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   ورجينا- ازامريکا - رمحمدھاشم رائق نيانج
  ٢٠١٣ مارچ ٢٢

  

  دنياۀ تجليل از سال نو درچارگوش
  

  سال نوگشت به ياران کھن مژده دھيد

  د وعيدارآمد وباغ آمد وگل آمــه بھــک

اولين مردمانی بوده اند که آغاز ء بشر ازھزاران سال پيش وقت شماری می کرده، اقوام متمدن ساکن دربين النھرين جز

 پنجھزارسال پيش وبابلی ھا دوھزار سال پيش از ميالد مسيح جشن سال نو داشته ی ھاسومر. سال نوراجشن گرفته اند

ماه نو، بعد از اعتدال بھاری آغازمی شد و جشن آن تا يازده روز ادامه داشت، يت ھالل ؤدر تقويم بابلی سال نو با ر. اند

  .  اقوام در سال جديد گسترده می شدۀ ھمدلی ھمۀ ھمگانی به نشانۀدر روزھای آخراين جشن يک سفر

 سال  نو شدنۀمصريان از نقش يک کودک به نشان. شن می گرفتندجدر مصر باستان مردم به ھمراه فرعون سال نو را 

اين نشانه ای نموده  شراب را در آغازسال نو ستايش ۀاستفاده می کردند، يونانيان به نمايش يک کودک در يک سبد، الھ

  . عت بودي طبۀاز باروری و حيات دو بار

ته ا راه يافت و استفاده از تصور يک کودک برای آغاز سال نو به نمادی از تولد عيسی مسيح پذيرفئيھمين نشانه ھا به کل

شد، اما اينک در بيشتر جاھا برای نشان دادن زندگی و سبزی استفاده می شود و درخت کرسمس با انواع چراغھا 

  . ئين می شود رنگانگ تزونشانه ھای

  

   - :در امريکا واروپا

 اصلی در لندن مردم در چند ميدان.  شب مردم درميدان تايم اجتماع می کنندۀدر شھر نيويارک به ھنگام تحويل در نيم

در مسکو جشن سال نو در کاخ . درتحويل سال نورا بشنوند" بگ بن" تا صدای زنگ ساعتشھر جمع می شوند 

  .و اطراف آن بر گزار می شود"کرملين"

که بعد از سال نو به خانه می آيد  ی از انگلستان و اسکاتلند، اولين فردیئدر بيشتر مناطق اروپائی به ويژه در بخش ھا

پول نقد، نان و ذغال ھديه . ای موھای تيره باشد بايد با خود ھديه ای بياورد که آمدن برکت را نشان بدھددار اگر مرد و

 دانيوب، رسم است که دختران اشتياق خودرا برای ۀی ديگر، در اطراف رود خانئجا.  روند ھای خوبی به شمارمی

 سال نو شوری می خورند چون اعتقاد دارند اين در يونان دختران شب عيد. ازدواج در مراسم سال نو نشان می دھند

  .  شوری به آنھا کمک می کند تا شوھران آينده خود را در خواب ببينند
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 آمدن دوازده ماه خوشبختی، دوازده دانه انگوررا از يک خوشه در شب عيد سال نو ۀالی ھا به نشانگی ھا و پرتئاسپانيا

و چراغھا را تا صبح روشن می گذارندو پول خرد را در ظرفی از آب می  آمدن سال نۀدر رومانی به نشان. می خورند 

 .و عقيده دارند اين کار ثروت را برای سال نو افزون می نمايد و با دست شسته و تميزآن را می شمارند ريزند

              .         اسکانديناوی ھا چراغ را در شب نوروز روشن می گذارند تا خورشيد را تشويق به بازگشت کنند

در يونان بشقابی از بذر کاشتنی را در روز سال . اتريشی ھا معتقدند ديدن پير زن فرتوت در روز سال نو شگون ندارد

 ھا روز اول سال نو را یپوليند.  اطفال را داخل کفش آنھا می گذارندۀو ھدي نو نزد کشيش می برند تا بر آن دعا بخواند

  . می دانند که توانسته بھشت را به آتش بکشد" لوايتان"نام ه  بئی به زندان افتادن اژدھاۀر خاطرياد آو

لمان يک قطره جوھررا در اوی زمين می ريزند ودر ر برکت برۀدر سويس روز سال نو يک قطره رنگ را به نشان

 خانه در شب ۀشکسته پشت دروازدر دنمارک ظرف ھای .  تفسيرکنند،آب می ريزند تا نقشی را که ايجاد می شود

 خوبی به حساب می آيد مردم ظروف شکسته را در طول سال نگه می دارند وشب نوروز آنھا را پشت در ۀنوروز نشان

  . دوستان و آشنايان می گذارندۀخان

وز را از ين غذای شب نورا شمالی معتقدند که لوبيای چشم بلبلی خوشبختی می آورد، بنا بری برخی از مناطق امريکا

 خانه آويزان می کنند در ۀ جنوبی آدمک ھای چوبی جلوی دروازیدر امريکا. برنج و لوبيای چشم بلبلی درست می کنند

 خانه ھا آب به بيرون می ريزند و با اين کار روح ھای شيطان را از خانه ۀنوبی ھم از پنجرجبرخی از مناطق امريکای 

  . می رانند

آنھا به . تقريبا در تمام کشور ھای خاور دور نيز در آغازين روز سال اجرا می شودسنت ريختن آب : در شرق دور

.           ی استحاصل خيز وارد شدن سال پر باران و ۀيکديگرآب می پاشند بيشتر مردم در گذرگاھھا ترھستند که نشان

ويتنامی ھا در روز . می خوانندکامبوجيھا روزعيد به راھبان غذای مخصوص ھديه می دھند و برای آمدن باران دعا 

روز آنھاست خانه ھای خودرا با شکوفه ھای زرد می آرايند و تالش می کنند که رفتارو  "نو" ه  ک"تت"سال نو 

  . کرداری شايشته درآغازسال داشته باشند

وسرگرمی در خانه آنھا حيواناتی را که برای تفريح . برای تايلنديھا آزاد کردن حيوانات خوشبختی به ھمراه می آورد

در خاور دور به ويژه در چين مردم با حمل اژدھای بزرگی در خيابانھا .  نگه می دارند روز اول سال آزاد می کنند

دايان به امپراتورمی خاژدھای چينی خالف اژدھای پوليندی قدرتی است که  .روز آغاز سال را به پای کوبی می گذرانند

ای تيزوبرنده از دسترس دورنگه داشته می شود و ھيچ کس حق ندارد از مرگ و  بخشيده اند روزنوروز تمام چيز ھ

ف سرخ رنگ گذاشته شده وھدايا در بسته بندی قرمز ارسال می شوند نوشتن وبيماری حرف بزند، غذا ھا در ظر

  .  روی پاکت ھا خوبختی به ارمغان می آوردئیبارنگ طال

  . شو می دھند و ، مجمسه ھای بودا را با آب معطر شستبودانيان سراسر جھان در اولين روز سال نو

  

  -:ھندوھا

ھندو ھای بنگالدش در روز سال نو گلدانی حاوی يک درخت عم به . مراسم سال نو در مناظق مختلف متفاوت است 

ذا  شب که سال جديد می رسد غۀدر شب سال نو تا نيم دھد در سريالنکا خانه می آورندکه آوردن برکت را نشان می

   .نمی پزند و چراغ روشن نمی کنند

روز دوم که طبق تقويم گجراتی آغازين روز از سال  .معروفترين مراسم ھندوھا  ديوالی است که پنچ روزطول می کشد

که کريشنا او را می کشد زنان اسير در   کشته شدن يکی از شاھان ستمگر ناحيه تبت را ياد آورمی شودۀنواست ، خاطر

ی در از خون او خال قرمز. ود می آويزدبه گوش خ و گوشواره اش را بازپس می گيرد و  آزاد می کندحرمسرای او را
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وسط پيشانی خود می گذارد قبل از طلوع آفتاب حمام می کنند تا خودرا از آلودگی خون خبيث او بزدايد بنا براين در اين 

طالونقره می خرندو مردم قبل از طلوع آفتاب  ند،روز زنھا خود را می آرايند و بر پيشانی خود خال سرخ می گذار

  . حمام می گيرند

  

  -: يھوديان

حسب يک سنت . ن يکسانی برای آغاز سال نو يھودی پيروی می کنندئيخالف ھندوھا، يھوديان سراسر جھان از آ  

 کارھای بد خود از که در طول سال انجام داده رسيدگی می کند و نسبت به یئمذھبی ھرکس درپايان سال نو به کارھا

برنامه از سی کرده رند خداوند در ھنگام سال نو روش ھای شان را  برامعتقديھوديان . خواھند درگاه خداوندی عذرمی

  ھای اين عيد مذھبی است تا  مردم به کنيسه می روند دعا می خوانند وکارخريدوفروش را نمی کنند

  

  -:مسلما نان

 از چراغ، با ديگر شبھا متمايز ئی ، تنھا در برخی از کشورھای سنتی با ريسه ھااول محرم ، اولين شب از سال قمری 

د مفتی اعظم االزھر رسيده، در شب اول محرم از بلندای ئيأاول محرم درمصر ، رويت ھالل ماه نوکه به ت. می شود

کديگر تبريک می گويند در مسجدی که برفراز تپه ای در وسط شھر قاھره قرار گرفته جمع شده و مردم سال نو را به ي

 از مکه به مدينه شروع می)ص(می آغازسال نو، با نقل داستان ھجرت پيامبر اسالم حضرت محمدثر کشورھای اسالاک

  .دارند

در پاکستان . در کشور ھای آسيای ميانه خيابانھا ومعابر را می آرايند. نو روز عيد سال نو وعيد ملی ساکنان ايران است

در . جشن می گيرند) ع(علوی ھای کردترکيه نو روز را به عنوان تولد حضرت علی . وشن می کنندروزسال نو آتش ر

 گندم تھيه می ۀسبزه و سنبل وسمنک که از جوان تخم مرغ رنگ کرده،.  ھفت سين می نشينندۀايران سر سفر

 بر تاريکی ئیورو روشناينه نشانگر پيروزی نئشودھريک نمادی از زايش وباروری و خرسندی را نويد می دھد و آ

  . سيب عالمت دوستی، عشق وھمدلی دوستی ومھمان نوازی صميمانه ايرانيان محسوب می شود. وپليدی است

  

  -:انستانغنو روز در افجشن 

اين جشن . ای باستان تا کنون با شکوھمندی تمام در سرزمين افغانستان تجليل می شودجشن باستانی نو روز از زمانھ 

در مسير تاريخ افغانستان، اين جشن بھاری .  کھنی داردۀباستانی که نويد بخش پايان زمستان وآغاز گر بھار است، پيشين

سب با شرايط و مقفضيات زمان به  به ميراث رسيده ودر ھريک از مراحل ومقاطع تاريخ متنا ديگراز نسلی به نسل

  .شيوه ھای خاصی برگزار شده است

بعضی .  تمدن، سخنھای زيادی گفته اندۀ پيدايش و وجه تسميه نوروز سخنوران اين سرزمين باستانی واين حوزۀدر بار

مين سبب نو از محققان ريشه ھای تاريخی اين سنت بزرگ را به دوران جمشيد شھريار بزرگ آريانا نسبت داده و به ھ

  . نيز گفته اند" نو روز جمشيدی" روز را 

جمشيد پس از يک : "  نو روز از گفته ھای فردوسی بزرگ اين گونه نقل قول شده استۀ فرھنگ آريانا در بارۀدر مجل

روز اول "صله بين دماوند تا بابل را در يک روز پيمود وآن روز فاسلسله اصالحات اجتماعی، بر تخت زرين نشست و

  "رفتند و آن روز را نو روز خواندندگچون مردم اين شگفتی را از وی بديدند جشن . اه حمل بودم

در آن روز گاری که کاوه آھنگر عليه ضحاک قيام کرد و در اين روز : برخی ديگر از نويسندگان نيز چنين گفته اند که 

دون به کمک کاوه بر ضحاک غلبه کرد و مردم را فرشتگان از آسمان به زمين فرود آمدند و به کمک کاوه شتافتند و فري
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"      اين پيروزی و نيک بختی ، آن روز را جشن کرفتندۀاز شربيداد وی نجات داد، مردم آريانا شادمان شدند و به شکران

در منا ومتون ادبی و تاريخی روايت شده است که در روزگارانی که سرزمين فارس قديم و آريانای باستان جز قلمرو 

تی جمشيد نی را ديد که از آن آب شيرين تراوش می کند ، قو. جمشيد بود در روز آغازين ماه حمل نيشکر را شناختند

امر کرد که آب اين نبات را بيرون آورده و از آن شکر بسازند و در روز پنجم ماه حمل مردم از اين آب شيرين جھت 

 صبح اين روز فرخنده قبل از ريد نام نھادند وگفتند که ھر کسی دتبريک به ھمديگر ھديه فرستادند و اين روز را روزام

و با روغن زيتون تن خود را چرب کند، در طول سال از  آن که سخن برزبان آورد از اين آب شيرين و شکر بچشد

  . انواع بال ھا در امان خواھد بود

جشن نوروزنوشته، کتاب نوروز نامه منسوب به  ۀ زبان فارسی، مھمترين کتابی که دربارۀبه باور بيشتر نويسندگان پھن

قاسم فردوسی الحکيم ابو.  نويسندگان و سخنوران در ارتباط با نوروز به آن استناد کرده اندۀحکيم عمر خيام است که ھم

سخن ساالر توانای زبان فارسی نيز نوروز را به دوران جمشيد نسبت داده است و افزوده است که جمشيد زمانی که بر 

رنگ سلطنت آريانا جلوس کردو با بدکاران مبارزه کرد ورنگ کدورت از دلھای حسودان ونابخردان شست مردم آن او

  . ايام را به فال نيک گرفته وآغازنوروز پنداشتند

ت که با خداوند مناجات کند لذا اين قين است که روز شش ماه حمل زردشت توفيق ياان زردشت را عقيده برئيپيروان آ

ی  آريانا در باب نوروز وجشنھا ادب وفرھنگۀبه ھر حال قافله ساالران عرص.   ام نو روز جشن می گرفتندرا به ن

 تاريخ اين سرزمين ۀوری آنھا اھميت اين جشن فرخنده را در ادوار گذشتآيان سخنھای زيادی گفته اند که ياد ئملی آريا

تانی از جشن نو روزبه گرمی استقبال نموده وبا قدرشناسی  باسۀ مدنی واين خطۀبه نمايش می گذارد و مردمان اين حوز

  .وتجليل از آن، زندگی امروزی خود را به گذشته ھای دورتر تاريخی خويش پيوند می زنند

  

   - :تجيليل سال نو پس ار ظھور دين مقدس اسالم 

گ مشترک نز در پرتو فرھبا ظھور دين مقدس اسالم ، نوروز با سنت ھای اسالمی پيوند يافت و قدرشناسی از نورو

ين روز مسلمانان جھان به نيات پاک جھت رسيدن به مراد به ادر. اسالمی و خراسانی به گونه ھای خاصی به عمل آمد 

يکی از سنتھای مردم . ھا به اھتزاز در می آورنداه ھا رفته و توغ و علم ھای اعزازی بر فراز اين زيارتگاه زيارتگ

 ۀندج است که به ]جھنده[ندهجَ  شمالی مزار شريف ونيز در شھر کابل پايتخت بر افراشتن افغانستان به ويژه در شھر

در اطراف حرم حضرت " نايب محمد علم خان" ھجری ١٢٨٨بر اساس يک روايت تاريخی ، در . سخی معروف است 

رانھر خواست ودر و ملحقات و خانه ھا اعمار کرد و چوب راست ومحکمی را از جنگل ھای ماو هھعلی کرم هللا وج

در نزد مسلمانان و به خصوص نويسندگان اسالمی ، .  ساختن علم مبارک از آن کارگرفت که امروز مورد استفاده است

) ع( وجود دارد که نوروز مصادف به روز قبول امانت رھبری اسالم در مقام خالفت از جانب حضرت علیئیباور ھا

  .ز را جلوه وشکوه ديگری بخشيدبوده است که اين امر سيمای تاريخی نو رو

در دوره ھای بعدی تاريخ اسالمی افغانستان و با رستاخيز ابومسلم خراسانی که حيات ملی و آزاديخواھی ساکنان اين 

  .   سرزمين با جوھر حقيقی اسالم پيوند يافت ، جشنھای ملی، از جمله جشن نو روز رونقی تازه يافت

 تمام فرھنگيان ودانشمدان تاريخی ھويداست که در حدود پنج ھزار سال قبل از ح و تذکر جدی است وبرایيقابل توض

انستان، دور از سرحدات مشترک به ايران غدر واليت شمال اف" بخدی"در بلخ " يما پادشاه" امروز در زمان جمشيد

ه سواحل دريای آمو ب در ئی ھمانند خود اقوام آريائیدر حقيقت اين جشن آريا. شد امروزی واقع است جشن گرفته می

در ساير کشور ھای منطقه پا گرفت واستحکام يافت واکنون اين ،  در منطقه ئیوجود آمده بعد ھا با پھن شدن اقوام آريا

ين آواخر ادر.  در حدود بيش از يازده کشور جھان بنام جشن نو روز وآغاز سال نو تجليل می گرددئیستانی آريااميله ب
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  فبروری سال  ٢٣متحد ، بنا بر پيشنھاد مشترک ممالک فارسی زبان، به قطعنامهً تاريخی مجمع عمومی سازمان ملل 

 چ  برج مار١۵ امريکا نيز روز دو شنبه  ۀکنگر. سبت جھانی به رسميت شناخت  نوروز را به عنوان يک منا٢٠١٠

که افتخار . به رسميت شناختمھم ترين جشن باستانی را " اھميت فرھنگی وتاريخی"ھمان سال با تصويب قطعنامه ای 

 اجالس کامل يونسکو، ۀ قابل توجه جدی و يادآوری اين است که در اين قطعنامۀاما نقط. بس بزرگيست برای افغانستان 

که مستند به شواھد   در حالی، ايرانی اين جشن ياد آوری شدهۀ امريکا از ريشۀ متحدع کنگره اضالۀملل متحد و فيصل

 که مصادف به نوروز سال چ  ما ه مار٢١ھمچنان در روز .  افغانی داشته نه ايرانی ۀريشواضع تاريخ اين جشن 

عمل آمد که ه داشت اينروز تجليل بد در شھر نيويارک امريکا از بزرگر ملل متح مق ھجری شمسی درتاالر١٣٩٠

ی توسط خوانندگان  مملکت تاجکستان منحيث يک مملکت فارسی زبان صورت گرفت و کنسرتۀسخنرانی توسط نمايند

. ھمچنان آقای اوباما رئيس جمھور امريکا نوروز را ازطريق رسانه ھا تبريک گفت . گرديدءو نوازندگان تاجکی اجرا

  . غانستانفين گفتارروی صحبت شان تماماً طرف مردم ايران بود نه ااودر

 دولت ۀالعات و کلتورو شخص نماينددولتمردان افغانستان باالخصوص وزارت اطاز گله مندی و شکوه براين است که 

که حفظ اسقالل ملی وسرحدات وطن ازوظايف دولت است  در حالی. افغانستان در ملل متحد ھيچ چيزی شنيده نشد

 نتوانسته که ايجاب ی ھيچ چيزۀسفانه  در زمينأاما دولت موجوده مت.  ھمچنان حفظ ميراث فرھنگی و تاريخی مملکت

  ختم                          . که از حوصله اين نوشته خارج استبحث جداگانه را می نمايد 

  

  اشتدياد

 و زحمتی که جھت تدوين اين گزارش مفصل متقبل شده اند، تذکر دو نکته» رائق«با تشکر از ھمکار گرامی ما آقای 

  :جھت روشنی بيشتر مطلب از نظر ما می تواند در خور اھميت باشد

 و مدنيت ھا چه در قديم و چه ھم اينک، مردمان مقيم در ھر کشور و منطقه ای، بر مبنای  ھرچند در تمام کشور ھا-١

حاکميت فرھنگی ھمان حوزه، به تجليل سال نو خويش پرداخته اند، اما ھيچ يک از آنھا با نوروز ما که ھمان نخستين 

است وقتی از آنھا ياد می نمائيم، مطابق با ، لذا برماعتدال شمسی در نيم کرۀ شمالی باشد، از لحاظ زمانی مطابقت ندارد

  . و نوروز باستانی ما صورت نگيرد جشنھاواقع آن را سال نو آنھا بنماميم و تالش نمائيم تا غلط فھميی بين آن

ادارۀ مستعمراتی و دست نشاندۀ کرزی، از چه به ارتباط افغانستان دفاع کرده است، که اينک از وی به خاطر  -٢

 زيرا تا جائی که تجربه و تاريخ جھان نشان داده است، وظيفۀ يک ؟گله بتوان نمود» نوروز«ل جشنسکوتش در قبا

ارزش ھای مادی کشورمستعمره خالصه نشده، بلکه حراج تمام ارزش ھا من حراج به دولت دست نشانده و مزدور تنھا 

  .ھائی به شمار می رودجمله ارزش ھای تاريخی و فرھنگی آن کشور نيز از جملۀ وظايف ھمچو اداره 
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