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  يالنی لبيبــــــــــــــج
     ٢٠١١  مارچ٢٠برلين ــ  

                   
 
  
 

 ويژگيهای تاريخی جشن نوروز
  در افغانستان

  

های ديرينۀ پيش از او با مرور  جشن نوروز و سنت، برگزاریاوستا ا، زادگاه زرتشت ودر ميهن م
ها، افزون بر نيئدر اين آ. ی محدود به خويشتن  را دارا شده اندائ مربوط و تا جزمان، ويژگيهای

اسالم سنتی و مردمی جامعۀ . روش و شيوه های زندگی مردم، نقش دين اسالم نيز تبارز پيدا ميكند
  . غانستان آه خود نيز از گذشتۀ چند هزار سالۀ اين خطه بهره برده استاف

های ديرينۀ ماست،  از سنتجشن فروردين آه در آغاز بهار با شوآت و جالل  استقبال ميگرديد و يكی
نياآان ما برين .  از عقيدۀ مردم ما می باشد مبنی بر ديدار مردگان از خويشاوندان درين ايامه اینشان

های اخير سال برای بازديد بازماندگان به اين دنيا ن جهان رفتگان در روزودند آه ارواح ازيباور ب
شتر مراسم ، بي افغانستانهای از جادر بعضی. می آيند و اين ديدار دوباره  را جشن ميگرفتند

ل، در شب چهار شنبه اخير سا. ها برپا می نمايندارتگاههای سال نو را دور و بر بقعه ها و زيجشن
ب ش. اجداد ما با افروختن آتش تا ديدار دفعۀ بعدی با ارواح مردگان خويش وداع می نمودند

خ بخارا ، بشمول تاري آهنهای ادبی و تاريخیدر آتاب سوری  و افروختن آتش عظيم  را ۀچهارشنب
زه شنبه سوری يكی هم شكستاندن آواز مراسم روز چهار . ابونصر احمد زياد، بيان آرده اندۀترجم

هر آسی ميان آوزۀ سفالين آه در جشن مهرگان يعنی آغاز فصل سرما  از . های سفالين بوده است
 می انداخته و آنرا می شكسته ه ای، سكدهانگور و خوراآه باب انباشته شده و حاال ديگر تهی گردي

تقديس هفت سيارۀ آسمان مورد . عدد هفت ميراثی است باستانی از گذشته های خيلی دور ما. است
   ....يها و سوريها بوده است، هفت شهر عشق، هفت طبقۀ آسمان و زمينئآريا

شکر پاره آماده شده از بهره  نوشيدنی هفت ميوه شامل بادام، پسته، کشمش، زردآلو، سنجد، منقی و
ريشه های گندم سمنك يا سمنو با آب باراِن پيش . رايدآو بار سال پيش، سفرۀ نوروزی را می 

سمنك در جوش  ما آبچه " شب سمنو پزی، با موسيقی محلی و آهنگ. ز و بلند می شودنوروزی سب
، نشانۀ انگشت بی بی مريم را بر روی سمنو گوقت باز آردن آردن دي. همراهی می گردد" زنيم
 .جو می آردند و جست

ر سپاس از تالش و پشتكا ميلۀ قلبه آشی، نهال شانی و روز دهقان، خجسته فرصت بزرگداشت و
الداران در های افغانستان همچون آابل و هرات، متدر  بعضی از والي. ديهگانان و آشتگران ميباشد
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 خوب خويش همراه با موسيقی  سمند، ابلق و خنگهایو اسپ... روز اول سال با گاوها، گوسپندان 
 برای  جمع چند هزاری مردم شهر قرار ميگرفتند و  مورد استقبال  با غرور و شكوهشاد نوروزی

  .پرورش بهترين چهارپايان  و بهرۀ کشاورزی خود جايزه اخذ می نمودند
ميلۀ گل سرخ  در مزار شريف را، عشق دو نو جوان هراتی  بنام های  محمد جان از گازرگاه  و  

 قرنفل به يكديگر دل باختند  و ۀ بنام سبچه آه بر سر چشمه ایعايشه از روستای  سرهديره و محل
بيا بريم به مزار مال محمد جان، سير گل الله "ی بهم رسيدند با آهنگ  ئير علی شير نوابه وساطت ام

  .  از زبان اين دوشيزۀ زيبا زبانزد فراسوی حوزۀ فرهنگی ما ساخته است"...زار واوا دلبر جان
مت تاريخی  در روز اول سال، قدشاه واليت مآب حضرت علی) جهندۀ(تاريخچۀ باال آردن جندۀ 

ی از عصر تيموريان را دارا می باشد؛ زيرا بنابر روايات بدست داشته، در آن دوران سفر بيشتر
ها از پايتخت اين خاندان يعنی هرات برای شرآت در ميلۀ گل سرخ  مزار شريف و باال روانآا

   .آردن جنده، نيز معمول بوده است
 می گرفتند، و با بستن دو برگ  چمن و شبدرزار فصل بهار را به فال نيكاندر روز نوروز مردم مي

   .های خجسته  و پر برآتی را  برای خويش و خويشاوندان آرزو می نمودندوندشبدر بهم، پي
همچون دشت شادياِن مزار شريف، همه جا، بساط   ، جان در کابل تا جالل آباداز جمال مينه يا سخی

  ....يها  و شايستگيها گسترده ميشدئ، زور آزماهاشوق ، سرگرمي شور و
ی را آه قبًال  تهيه ديده بودند، پيش از آمدن ئخوب يادم می آيد، بچه های زرنگ محله، بيضه ها
 زمين نگه ميداشتند، زيرا بدين باور بودند ر خاِكنوروز، بمنظور سخت شدن، برای چند روزی زي
  . آه با اين آار برندۀ ميدان تخم جنگيها می گردند

 ... در زادگاهم .... بود برای خرمی، نشاط و سروره ایری،  چهارشنبه اول سال آغاز و بهانآ
ر ی، پل ماالن، ميئی همچون باغ زنانه، خواجه طاق، چمن واليت، باغ شيدائدرجاها.. هرات باستان

  ....و.. .د، ابوالوليدوودا
 جامی، تخت صفر ميدان نبرد های جمعه آه ميشد، در پناه آغوش خواجۀ انصار و موالناعصر روز
  .ی شهنامه را ياد آور می گرديدئی، قهرمانان افسانه ئو زور ٱما

 ۀر را آه برازند، دو آشتی گيدان حاجی گل احمد آبابی و خليفه شير محمد سبزواری داوران  مي
  .... شافالنی وپهلوان باغبان با پهلوان ميراو، پهلوان سياه تپه با پهلوان: يكديگر بودند، بر می گزيدند

ی لحنی می نواخت  و گوشۀ ديگری رستمی از نو ئ در يك گوشه باربدی، ترانۀ می سرود و نكيسا
  .می رست

 در سيزده بدر بود که مردم هرات  در ميان سبزه و سرود، از خداوند يكتا  برای حصول  نيات  
 .ی وکاميابی ميكردندئی، شكيبائقلبی خود تا بهار آينده، آرزوی توانا

اين هم چند ترانه و سرودۀ آوهساری و مردمی به استقبال بهار و نوروز از دور بر ميهِن نوبهار 
   : لوگربلخ تا سجاوند 

 
 ه خشكه الی آابلـــبهار آمد آ

  مستی  دريای آابل دهــــــنمان
 انبخشی نمايدـــآه ج بهار آمد 

   روح افزای آابل هوای صبح
 

***** 
 فصل بهار استزيزان موسم و ـــــــع

 چمن سبزست و صحرا الله زار است
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 شده  فرصت غنيمت ر ـــــــديگ دمی 
   بی اعتبار است  دنی ه دنيایــــــــــآ

  

*****  
 چمن از سبزه چون درياست، دريا

 ان سر بسر رؤياست، رؤياــــــبياب
 وهـــــــآ صدای آبك پيچيده درين 

   زيباست، زيبا دگیــــــآه اينك زن
 

*****  
 ؟چو غنچه گر شكوفا شی چه ميشه

 ؟ واشی چه ميشه ز هم به لبخندی 
  پنهان خورشيد ر تو ای گل ــــــاگ

  ؟پيدا شی چه ميشه ر ــــ اب ز پشت
 

*****  
 ودت گفتی آه وعده در بهارهـــــخ

 م در انتظارهــــــــــــــــبهار آمد دل
 و نوروز بهار هر آسی عيد است 

   ديدار ياره اشقانـــــــــــــــبهار ع
 

*****  
 وفانط  وفه آردهــــــبهار آمد شك
  ميره گلجان ۀ گلــــــــــبزير ساي

 بريزه برگ گل بر روی و مويش
  ه،  پيشش حيرانــدرخت گل بمان

 

*****  
 ر شد صبحدم شد، الله سر زدــسح

 وه و آمر زدــــــبر آ خيمه  بنفشه 
 برو سوسن آه نوبت از تو بگذشت

  سلطانی بسر زد ان تاجـــــريحآه 
  

*****  
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 بهار آمد به چشم من گل افتاد
 ان بلبل افتادـز گل شوری بج
 ار استـــــدلم آشفتۀ زلف نگ

   از سنبل افتاده ایبدستم رشت
 

*****  
 ای سرو گلپوش د بيا ـــبهار آم

 شكوفه بر درختان ميزنه جوش
 دای تو، پری جانـتو دانی و خ

  رينت فراموش يار دي و اينــنك
 

*****  
 د، بهار آمد گل منــــــبهار آم

 زمان آشت و آار آمد گل من
 يمآئبيا يارجان آه در باغها بر

  ه گلها بی شمار آمد گل منــآ
 

*****  
 انم برآيهـــــيارج آه  بهار آمد 

 به روی سبزه ها گردش  نمايه
 و، پيش اللهــــــبشينه بر لب ج

   نمايهمسكين  من  دارـــــــو دي
 

*****  
 بيا يار جان آه فصل نوبهاره

 رگ چنارهـ شرشر ب بهر سو
 سيل شكوفه آنيم  بيا يارجان 

 و صحرا الله زاره آوه تمام 
  

*****  
 رخندۀ فصل بهارمـــــــگل ف

 بيا امشب عزيزم در آنارم
 د رسايتــــبگيرم در بغل ق

  دگر در زندگی ارمان ندارم
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*****  
  و خندانبهار آمد جهان شد شاد

  پيسه داران رآمدـــبه سيل گل ب
  با رخ زرد مفلس همی بيچاره 

  ی روانه از پی نانئاـــــــج بهر
  

*****  
  

شور مال محمد ماجرای عشق پر“ تأليف محمد ناصر نصيب و ”زمزمه های روستا“درين گفتار از 
ات و آلتور  نوشتۀ شمس الدين ظريف صديقی در مجلۀ فولكلور، نشريۀ وزارت اطالع”جان

 . استافغانستان  نيز استفاده گرديده
  


