداد اوالد صاحب خانه گذاشته روشن ميکنند

ديگريکه برسفره نوروزی ميگذارند عبارت اند ازقرآن، يک نان بزرگ، يک کاسه آب که درآن برگ سبزيا ماهی 
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   ٧از  ٧ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

هرچند . به همين سبب اين سفره را سفره هفت سين مينامند. وچکی انداخته اند،يک شيشه گالب، سبزه وچندعدد سکهک
 .که با گذاشتن سکه و آئينه وکتاب مقدس وماهی زنده درظرف وسنبل، تعداد سين ها از هفت بيشترميگردد

  :سمنک
نه تنها نذر برآمدن حاجت ها و مرادهاست ، بلکه با يکی از آئين های نوروزی ، تهيه سمنک است که به عقيده عامه 

گندم سفيد و پاک را می شويند بعد روی ظرفی : سمنک را بدين گونه تهيه ميکنند. خود خير وبرکت بارمغان می آورد
هر روز . يا سينی هموار ميکنند و بر رويش يک پارچه نازک و مرطوب از جنس ململ ميکشند) مجمعه(مثل مجمع 
در بعضی جايها آنرا در پارجه ای می پيچند و در چاهی می .  يا پارچه را نم ميزنند و دوباره هموارميکننداين صافه

روزهای بارانی سبزه نوخاسته و نورسته را زير باران ميگذارند به اين باورکه باران بهار . آويزند تا گندم نيش بزند
همينکه سبزه به اندازه يک وجب بلند شد آنرا با ) ر يا زيادترکمت(پس از ده روز . آنرا شيرين تر و خوشمزه تر ميکند
بعد روی سفره باالی تخته چوب يا سنگ صاف ميگذارند و ريزه ريزه ميکنندو نيت . آب می شويند، کاکل آنراميگيرند

گ می همينکه خرد خرد شد، هفت بار در هاون می کوبندو شيره و عصاره آن رابا مقداری از آرد در دي. می بندند
در ديگ هفت بار آب می ريزند و آن را با کفگيرمی زنند و شور ميدهند تا ته ديگ نگيردو . اندازند ومی جوشانند

سپس آنرا می پوشانند و آتش ديگ را کم ميکنند و برسرپوش ديگ قوغ های آتش را ميگذارند تا ديگ دم . نسوزد
در اثرفرو رفتگی چار مغزها خطوط و . ک دانه دار بيايددر موقع جوشش ده دانه چهارمغز می اندازندتا سمن. بکشد

نقوش شبيه و پنجه آدمی ، مهر، تسبيح و امثال آن روی سمنک ديده ميشودکه آنرانشانه قبولی ورواشدن حاجت می 
دختران دم بخت و دختران بخت بسته و خانه مانده و دختران نوجوان از سرشب تا دم صبح می بايستی بيدار . دانند
نند واگر دختری بخوابد براوآب ميريزند، بنابرين دختران بنويت کفچه ميزنندو در حين کفگير زدن با دف و دفچه بما

ترانه سمنک را با آهنگ و آواز ويژه آن ميخوانند نمونه بارز اين ترانه همانست که ميرمن پروين آنرابا آوازدلنشين 
 : مامی شنوانيد وميخواند کهخودهرسال بمناسبت نوروز ، از طريق امواج راديو به

 
 سمنک پيک بهـار است           ميله شب زنـده داراست 
 اين خوشی سال يکبارست          ســـال ديگر يــا نصيــب 
  آرزو امشب خــروشــــد،           سمنک در خـود بجـوشد 
 دل خـوش جامه بــپـوشد           ســال ديگـر يــا نصـيــب 

 
منک دم کشيد، آنرا به قاب وکاسه ميکشند و با خشخاش زينت ميدهند و هم خود ميخورند و هم بخانه های همينکه س 

محفل سور و سرورباين ترتيب پايان می . دوستان بشقاب سمنک را با قند و نبات بر ميگردانند. دوستان تقسيم ميکنند
   .يابد
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