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  بيلبی النــــيج
  ٢٠١٠ مارچ ١٩

  
 

  :یفرهنگی ها نيئآ
 بهار و نوروز

  
 آه هستندی خيتار ۀجداگان سنت دو ، ميئنمای م ربرگزا كجا يهم با را دو هر اآنون ما آه نو سال جشن و نوروز ديع
 .باشندی م مروجی ا گستردهی فرهنگۀ حوز در نطرفيا به سال هزار سه حدود از

 سر از رای ا تازهی زندگ چمن و سبزه گشت،يم آغاز بهار آه گرفتندی م جشنی زمان در ما اآانين را نو سال
 مشغول شيخوی نداريزم و آار و آشت به و ببرند ها چراگاه به را انيچارپا دوباره توانستندی م مردم و گرفتيم

 . شوند
 نيا ادآور يتوانستيم ديشا ، شديم دهينامی آش قلبهۀ ليم و دهقان روز افغانستان در شيپی چند تا آه بهار نخست روز

 و خرم بهاری سرسبز با بود گرما فصل شروع نو سال جشن. باشد ما باستان  نيسرزم در دوری ها زمانه نيئآ
ی گرام و خجسته و ديگردی م استقبال مهرگان جشن بنام گريدی جشن با زين سرما فصل آغاز همچنانكه شاداب،
 .شدی م شمرده

 و گشتيمی آور جمعی آشاورز حاصالت آهی زمان از فصل نيا. بود گرما فصل آمدی پ سرما، فصل شروع 
 را فصل دو نيهم تنها ما اکانين. داشت ادامه بهار نخست روز و نو سال تا ،شدندی م برده ها لهيطو به انيچارپا
 .داشتند
 نو سال جشن و نيفرورد جشن چنانكه است، شده برده نام اديز زين نيفرورد جشن ازی دری پارس زبان اتيادب در
 وهشك و شوآت با بهار هر  آغاز در آه ماست ۀنيريدی ها سنت ازی ك يزين نيفرورد جشن. اند گريكدی يتداع

 به  بازماندگان دنيدی برا نو سال اول در رفتگان جهان نياز ارواح آه  بودند باور نيا به ما اجداد. ديگرديم  استقبال
 ازی بخش.  است آمده نجايهم از زين نيفروردۀ واژ. گرفتندی م جشن را آنها با دوباره داريد نيا و نديآی م ايدن نيا

 . باشدی م مورد دری ا ارزنده نكاتی دارا دارد، نام شت ينيفرورد آه اوستای ها سروده
 به و  روندی م مردگان  آرامگاه به اميا نيا در بخصوص مردم آه  است معمول ما آشور مختلف  مناطق در امروزه
ۀ حوم در افغانستانی ها جا ازی بعض در نو سالی ها جشن شتريب ند،ينمايم آرامش و شيبخشای دعا آنها ارواح
 .اند شدهی م برپای ئاه بقعه چنين
ی ها دستور با باشد،ی م مرسوم جهانی ها نيئآ و انياد ازی اريبس در درگذشتگان ارِتيز ديع آه گذاشت دينبا ناگفته

 .سال مختلفی ها زمان در آنهاۀ ژيو
 عدالت و نشستی شاه تخت بر دوباره منياهر بری روزيپ از بعد ديجمش ا يما يآه ستيزمان داشتيگرام نوروز جشن
 . ديگرد گستر
 . باشدی م اندوه بری شاد وی داديب بر داد ،یبد بری كينی روزيپ جشن خجسته ، نوروز ديع نگونهيبد

  شدی م واقع مختلفی ماهها در عصرشی گاهشماری ارهايمع قرار بر و نبود ثابت اما نوروز جشنی برگزار وقت
ی هجر ك يو هفتاد و صد چهاربه  مطابق ،یديخورشی جره هفت و پنجاه و صد چهار بسالی جالل ميتقو نكهيا تا

 "یجالل ميتقو" به زين سبب نيهم از آهی سلجوق ملكشاه نيالد ل جال زمان دری الديم نه و هفتاد و هزار وی قمر
 .شد شناخته تيبرسم و ديگرد بيترت باشد،ی می مسم
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 و  نوروز جشن بعد به زمان نيا از. افت ينتقالا بهار اول روز در نو سالی ابتدا در هم نوروز جشن ميتقو نيا در
  .شوندی م بزرگداشت و برپا كجا يباهم  نو سال جشن
. باشد نشده شيبرای ا چكامه بخش الهام نوروز و بهار آه  گردد سراغی  شاعر آمتر ديشای دری پارس زبان در
 با آتاب در رای و آوب نيزر آه آنجا تا ،است نگاشتهی منوچهر بازتابش و عتيطبۀ بار در را ها سروده نيشتريب

 . نامدی م سرا عتيطب  شاعر ، خود ۀحل آاروان
  بهار، توانيم گفت،ی سخنی زندگ و مرگ از ، ...حسرت و آرزو از ،ی دور از ، عشق از توانيم آه آنجا هر

 . آورد اديب را نيفرورد و نوروز
 وی تندرست ،ی مرگی ب  « به  را همه و نشسته تخت بر بهروز و روزيپ  ، ما ينوروز در : ميباش داشته بخاطر
  . » اند افته ينجات ازب بال از مردم « و است شده رهيچ منياهر بر ومرثيآ و  داده بشارت»  یآمرزندگ

  

 !بهار وفايبی ا ام آلبه بهی آمد رــــــــيد

  !بهار  فاـــج  آس  نكند   آشنا   ار ي  با

 مهری  بو   بودی م  تو  بامداد   باد  با

  !بهار جانفزا و ور مژده  و نيآفر عشق

 دلكشت   باراِن   ۀرـــقط  رهـــقط  آواز

  !بهار نوا صد  شب  دل در  نقش كرديم

 ما  آار  به مشكل  سر  رـب  فتاده مشكل

 !بهار  گشا مشكل  ـــــــۀآستان  و   ميئما

 یليخل هللا ا ليخل

 
 آنم ارــــــــــــپ  بهار   اد يو   آمد  بهار

  آنم بهار آن  راموشــــــف  ممكنست  چه

 بود تو آنار در  آهی بهار ودـــــــب بهار

  آنم آنار  زان   آنست  نه  بهار  رـــــاگ

 اليخ و عشقی آرزو و دل و بهار و من

 آنم نثار   رهت  در  همه  هـآی  آجاست

 پژواك

 

 بزنبرها هاؤلؤل  باغ انيم  زدــــــــــــيری هم

  مجمرها به اــــعنبره راغ  انيم  سوزدی مه

 رخساران وبـــــــــخ بسان نعمان ۀالل شكفته

  سرها شده اندر بخون گلها، زده اندر مشك به

 را درختان اندر اغــــــــــب بهی پندار راننديدب

  ورهايز ز پر قلمها صورتها، ز پر هاــــــورق

 یبود وفا ما با گرش نيا عستيبد بسی بهار

 آذرها و آبانها به رددــــــــــــگ مندرس كنيول

  یمنوچهر


