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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

  

                  زيز گذرگاهـــعارف ع

  رھنگ افغانستانـانجمن ف

   انتشارات باميان   
  فرانسه  ليموژ ــ    

  ٢٠١۴مارچ  ٢٢   

  

  

  :پورتاليادداشت 

اده گرانقدر ما، جناب عارف عزيز گذرگاه، اين مطلب ارزنده را دو روز پيش فرستھمکار 
 و اعتذاربا لب را طماينک . آن موفق نشديموقت ه ببه دريافت  یتخنيک معاذيربودند، که نسبت 

  .کنيمميبا تعويق يکروزه نشر 

 AA-AAادبی ــ فرھنگی پورتال بخش 

  

  

  خوش آئين زِ نورو
  
  

  وی يار می آيد نسيم باد نوروزیـــــــــــــز ک

  افروزیين باد ار مدد خواھی، چراغ دل براز

  حافظ

  

طبيعت است که با لبخند نوروزی خود، پيام زندگی نو و کار و پيکار نو را به جھان و  بھار ھديۀ

  .جھانيان ارمغان دارد

از بامداد پيدايش، اين موجودی . در دامان طبيعت زاده و پرورده شده طبيعت است و انسان جزءِ 

که خداوند اشرف مخلوقاتش ناميد، با طبيعت سِر ستيز داشته و از گردش ايام راز زندگی را 

فصل شادی و از گردش خورشيد و گذر ايام، . را دريافته است آموخته و راه مھار کردن آن

ھای سرد و جمود زمستان فرق نھاده و در شمارش روز و شبش پرداخته و تVش را از روز
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موسم بھار را با . و چه تأثيری در طبيعت دارند. دريافته که ستارگان ثابت اند و سيارات، سيار

شيده و سرور آغاز کرده و خزان و زمستان را به اميد فرارسيدن بھار انتظار ک نشادمانی و جش

  .است

تمدنش نام نھاده اند، باشندگان آن از ھمان  که گھوارۀ» آريانا«و باستانی ما  در سرزمين کھن

را دريافته اند که  ت ھم آواز بوده و نکته ھای مھم و درشت آنيعآوان با زمزمه ھای خوش طب

  .ھستمردم اين مرز و بوم تمدن ساز بوده  و  افتخاراتِ  جزءِ 

 ين زيبای نوروزیين سرزمين، ھمانا ايجاد آئمردم ا ھایو نکته سنجي ھايکی از درست انديشي

  .حق شاھد دقت و شرف انديشی باشندگان اين سرزمين بوده استبرست که 

نخستين شھريار اين ديار است و به شھادت تاريخ، ھمان » کيومرث«نوروز يادگار : گويند

را ھموار  بيعت باز دامن پرگل خودروزی که دسِت سرد زمستان از سِر مردمان کوتاه شد و ط

ازان پس ھمه ساله اين روز را . ناميد» نوروز«روز را  وجود گذاشت و آن کرد، پا به عرصۀ

  .با شادمانی و جشن تجليل کردند و به پيشواز بھار رفتند

بر ] بلخ بامی[گاھی که در  شھريار آريانا که ھزاران سال پيش در سپيده دم تاريخ، آن» جمشيد«

روز را که خورشيد فروردين بر تخت زرينش تابيد، نام نوروز  ی نشست، آناريکۀ فرمانروائ

  .کرد

در آريانای کھن، در خراسان پرشکوه ديروز و باcخره افغانستان امروزی، در ھرجا، در ھر 

يان و چه در دربار شاھنشاھان و سلطه جويان، و ده و قريه، نوروز را چه در کلبۀ روستائشھر 

الندگی و تجديد حيات و آغاز تVش انسان، در کانون نور و عنوان مظھر شگوفانی و بيکسان به 

  .طراوت به تجليل نشانده اند

ی آغاز و تا امروز در رجVل مردم ماست که با تمدن آريائروشن فرھنگ پ اينجا سخن از گوشۀ

  .رگ و احساس ما عجين شده است

نامه ای از يک محفل شادمانی نيست، بلکه آئين يک روز و يا نوروز تنھا نام و يا بزرگداشت از

دقيق و آفاقی در سنجش  سير انديشۀ. ارندسانی را با خود دست که افتخار ايجاد تمدن ان مردمی

ر انتخاب روز نوروز و گردش خورشيد و تعيين مدار نجوم و تفاوت نبردن روز و شب، د

رساند و تا امروز در ن سرزمين را ميريزی علوم نجوم، خود حکايتگر عظمت تمدن ايباcخره پي

شمارش سال و ماه و شب و روز، طوری که در آن ايام پايه گذاری شده، نتوانسته اند کم و يا 

  .زياد کنند و بھتر از تقديم خورشيدی که ھمه اش با قانون طبعيت ھمآھنگ است، بھتری بياورند

ساليان دراز و از مدت زمانی که تاريخ نوروز، اين عيد باستانی و افتخار عظمت تاريخی از 

ولی کمتر کسی به . جيحون تا اندس، تجليل ميگردد زدھد، با افتخار و سربلندی ات ميشھاد
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نياز به شناخت آن بيشتر از پيش افزونی . ارزش تاريخی و عمر طوcنی آن آگاھی داشته و دارند

ت ملی ما رود، و ھويّ به نابودی ميگرفته و خصوصاً درين روزگارانی که ھمه ويران شده و رو 

و ھر افغان با . ما افغانھا ميباشد ه است، يکی از ضروريات مبرم جامعۀال قرار گرفتمورد سؤ

  .درد و جست و جو گر به شناخت آن نياز دارد

داکتر احمد «ست استادانه و دقيق از استاد گرامی زنده ياد، اکادميسين  اثری] يننوروز خوش آئ[

ق توانای وطن که با زحمات خستگی ناپذير خود در ايام غربت اين پيام باستانی را ، محق»جاويد

به را در روشنی قرار داده و  به ھموطنان به ارمغان گذاشته و گوشه ای از فرھنگ ملی ما

ھای آينده که بيشک در بازسازی وطن رسالت تا باشد که نسل. ميھن افزوده استصفحات تاريخ 

  .دنا از فرھنگ کھن خود داشته باشدارند، اين وثيقه ر

فرھنگ ملی افغانی مبنای  که محافظت و احيایــ انتشارات باميان ــ انجمن فرھنگ افغانستان 

زيبا  خود رسيده و با انتشار اين رسالۀ کارش قرار دارد، افتخار دارد که يک گام بيشتر به ھدف

  . فرھنگ اصيل ملی ما ميباشد به ھموطنان عزيز عرضه ميدارد آنچه را که جزءِ 

خداوند بھشت برين را برايش ارزانی  که ،ئيمنماء ميکه به روح آن بزرگوار دعا ما در حالی

ــ  ای بزرگی که انجام داده چنين استکه يقيناً با کارھــ به آرامش ابدی برسد  اوداشته، و روح 

  .درست و مسؤوcنه دريابدای خود را يکنيم که نسل امروزی ھم رسالتھرزو مآ

  

  ينخوش آئنوروز : عنوان

  اکادمسين دکتور احمد جاويد: مؤلف

  انجمن فرھنگ افغانستان

  انتشارات باميان

    ١٣٧٨جدی   ١٩٩٩ یجنور: سال نشر

  ستیيورو مصرف پُ  ۵يورو جمع  ١٠قيمت 
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