


 نوروز؛ 
جشن رستاخیز طبیعت

نوروز یکی از باستانی ترین جشن های بشری و به 
 ویژه بشر مشرق  زمین است. این جشن در تاریخ 
و اسطوره های ملت ما از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است. درباره خاستگاه، ریشه و پیشینه آن باورها 
و گفته های گوناگونی وجود دارد. برخی باور دارند 
که این جشن ریشه دینی دارد، برخی گفته اند که 
این جشن سرچشمه سیاسی و اجتماعی داشته 
است و برخی هم باور دارند که نوروز خاستگاه 
قدم  در  دیدگاه،  تنوع  این  دارد.  طبیعی  صرفاً 
نخست، قدامت این جشن باستانی و کهن را ثابت 
می کند و آن را تا اعصار ماقبل تاریخ و دوره های 
اسطوره ای پیش می برد و در قدم دوم، بازنگری 

و تأمل در آن را برای عصر ما ضروری می سازد.
مطابق منابع باقی مانده از ایران باستان که پایتخت 
آن بلخ بامی بوده و هم چنین منابع عهد خراسان 
بوده  غزنین«  پایتخت آن »حضرت  اسالمی که 
است؛ شواهد و دالیل زیادی وجود دارد که نشان 
از هر چیز دیگری ریشه و  نوروز پیش  می دهد 
جشن  این  وصف،  عین  در  دارد.  طبیعی  منشأ 
طبیعی در ادیان و فرهنگ های گوناگون، رنگ و 
بوی خاصی به خود گرفته است. هر گروه دینی و 
مذهبی تالش ورزیده اند، آن را به شکل و شمایل 
ویژه خویش تجلیل و تحلیل نمایند. البته انصاف 
را نباید فروگذاشت که رستاخیز طبیعی نوروز با 
دیدگاه تمام ادیان، اعم از توحیدی و غیرتوحیدی 
از  سرشار  بهاری  رستاخیز  است.  جمع  قابل  
جلوه های جمال و جالل ایزدی است؛ به  گونه ای 
که هر عارف و عابدی با تماشای این فصل سبز 
و خرم از جان  و دل به وجد می آید و جلوه های 
جمال و جبروت یار پر نقش  و نگار را در طبیعت 
با چشم سر و نور جان مشاهده می کند و از سر 
ذوق و شادمانی مانند بیدل دهلوی این گونه به 

هلهله می آید:

منتظران بهار فصل شکفتن رسید
مژده به  گل ها برید یار به  گلشن رسید

لمعه مهر ازل بر در و دیوار تافت
جام تجلی به دست نور ز ایمن رسید

)کاظمی، 1386: 393(

ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه سرچشمه نوروز را 
یک رخداد صرفاً طبیعی دانسته است. رخدادی 
که آغاز اعتدال طبیعی، آغاز شکوفه دادن و به 
ابوریحان  است.  درختان  و  گیاهان  نشستن  گل 
بیرونی در دلیل نام گذاری نوروز می نویسد: نوروز 
و  پیشانی  که  نامیده اند  نوروز  جهت  این   از  را 

سرآغاز سال نو است. )بیرونی، 1368: 325(
ابوبکر نرشخی نیز در تاریخ بخارا نوروز را نوروز 

کشاورزان می گوید. )نرشخی، 1363: 25(
به  را  نوروز  جشن  »نوروزنامه«  در  خیام  عمر 
کیومرث،  مانند  بلخ  کیانی  و  پیشدادی  شاهان 
هوشنگ، جمشید و فریدون و گشتاسب نسبت 

داده و آنان را از نخستین برگزارکننده گان نوروز 
)خیام 2537 شاهی: صص 11،  است.  برده  نام  

)14 ،12
تاریخ بلعمی نوروز را به جمشید نسبت می دهد 
برقراری عدالت و  از آن را  و دلیل گرامی داشت 

شکرانه برابری می داند. )طبری، 1387: 88(
نوروز  که  است  نوشته  فارس نامه  در  بلخی  ابن 
بلخ  در  جمشید  تاج گذاری  با  است  هم زمان 

باستان. )بلخی، 1374: 33(
فردوسی در شاهنامه نوروز را به کیومرث، یعنی 
نخستین انسان بلخ و بامی و پس از او جمشید 

بلخی نسبت می دهد:

چنین  گفت  کایین  تخت  و کاله 
کیومرث  آورد و او بود شاه 

چو آمد به برج  حمل  آفتاب 
جهان  گشت  با فر و آیین  و آب 

بتابید از آن  سان  ز برج  بره 
که  گیتی جوان  گشت  از آن  یکسره 

کیومرث  شد بر جهان  کدخدای
نخستین  به کوه  اندرون  ساخت  جای 

جمشید بعد از 50 سال حکومت و پیش رفت های 
چشم گیر در عرصه های امنیت، عدالت و دادگری؛ 
تربیت  و  کار  تقسیم   ساخت وسازها،  اکتشافات، 
اصناف گوناگون و رسیدن به خودکفایی مطلق 
و به شکرانه این دست آوردها روز نوروز را جشن 

می گیرد:

چو خورشید تابان میان هوا
نشسته بر او شاه فرمانروا

جهان انجمن شد بر تخت اوی
از آن بر شد فره بخت اوی

به جمشید بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند

سر سال نو هرمز فرودین
برآسوده از رنج روی تن دل ز کین

به نوروز تو شاه گیتی فروز
بر آن تخت بنشست فیروز روز

بزرگان به شادی بیاراستند
می و جام و رامشگران خواستند
چنین جشن فرخ از آن روزگار
بما ماند از آن خسروان یادگار

)فردوسی، 1388(

با مرور بر این شواهد و صدها شاهد و سند دیگر 
خراسان  عصر  در  همه گی  که  معتبر  منابع  از 
بخارا  و  طوس  و  گردیز  بلخ ،  غزنه،  در  اسالمی 
به نگارش درآمده اند، به  روشنی می توان نتیجه 
گرفت که عید یا جشن باستانی نوروز از دیرزمان 
می شده  تجلیل  ما  کشور  مردمان  میان  در 
مانند  اسالمی  خراسان  مطرح  مورخان  است. 

طبری،  بیرونی،  ابوریحان  گردیزی،  عبدالحی 
خیام نیشابوری، فردوسی و دیگران که هرکدام 
از بزرگان و مفاخر حوزه تمدن اسالمی محسوب 
آثار خویش  را در  باستانی  این جشن  می شوند، 
آن  هیچ یکی  و  داده  قرار  تحلیل  و  توجه  مورد 
باارزش های توحیدی  یا متضاد  و  را غیراسالمی 
مسلمانان ندانسته اند. این آیین کهن ملی ضمن 
هم سو شدن با بسیاری از باورهای مذهبی و دینی 
که جهان را جلوه ای از خلقت خداوند می دانند، 
از نظر منطقی و متنی، ارتباط و پیوند مذهبی و 
دینی با هیچ آیین و مذهب خاصی ندارد. اما از 
آن جا که بهار یکی از زیباترین جلوه های جمال 
از  و جالل خداوندی است، مورد توجه بسیاری 
عارفان و مومنان بوده است. به قول بیدل دهلوی:
یار شد بی پرده ، دیگر تاب خودداری که راست ؟

ای رفیقان ! نوبهار آمد، کنون دیوانه ام 
بهار آمد، تو هم ای زاهد بی درد! تزویری 

یار مستی ، من جنون  قلقل ،  چمن گل ، شیشه 
کردم 

)کاظمی، 1386: 390(

شایسته است که نسل امروز نیز این جشن را به 
حیث یک رستاخیز طبیعی و یکی از جلوه های 
پرجالل قدرت خداوند مورد تجلیل قرار دهد و با 
سیر و سیاحت در باغ و صحرا دماغ خویش را از 
با فرارسیدن نوروز هر  عطر خلقت معطر سازد. 
نوع کینه های کهنه و دشمنی ها را از خویش دور 
سازد و به زنده گی سرشار از هم دلی و صلح آمیز 

فکر کند.
با آرزوی سال خوش و خرم و برقراری صلح پایدار 

در کشور!
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7. کاظمی، محمدکاظم )1386(، گزیده غزلیات 
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در گستره  که  است  مردمی  کهن ترین جشن های  از  یکی  نوروز 
شده  تقسیم  گوناگون  کشورهای  به  امروز  که  جغرافیایی  وسیع 
گستره  این  می شود.  تجلیل  بهار  آغاز  جشن  عنوان  به  است، 
وسیع جغرافیایی از آسیای میانه گرفته تا شرق دور، کشورهای 
از  تا بخش هایی  میانه  از کشورهای خاور  قفقاز و شماری  حوزه 
افغانستان،  چون  کشورهایی  در  نوروز  می گیرد.  بر  در  را  اروپا 
ایران، تاجیکستان، روسیه، قرغیزستان، قزاقستان، سوریه، عراق، 
هند،  ترکمنستان،  ترکیه،  چین،  آلبانی،  آذربایجان،  گرجستان، 
پاکستان و اوزبیکستان به شیوه ها و آیین های گوناگون و در بسا 

موارد مشابه، به عنوان جشن آغاز سال تجلیل می شود.
گسترده گی حوزه نوروز و شور و نشاط طبیعی آن باعث شده است 
تا سازمان ملل متحد روز 21 ماه مارچ را به عنوان روز بین المللی 
نوروز نام گذاری کند و با صدور قطع نامه شماره 235/64، نوروز 
را هم چون میراث ملموس بشری بخواند و اشاعه آن را از وظایف 

کشورهای عضو سازمان ملل قلمداد کند.
با وجود تالش ها برای پیوند دادن نوروز با شماری از ادیان قدیم، 
اسناد  براساس  و  نشده  آشکار  آیین ها  این  با  نوروز  پیوند  هنوز 
حوزه  این  در  که  است  ادیانی  تمام  از  قدیمی تر  نوروز  تاریخی، 

تمدنی در زمان باستان ظهور کرده اند.
جمشید،  تاج نشینی  با  نوروز  فردوسی،  شاهنامه  روایت  براساس 
یکی از شاهان پیشدادی در بلخ بامی پیوند دارد؛ اما بیرونی در 
تاج گذاری  دوران  از  کهن تر  جشن  این  که  می گوید  آثارالباقیه 

جمشید است.
براساس شواهد تاریخی، این جشن قدیم بیش تر با تغییرات فصول 
اقلیم پیوند دارد و یک جشن طبیعی است که بیش تر  و تغییر 
زنده گی  دوران  از  این حوزه جغرافیایی  انسان  گذار  نشان دهنده 
رام ساختن  و  کشاورزی  زنده گی  دوران  به  کوچ نشینی  و  شبانی 

زمین است.
جشن نوروز با لحظه ای در تقویم رابطه دارد که در لحظه تحویل 
سال، خورشید در حرکتش در ابتدای برج حمل، از استوای زمین 

می گذرد و برابری روز و شب رخ می دهد.
این جشن طبیعی که نماد نوزایی و زنده گی دوباره طبیعت پس از 
گذار از فصل سرما است، با هیچ یکی از آیین های کهن این حوزه 
جغرافیایی پیوند ندارد و هرگونه تالش برای ایجاد چنین پیوندی، 

با واقعیت های تاریخی در تضاد است.
از  فراتر  افغانستان،  در  و  ما  فرهنگی  حوزه  در  مردم  آن که  با 
پیش داوری های دگم اندیشانه با شور و نشاط، هر سال به تجلیل 
نوروز می پردازند؛ اما این جشن طبیعی دشمنان و بدخواهانی نیز 

دارد.
در  ریشه  می کنند،  اقامه  نوروز  بدخواهان  که  دالیلی  عمده 
دین  تاریخی  روایت های  و  دینی  متون  از  خاصی  خوانش های 
از  شماری  دیدگاه های  براساس  گروه  این  مستمسک های  دارد، 
دینی  نصوص  در  اعتنایی  قابل  دستمایه  هیچ گونه  دین پژوهان 
ندارند و براساس این دیدگاه ها هیچ گونه حکم قطعی ای در پیوند 

با ناجایز بودن تجلیل از نوروز در نصوص دینی وجود ندارد.
و  آرا  در  ریشه  بیش تر  نوروز  تحریم  با  پیوند  در  دیدگاه ها  این 
افکار گروه هایی دارد که به انجماد تاریخ باورمند هستند و به باور 
علمی ای که در آن تاریخ روند تحول انسان و افکار و اندیشه های 

او است، بی باور اند.
فراتر از آن، امروز از نوروز به عنوان یکی از عوامل مهم هم گرایی 
از  میلیون  چهارصد  امروز  که  نوروز  می شود،  یاد  منطقه ای 
معنوی ای  پیام های  می کنند،  تجلیل  را  آن  جهان  باشنده گان 
هم چون نوزایی، تغییر، عدالت، بازگشت به پاکی، صلح، هم دلی 

و صله رحم در آن مستتر است.
از نمادهای وحدت  نوروز را به عنوان یکی  اکو،  کشورهای عضو 
تمدنی اعضای آن پذیرفته اند و سازمان فرهنگی اکو نوروز را تبسم 
خوانده  اکو  عضو  کشورهای  تمدنی  حوزه  در  دیرینه  و  تاریخی 

است.
با همه مخالفت هایی که با نوروز وجود دارد، نوروز به عنوان یک 
جشن کهن، اینک وسیله پیوند فرهنگی در منطقه ما و فراتر از 
جشن  این  خاستگاه  عنوان  به  افغانستان  و  می شود  شمرده  آن 
می تواند از این پدیده فرهنگی به عنوان یکی از عوامل مهم در 

جهت هم گرایی منطقه ای سود ببرد.
افغانستان به عنوان یکی از میراث داران جشن کهن نوروز می تواند 
از این پدیده مهم فرهنگی در جهت ایجاد وحدت در میان مردم 
جغرافیایی  لحاظ  به  افغانستان  ببرد.  بهره  منطقه  کشورهای 
همه  می کند،  وصل  هم  به  را  منطقه  کشورهای  که  است  پلی 
جایگاه  این  اقتصادی  اهمیت  بر  بین الملل  روابط  نظریه پردازان 
تحمیلی  از جنگ های  افغانستان  گذار  در صورت  و  دارند  اذعان 
افغانستان،  اقتصادی  اهمیت  ثبات در کنار  و  به صلح  و رسیدن 
این  قوام  ابزارهای  از  می توانند  نوروز  فرهنگی ای چون  نمادهای 

وحدت و پیوند در میان کشورهای منطقه ما باشند.

نوروز؛ نماد وحدت تمدنی
شنبه و هم گرایی منطقه ای 
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یامان حکمت  نوروز به مثابه سپهر نشانه ای
اصلی  سوال  یادداشت،  این  ابتدای  در  بدهید  اجازه 
خود را به طور واضح بیان کنم: آیا می توان در دنیای 
نوروز  جهاِن  انکار  به  کنونی  بینامتنی  و  پیوستاری 

برخاست؟ 
من معتقدم که چنین کاری امکان پذیر نیست و در 

ادامه دیدگاه خود را در این رابطه توضیح می دهم.
با  پیوند خورده  و  قدر کهن، طبیعی  آن  نوروز  آیین 
باورها و حکمت های عامیانه در بخش بزرگی از مردم 
آن ها  برای  معناساز  نظام  به  اکنون  که  است  جهان 
تبدیل شده است. این نظام معناساز به مثابه سپهری 
از نشانه ها عمل می کند و این امکان را دارد که افرادی 
را  استانبول  و  اصفهان  تخار،  کاشغر،  از سین کیانگ، 
دور هم جمع کند تا فرایندهای نشانه گی بیافرینند که 
در ارتباط با هم معنادار شوند و این گونه ما بتوانیم به 

تفسیر نشانه های آن ها بپردازیم.
و  مهم  خاصیت  کهن بوده گی،  و  گسترده گی  این 
غیرقابل انکار دارد و باعث می شود که »نوروز« به مثابه 
یک »سپهر نشانه ای« در قامت یک »فرهنگ« خود را 
به ما نشان بدهد؛ فرهنگی که در پیوند با طبیعت، تنوع 

رسوم و حکمت های آیینی شکل گرفته است.
سپهر  در  نشانه ها  و  رمزگان  تنوع  گفت؛  باید  حاال 
است  داده  نوروز  به  نیز  کارآمد  وجه  نوروز،  نشانه ای 
که به هیچ وجه نمی توان آن را نادیده گفت. به قول 
بنیاد گذار  و  تارتو  مکتب  نظریه پرداز  لوتمن،  یوری 
نشانه شناسی فرهنگی: یکی از مهم ترین ویژه گی های 

رسم آن بی فایده نیست؛ از دید و بازدیدها گرفته تا 
سیاه بازی و نو شدن لباس ها و دور ریختن پلیدی ها 
و آغازهای تازه، همه و همه برای مردم عادی در این 
حوزه فرهنگی، کاربردی و ملموس هستند. از همین 
روی نیز هست که حتا مذهبی ترین مردم نیز بدون 
برمی خیزند،  پاس داشت آن  به  تردیدی  و  هیچ شک 
سال  آغاز  معنابخش  آیین  و  سال  هر  پایان  که  چرا 
جدید، آن ها را با بخش بزرگی از باورهای اساطیری 
رفتار  هیچ  آن  در  که  می کند  مرتبط  خود  کهن  و 
ارتجاعی توصیه نمی شود. چنین امری  غیراخالقی و 
به مرور زمان در طول تاریخ گسترش یافته و سپهر 
به  باعث  از جغرافیا  وسیع  در گستره   نوروز  نشانه ای 
وجود آمدن »ساختارهای مشابه نشانه ای« شده که به 

پویایی این سپهر نیز، کمک شایانی کرده است.
داشت؛  توجه  آن  به  باید  که  است  این جا  مهم  نکته 
میان  روابط  و  رسوم  و  آداب  از  مخزنی  تنها  نوروز 
متون متنوع این ساختارهای مشابه نشانه ای نیست، 
آن  رشد  و  اندیشه ورزی  و  تولید  پویایی،  عامل  بلکه 
نیز هست. جایگاهی برای آفرینش، پرورش و انتقال 
معانی کهن به نسل های حال و آینده در یک فرهنگ 

ریشه دار و کهن.
ارتباط  نوروز،  نشانه ای  سپهر  که  می بینیم  سویی  از 
تولد  من جمله  دیگر  نشانه ای  سپهر های  با  عمیق 
حضرت مسیح دارد و این ارتباط برون گفتمانی نیز 

باعث انسجام بخشی به آن می شود.

یادداشت  این  ابتدایی  سوال  به  مجدداً  بیایید  حال 
برگردیم؛ آیا می توان به طور کامل به انکار جهان نوروز 
برخاست؟ با توضیحاتی که داده شد، به نظر می رسد 

به دو دلیل نمی شود:
اول این که، نوروز اکنون عامل تولید محتوا برای بخش 
مهمی از معناهای فرهنگی ما در جغرافیای وسیع است 
که انکار آن نه تنها منطقی نیست، بلکه بسیار آسیب زا 
و بحران آفرین است. حذف بخش اصلی حافظه تاریخی 

مردم، به گنگ شدن آن ها خواهد انجامید.
رابطه ای  و  بسیار درون زا  نشانه ای  این که، سپهر  دوم 
است، بنابراین، مدام در حال تولید متن است و عامل 
فرایندهای نشانه گی در ساختارهای مشابه در  ایجاد 
فرهنگ های متفاوت است. چگونه می توان جلو فرایند 
ممکن  کار  این  گرفت؟  را  فرهنگ  یک  در  نشانه گی 
مرگ  فرهنگ.  آن  در  نشانه ها  مرگ  با  مگر  نیست 
نشانه ها نیز به مرگ فرهنگ منجر می شود. پس حذف 
چنین گفتمانی عماًل غیرممکن است و کسانی که به 
دشمنی با آن می پردازند، متاسفانه کاری جز تشویش 
اذهان مردم، بازی در زمین دشمنان فرهنگ و خاک 

پاشیدن به چشم حقیقت نمی کنند.
سپهر نشانه ای آن قدر شمولیت دارد که چتر آن همه 
حوزه ها را شامل می شود؛ حتا آن کسانی که به انکار 
پای  زیر  شاخ  دارند  واقع  در  نیز  می فشارند  پای  آن 
خود را می برند، چرا که خود نیز با همان زبان و همان 
رمزگانی متن تولید می کنند که محصول همان سپهر 
نشانه ای است که مشغول دشمنی با آن هستند. سپهر 
نشانه ای نوروز، در طرح واره های تصوری ما، در روان ما 
و در الیه  الیه نورون های آیینه ای مغز ما ته نشین شده 
است. چگونه می توانیم ذهن خود را از آن تهی کنیم؟

سپهر نشانه ای، حضور رمزگان های نشانه ای و عناصر 
متقابل  ارتباط  و  تعامل  با  که  است  معنایی  متعدد 
و  هم نوایی  با  تنها  و  شده اند  پیوست  یک دیگر  به 
هم بسته گی با یک دیگر و با نوعی پشتیبانی از یک دیگر 
می توانند به صورت »پیوستار نشانه ای خاص« عمل 
هیچ  کنونی،  پیوستاری  جهان  در  او،  نظر  از  کنند. 
کند.  عمل  خودمختار  صورت  به  نمی تواند  متنی 
بنابراین، یک متن با تفسیر رمزگان آن در ارتباط با 
پدیده های فرهنگی تحقق می یابد، به شرطی که در 
نشانه ای  نشانه ای خاص خود در یک سپهر  پیوستار 
مطالعه گردد و ارتباطش با متون دیگر و با کل عناصر 

سپهر نشانه ای مشخص شود.
تفسیر،  می کنیم؛  تفسیر  نشانه هایش  با  را  جهان  ما 
یک  انکار  می شود.  معنادهی   و  معناسازی  به  منجر 
فرهنگ معناساز آن هم به زور، سبب آسیب رساندن 
به حافظه تاریخی آن فرهنگ یا بهتر بگویم به کاربران 

آن فرهنگ می شود.
این سپهر  درونی  به گسترده گی  دیگر  اکنون یک بار 
نشانه ای بنگریم. بخش های بسیاری از شبه قاره هند، 
ترکمنستان،  اوزبیکستان،  تاجیکستان،  افغانستان، 
ارمنستان، آذربایجان، ایران، ترکیه، عراق، بلغارستان 
و... در این سپهر دخیل هستند. در شهر به شهر این 
نوروز،  فرهنگی  رمزگان  و  نشانه ای  عناصر  کشورها، 
زنده گی را برای مردم، معنادار می کند. وجه کاربردی، 
آن هم به لحاظ روان شناسی بسیار کارآمد است و هیچ 
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حمل/ روز  نخستین  بهاری،  تعادل  روز  نوروز، 
فروردین، برابر با 21 مارچ ترسایی؛ یکی از نمادهای 
تا  دور  گذشته های  از  که  است  فرهنگی  مشترک 
نه  روز  این  می شود.  تجلیل  ما  سرزمین  در  امروز 
از گیتی،  بلکه در مناطق وسیعی  تنها در میهن ما، 
و  میانه  آسیای  خاورمیانه،  قفقاز،  حوزه  جمله  از 
ویژه،  صورت  به  می شود.  داشته  گرامی  آسیا  شرق 
کشورهایی چون آذربایجان، آلبانی، افغانستان، ایران، 
پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان، 
قرغیزستان و هند نوروز را پاس می دارند و در شکل و 
شمایل متعدد آن را تجلیل می کنند. این کشورها به 
نام کشورهای حوزه نوروز نیز شناخته می شوند. نوروز 
برای افغانستان نه تنها یک رسم سنتی فرهنگی، بلکه 
پیوند دهنده این کشور با تاریخ باستان نیز است؛ زیرا 
بلخ که  تاج پوشی جمشید در  و  یما  اساطیری چون 
یکی از والیت های مهم افغانستان امروز است، اتفاق 
افتاده است. هرچند تجلیل از نوروز در افغانستان از 
چالش هایی  با  طرف  این  به  طالبان  حاکمیت  آوان 
آن  از  تجلیل  و  نوروز  خوشبختانه  اما  بوده،  مواجه 
باقی  نوروز  حوزه  کشورهای  و  افغانستان  به  محدود 
و  فراملی  مناسبت  نوروز  امروزه  بلکه  است،  نمانده 
منطقه ای به حساب می آید. با درک اهمیت موضوع و 
با نظرداشت این که نوروز در محدوده وسیع جغرافیایی 
و در بین بیش تر از 300 میلیون انسان ارج گذاشته 
و گرامی داشت می شود، سازمان ملل متحد، روز 21 
مارچ هر سال را مسما به روز بین المللی نوروز کرده و 
طی قطع نامه شماره 64/235 خویش، نوروز را میراث 
ناملموس بشری عنوان داده و اشاعه این روز را در زمره 
وظایف کشورهای عضو قرار داده است. این قطع نامه 
که مسما به روز بین المللی نوروز است، به تاریخ 23 
افغانستان،  کشورهای  پیشنهاد  به   2010 فبروری 
قزاقستان،  هند،  ایران،  مقدونیه،  آلبانی،  آذربایجان، 
قرغیزستان، تاجیکستان، ترکیه و ترکمنستان توسط 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. 
این قطع نامه عالوه بر مقدمه، دارای 5 بند است که در 
این جا به شرح محتویات آن به سبک ادبیات سازمان 

ملل متحد پرداخته می شود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد:

ملل  سازمان  منشور  در  مندرج  اصول  بر  تاکید  با 

حصول  اصل  روی  تاکید  خاص  صورت  به  متحد، 
اجتماعی و  اقتصادی،  بین المللی در عرصه  همکاری 
فرهنگی، با تذکر بر برنامه جهانی به منظور گفت وگو 
میان تمدن  ها، با تأیید اعالمیه جهانی تنوع فرهنگی 
نظرداشت  با  )یونسکو(،   2001 نوامبر   2 مصوب 
با  فرهنگی،  ناملموس  میراث  از  کنوانسیون حفاظت 
مالحظه وابسته گی میراث ناملموس و میراث ملموس 
فرهنگی و طبیعی، با استقبال از شمولیت نوروز در 
لیست میراث ناملموس فرهنگی، با تاکید روی اهمیت 
افزایش آگاهی عامه پیرامون فرهنگ های ملی، تنوع 
و میراث فرهنگی جهانی که از اساسات تقویت صلح 
این که  یادداشت  با  است؛  بین المللی  همکاری های  و 
سال  آغاز  روز  عنوان  به  بهاری،  تعادل  روز  یا  نوروز 
توسط بیش تر از 300 میلیون انسان و برای بیش تر از 
3 هزار سال در حوزه های بالکان، بحیره سیاه، قفقاز، 
تجلیل  مناطق  سایر  و  میانه  خاور  مرکزی،  آسیای 

می شود و...
1. روز 21 مارچ را به عنوان روز بین المللی نوروز به 

رسمیت می شناسد؛
نوروز را تجلیل  از تالش های کشورهای عضو که   .2
و  فرهنگ  ارتقای  و  حفاظت  راستای  در  می کنند، 

سنت های نوروزی استقبال می کند؛
3. کشورهای عضو را در راستای تالش غرض افزایش 
آگاهی در مورد نوروز و تجلیل مناسب مراسم این روز، 

تشویق می کند؛
4. کشورهای عضو )که نوروز را تجلیل می کنند( را به 

با روی کرد اشاعه  مطالعه ریشه ها و سنت های نوروز 
ملل،  جامعه  بین  در  نوروز  میراث  مورد  در  آگاهی 

تشویق می کند؛
5. کشورهای عضو ذی عالقه، سازمان ملل متحد به 
برنامه ها  آن،  اختصاصی  ویژه  نهادهای  ویژه  صورت 
هم چنان  و  یونسکو  خاص  صورت  به  صندوق ها،  و 
در  اشتراک  به  را  غیردولتی  بین المللی  سازمان های 

مراسم تجلیل از نوروز، تشویق می کند.
هرگاه به محتوای قطع نامه روز بین المللی نوروز دقت 
شود، موارد متعددی را می توان از آن استنباط کرد. به 
عنوان مثال، براساس مقدمه قطع نامه روز بین المللی 
نوروز، منشور سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین 
در سطح جهان  بزرگ  اعتبار  از  که  بین المللی  سند 
نوروز  است.  قطع نامه  این  پشتوانه  است،  برخوردار 
از  یکی  بین المللی،  فرهنگی  مناسبت  عنوان یک  به 
مبناهای همکاری های بین المللی در عرصه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی قرار داده شده است. روز بین المللی 
نوروز یکی از نمادهای گفت وگوهای تمدن ها قلمداد 
مصوب  فرهنگی  تنوع  جهانی  اعالمیه  است.  شده 
سازمان یونسکو نیز یکی از پشتوانه های روز بین المللی 
نوروز قرار داده شده و به همین اساس نوروز شامل 
لیست میراث ناملموس فرهنگی جهان شده است که 
طبق صراحت کنوانسیون حفاظت از میراث ناملموس 
جهانی، رفتارها، نمایش ها، گفتارها، دانش، مهارت ها و 
هم چنان ابزار، وسیله ها، مصنوعات و فضاهای فرهنگی 
که بیان گر اجتماعات و در مواردی بیان گر افراد باشد، 

میراث ناملموس فرهنگی نامیده می شود. نکته مهم 
دیگر در مقدمه این قطع نامه عبارت از رسمیت سابقه 
بیش تر از 3 هزار ساله برای نوروز و هم چنان قرار دادن 
نوروز به عنوان وجه مشترک فرهنگی بیش تر از 300 
میلیون انسان است که همین امر یکی از دالیل جهانی 
بودن یا جهانی ساختن نوروز است. بندهای پنج گانه 
این قطع نامه از وضاحت جامعی برخوردار است که به 
صورت کل حاکی از رسمیت نوروز به عنوان یک روز 
بین المللی و هم چنان استقبال از تجلیل و اشاعه آن و 
به همین ترتیب ترغیب سایر دولت ها، سازمان ملل و 

موسسات به اشتراک در این روز است.
مورد دیگری که بایست در این بحث یادآوری شود، 
هم چنان  و  بشر  و  حقوق  جهانی  اعالمیه  از  عبارت 
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
است که هر دو سند یاد شده رسمیت فرهنگ ملت ها 
برای  را  فرهنگی  مناسبت های  در  آزادانه  اشتراک  و 
مردم ضمانت نموده و آن را جزو حقوق بشری آنان 
نتیجه  می توان  اساس،  این  به  است.  کرده  قلمداد 
یک  عنوان  به  روز  این  از  تجلیل  و  نوروز  که  گرفت 
مناسبت فرهنگی جهانی، شامل حقوق بشری مردمان 
کشورهای حوزه نوروز بوده و از حمایت قوی برخوردار 

است.
نتیجه  فشرده این نوشته را می توان چنین آورد: نوروز 
به عنوان یک مناسبت فرهنگی فراتر از سطح چند 
کشور و منطقه مطرح است و سازمان ملل متحد طی 
یک قطع نامه این روز را وجه بین المللی داده است. این 
روز نه تنها یک مناسبت فرهنگی است، بلکه ظرفیت 
دیپلماسی  از  مهمی  عنوان بخش  به  که  دارد  را  آن 
و  تعریف شود  ما  به شمول کشور  فرهنگی کشورها 
تاریخی و هم چنان  تثبیت جایگاه  از آن در راستای 
عمل  به  استفاده  خارجی،  سیاست  اهداف  حصول 
آید. نوروز میراث مشترک بشر است و خوشبختانه از 
حمایت وسیعی در سطح جهان برخوردار است. نوروز 
به عنوان یک مناسبت مهم فرهنگی، بخشی از حقوق 
به  که  است  نوروز  حوزه  کشورهای  مردمان  بشری 
صورت خاص توسط بند اول ماده 27 اعالمیه جهانی 
اول، سوم، ششم و  ماده های  حقوق بشر و هم چنان 
پانزدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی ضمانت شده است.

 جایگاه روز بین المللی نوروز
 در ادبیات ملل متحد

شنبه
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چکیده
نوروزنهتنهانوشدنروزگاراست،بلبیانگرچگونه
چگونهگی کـه داستانی است؛ انسان داستانشدن
را تاریخی آریانا/ایران تمدنی و فرهنگی هویت
تا اساطیری ازعصر نوروز تداوم آیینهداریمیکند.
امروزکهعصرجهانیشدناست،داللتبرژرفساختی
داردکهمیتوانددرعصرجهانیشدنپایبستمناطق

متحدقرارگیرد.
درایننبشته،برآنمباروشتحولکیفیبرچگونهگی
وچیستینوروزدرنگکنم.پرسشفربهیکهبدان
پاسخمیدهم،ایناست:نوروزچهخاستگاهیدارد؟

کلماتکلیدی:نوروز،جمشید،آریانا،فرهنگ،تمدن،
جهانیشدنوثباتمنطقوی.

مقدمه
نوروزنمادیازچیستیوچگونهگیهویتفرهنگی
وتمدنیمااست.آیینهایاستکهتاریخدیرینهسال
جغرافیایبزرگفرهنگوتمدناینحوزهمدنیتساز
وفرهنگپروررادرآنمیتواندید.امااگربخواهم
کنم، تعریف را چگونهگی و چیستی این نماد، این
نگاهونگرشپژوهشیچنانباابهامدورهاساطیری
نماد این خور در سخنی هرگز که میخورد گره
نمیتوان گفت. نمیتوان تمدنی هویت نهادینهشده
خاستگاهنوروزرابااستداللروشن،مستدلکرد.فهم
تأویل، و است هرمنوتیک نگرش گرو در اساطیری

برایندبارزنمادهایرازآمیز.
آریایی آیینهای و جشنها خاستگاه روی، هر به
وشگرف »پیوندژرف تمدنی، و فرهنگی اینحوزه
با که دارد هستیشناسانه و کیهانی پدیدههای با
ویژهگیهایاقلیمیوزیستبومیآمیختهوبرانگیخته

)...htt:/www.oshihn.org(».شدهاست
ناهمگونیباورهادرزمینهخاستگاهوچیستینوروز،
چنانگستردهدامناستکهبهآسانینمیتوانمحور
وگرهگاههمگراییباورهارابرجستهکرد؛امااینکه
پیشینه سال هزاران و است دیرینهسال نماد نوروز
تاریخیدارد،نکتهمشترکدرباورپژوهشگراناست؛
نکتهایکهبرروزگارسومینپادشاهپیشدادیانیعنی

جم)جمشید(متمرکزاست.
خاستگاهنوروز

آثارتاریخیبراینباورصحهمیگذاردکهدرطلعیه
تاریخآریانا/ایرانتاریخیچهارسلسلهقراردارند:

۱.پیشدادیان
۲.کیانیان

۳.سلسلهاسپه
۴.دودمانپهلوانها

پادشاه یگانه هویت که جمشید و جم یم، یما،
عنوان به است، آریانا تمدنی و فرهنگی جغرافیای
تاریخی ذهنیت به تبدیل نوروز بنیانگذار و بانی
شدهاست.حکیمابوالقاسمفردوسیبافهمبرگرفتهاز
خداینامکهاوسایررسایلاوستایی،جشننوروزرا
باتابشآفتاب)شید(برتختجمگرهمیزندوجشن
نوروزراازابتکاراتجمشیدمیداندکهدربلخباستان

مستقراست:
بهفرکیانییکیتختساخت
چهمایهبدوگوهراندرشناخت
کهچونخواستیدیوبرداشتی
زهامونبهگردونبرافراشتی
چوخورشیدتابانمیانهوا
نشستهبراوشاهفرمانروا

جهانانجمنشدبـرتختاوی
فروماندهازفرهبختاوی

بهجمشیدبرگوهرافشاندند
مرآنروزراروزنوخواندند

سرسالنوهرُمزفرودین
برآسودهازرنجتن،دلزکین

بزرگانبهشادیبیاراستند
میورودورامشگرانخواستند
چنینجشنفرخازآنروزگار

بـــهماماندازآنخسروانیادگار
ولی مییابیم؛ طبری وزین تاریخ در را باور همین
ابوریحانبیرونیدر»آثارالباقیه«ضمنصحهگذاشتن
برنگرشفردوسیوطبری،نکتهتأملافزایدیگری
نیزبرآنمیافزاید:»آنروز،روزتازهایبود،جمشید
عیدگرفت؛اگرچهپیشازآنهمنوروزبزرگومعظم

بود.«
ازسخنالبیرونیایننکتهرامیتواناستنتاجکردکه
نوروزبهعنوانزایشدوبارهطبیعتبهعنوانجشن
دوره در و داشته وجود ازجمشید پیش شادیافزا،

حاکمیتپیشدادیانجریانسازمیشود.
نگاهدیگربهخاستگاهنوروز

در که میدانند تاریخی متون با آشنا فرهیختهگان
طلیعهتاریخآریانادومدنیتقراردارد:

۱.مدنیتویدی
۲.مدنیتاوستایی

وجود میالد از قبل حدود۱۴۰۰ در ویدی مدنیت

»ب«، نمایه بهویژه نمایه، دو این به توجه با
نوروزستیزیدرسیرتاریخنتوانستهاست،پشتوانهای

مردمیبیابدتامندرسومتروکگردد.
چگونهاماممحمدغزالیبانوشتنمقاصدالفالسفهو
تهافتالفالسفهمیتواندنگرشفلسفیراسالهابه
بندکشد؛امانوروزرانمیتوانددرذهنمردمسرکوب

کندوازذهنیتجمعیبزداید؟
آری!غزالیازبلندای»کیمیایسعادت«فریادمیزند:
باید سده و نوروز است، حرام گبران شعار »اظهار
مندرسشودوکسینامآننبرد.«پرسشایناست:
چرانوروزمندرسنمیگردد؟پاسخروشناست:نوروز
تکامل فرایند طبیعی نتیجه و دارد فراآیینی رنگ
است.بههمیندلیلباهمهبازدارندهگیهایمستمر،
ادامهمییابدوباعبورازپیچوتابهایدورهاساطیری
وفضایفرهنگشفاهی،وارددورهمکتوبمیگرددو
دردورهحاکمیتسالطینسامانی،غزنوی،سلجوقی
و...بااندیشهوخیالشاعراندرهممیآمیزدوباامواج
جاریزندهگیتالطممیکند.قرنهارادرمینورددو
امروزنهتنهادردهکشورعضوسازمانهمکاریهای
اقتصادی)اکو(،نوروزبهمثابهنمادهویتبخشتجلیل
میگردد،بلبهعنوانهویتتمدنیانسانثبتجهانی
شدهاست.بهحق»نوروز،جشنهمهگانیوفراگیر
است.بههمیندلیلمیتوانددرگفتوگویتمدنها،
عمدهای و مفید بسیار نقش وکشورها ملتها بین
دوستی صلح، بـرای باشد زمینهای و نماید ایفا را
نوروز، )کتابشناسی ملتها.« فرهنگی تبادالت و
با نگرش همین شناسی،ص۱۲( مردم پژوهشکده
بیاندیگردرماهنامهاقتصادی،فرهنگیوگردشگری
اینک است:»وهم یافته بازتاب نوروز«چنین »اکو
درکنارهمهمفاهمفرهنگی،دینی،تاریخیوسایر
نام به پدیدهای دیگر، مشترک ارزشمند مولفههای
همدلیها بازآفرین قدرت و دوستی بهار که نوروز
درمجموعهدهکشورعضواکوبهشمارمیآید.نوروز
یکتبسمتاریخیودیرینهدرفرهنگوحوزهتمدن
کشورهایعضواکواست.«)موسسهفرهنگیاکو،سال

اول،شماره۱(
واقعیت جهانیشدن که عصری در دیگر، سخن به
این به منطقی پیوستن است، ما زمانه انکارناپذیر
فرایند،جزباایجادمناطقمتحدونظاممنطقهگرایی
مشترک تمدنی و فرهنگی نمادهای نیست. ممکن
مناطق ایجاد تحکیم و تسریع در که است عاملی
نوروز که است طبیعی دارد. کلیدی نقش متحد
نمادفرهنگوتمدنمردمیاستکهدر فربهترین
بیشازدهکشورمستقلتداومحیاتمیدهندودر
آیینهنمادهایچوننوروزهویتهستیسازگذشته،
حالوفردایخودرامیبینند.ازهمینمنظراست
کهبا»موسسهفرهنگیاکو«صمیمانهوهمآواتکرار
میکنم:»نوروزیکتبسمتاریخیودیرینهدرفرهنگ
وحوزهتمدنیکشورهایعضواکوبهشمارمیآید.«
افغانستان، کشور سه خارجه امور وزیران تفاهمنامه
و رودکی از تجلیل بر مبنی تاجیکستان و ایران
مبانی به ژرف نگرش بیانگر کشور، هرسه در نوروز
دیرینهسالفرهنگوتمدنمشترکاست.)افغانستان
وجامعهجهانی،۲۳۵:۱۳۸۹(رودکی،نمادفرهنگ
سهکشورهمزباناست.نوروز،نمودونمایهتمدنی
آنانیاستکهازسینکیانگتادریایسیاهمیزیند.
اینحلقهاتصالرابایدگرامیداشتوبااندیشهنو،
نواونویدهمزیستی ازنوروز، نو تفکرنووشناخت

صلحآمیزرابهتصویرکشید.
ازمنظردیگر

همانگونهکهاشارتشد،خاستگاهنوروز،دورهاساطیر
است.تداومآندرفضایخداینامکها،شاهنامههای
منثورومنظوم،بیانگراینخاستگاهوخیزشحماسی

است.
آیین با زمانیاش تداوم در نوروز که آنجایی از
اوستاییدرهممیآمیزد،درفراستبرخیازمتکلمین
وفقهابهمثابهشعارگبرانموردشماتتقرارمیگیرد.
جمعینیزبهخاطرکمرنگساختناینشماتتو
فراهمسازیزمینهگرامیداشتنوروز،تالشکردهاند
ببخشند. نمایهدینی و تمدنی،رنگ نماد این به تا

چنانکهنوشتهاند:
-نوروز،روزخلقتعالموآدماست.

-نوروز،روزتولدحضرتعلی)رض(است.
-نوروز،روزپیداشدنانگشتریحضرتسلیماناست.

-نوروز،روزتجدیدآیینایـزدپرستیاست.
بااینآهنگدینی،میتوانندنوروزراکهباذهنیت
زندهتاریخیگرهخوردهاست،ازدایرهتصلببرهانند.
البتهشاعران،بهویژهسخنورانقرنچهارموپنجمدر
اینتداوموپویایینقشکلیدیداشتهاند؛نقشیکه
باهمتوهیمنهسالطینسامانیوغزنویسختگره
خوردهاست.چنانکهاغلبقصایدفرخیبهمناسبت
جشننوروز،مهرگانوسدهسرودهشدهاست.ستودن
ممدوح،بهمناسبتایننمادهایتمدنی،بیانگرتوجه
ژرفسالطینبهاینگرهگاههایهستیبخشتاریخی

است. شبانی حیات آن ممیزه مهمترین که داشته
یعنیهنوزانسانهابهاستعدادباروریزمینآگاهی
ندارند.برایتداومحیاتازنعمتهایآمادهطبیعت
به ییالق از و ییالق به ازقشالق استفادهمیکنند.

قشالقکوچمیکنند.
بهسخنروشنتر،عدماستقرارواسکانازخصوصیات
»زندهگی چگونهگی بیانگر که است شبانی حیات
مختصر )تاریخ است.« ویجه آریانا آریایینژاد مردم
افغانستان،۸:۱۳۷۴(اسطورههایاینمرحلهباچنین

ویژهگیومواصفاتیتعریفمیشوند.
میالد از قبل ۱۲۰۰ به اوستایی مدنیت پیشینه
ادامه اوستایی »مدنیت استمرار نظر از و میرسد
مدنیتویدیاست.«)مجموعهمقاالت،۹۹:۱۳۹۶(
که دارند باور اوستایی متون به استناد با مورخان
مرحله از آریانا آریاییهای اوستایی مدنیت دوره در
رمهداری،کوچیگریوخانهبهدوشیعبورمیکنند
وباکشفاستعدادباروریزمین،سکناگزینومتوطن
میشوندوبرجوبارومیسازند.برجوبارو،برایندی
ازحستملکاست.بهباورجنیدی»دورههوشنگ،
و )زندهگی است.« بشر اسکان و خانهسازی دوره
:۱۳۷۴ ایرانی، گفتارهای پایه بر آریاییان مهاجرت
پادشاهی با استقراروسکناگزینیمصادف این )۴۷
شاهپیشدادیانیعنییما)جمشید(دربلخاست.»بلخ
نخستینمنطقهایاستکهنظامشاهیوسلطنتیدر
آنجاتشکیلمیشود؛ویکعدهشاهاناوستاییدر
اینسرزمینعرضوجودمیکنند.«)مدنیتاوستایی،

)۹-۱۰:۱۳۹۶
یماکهسومینشاهازسلسلهپیشدادیاناست،بهپاس
پایانیافتنمرحلهخانهبهدوشیوکشفباروریزمین،
انسان بلخرامیسازدوبهیمنپیروزی باره یا واره
برزمین،جشننوروزرابرگزارمیکند.یعنینوروز،
نواینوشدنوزایشرستاخیزیزمینبامتوطنشدن
زمینه زمین، بر تملک دارد.حس وثیق ربط انسان
حبوطنرامساعدمیسازد.دفاعازقلمروواستمرار
حیات،بستراساطیریخداینامکهایمنثورومنظوم
رافراهممیکندومنظومههایحماسیبهمثابهدفاع

ازهستیانساندرچنینبستریقدمیکشد.
بهسخندیگر،منظومههایحماسی،روایتیازدفاع
را اساطیر اگر است. او اجتماعی هستی از انسان
ماحصلسیطرهانسانبرزمینبدانیم،سخنناسخته
که دارد سخنی محور این در زرینکوب نگفتهایم.
میبخشد: استواری و متن،صالبت این پختهگی بر
اقتصاد به شبانی معیشت از آریاییها »انتقال
روستاییوپیوندآنهاباکشتوزمین،نهفقطدر
قوم دینی آداب و مراسم در بلکه اساطیر، و عقاید
هممیبایستتأثیرقطعیکردهباشد.عجبنیست
کهتدریجاًدرمقابلخدایانبیابانیمثلمیتراخدای
در که آبها خدای نپات، آپم و چراگاهها، و گلهها
بازندهگیکوچینشینی ایرانی نزددوقومهندیو
که حکیم خدای اهورامزدا، داشته، ارتباط شبانی و
قدرت و بهحکمت روستایی اقتصاد انضباط و نظم
اوحاجتداشت،غلبهبیابدوشرکوثنویتدیرینه
راتدریجاًبهسویتوحیدوحدتوجودسوقدهد.«

)ایرانقبلازاسالم،۲۸-۲۹:۱۳۵۵(
بههرروی،دراینبرههازتاریخ،نوروزنمادپیروزی
حوزه و سرزمین از دفاع است. زمین بر انسان
تملکمفهومتاریخیمیهنراشکلمیدهد.دفاع
صحراگرد، تورانیان برابر در مبارزه و زیستبوم از
آفرینش عینی زمینه اساطیر میشود. اسطورهساز

خداینامکهاوشاهنامههارافراهممیسازد.
اگرنوروز؛

برهه آن در انسان اجتماعی نوشدنهستی نوای -
است؛

-آهنگکشفاستعدادباروریزمین؛
-وپایانیافتنکوچیگیریوخانهبهدوشی،جشن

مهرگانپایبستدیگردارد.
از ماردوش آهنگر،ضحاک کاوه پتک با که گاه آن
مسندخونیناستبدادبهزیرافکندهمیشود،بهیمن
برستم، برظلمت،عدالت نور اینپیروزی،پیروزی
انگرهمینو،فریدون بر اهریمن،سپنتامینو بر اهورا
خاطره تا میدارد برپا را مهرگان مهرماه،جشن در

پیروزیعدالتبرستمدرذهنتاریخنهادینهشود.
طبیعت بر انسان پیروزی نماد نوروز جشن چون
سرکشاستوجشنمهرگاننمادپیروزیعدالتبر
ستم،دردورهاسالمیایننمادهایفراآیینیوسخت
نباید فراموش میشود. شناخته رسمیت به مردمی
کردکهدرصدراسالمباآییناوستاییبهمثابهآیین
توحیدیبرخورداهلکتابمیشود.نهتنهاالبیرونی
برآنصحهگذاشته،بلمحمدابوزهرهدرکتابوزین

»خاتمپیامبران«برآنتأکیدکردهاست.
بههرروی،بهباوراینقلم،نوروزدونمایهدارد:

معیشت بــــــر روستایی اقتصاد غــــلبه الف(
شبانی؛

ب(باوربهاهورامزدا،خدایحکیمویگانه.

اراده و انساناست تاریخچگونهداستانشدن است.
جمعیمردم،اینداستانراازدورهاساطیریتاامروز
تداومدادهاست.بنابراین،نوروز،گذشتهایاستکه
دربسترحالاستمراردارد.ایناستمرارماحصلچه

واقعیتیاست؟
به شبیه مراسمی بابلیان که میدانند فرهیختهگان
نوروزداشتهکهبهزبانسومری»اکموک«میگفتهاند
با جشنهای از یکی همچنان تو«؛ »اکی بابلیان و
از امروز که بوده »بُمو« جشن مانوی آیین شکوه
باقی نامی جز مهرگان جشن چون جشنها این
خود تاریخی ابهت تمام با نوروز ولی است؛ نمانده
تردیدینیست درذهنزمانهماحضورعینیدارد.
نوروزدرگذرزمانمتفاوت از کهچگونهگیتجلیل
آیینها از عبور با اساطیری دوران نماد این و بوده
وفرهنگهایمتفاوتتوانستهاستباآهنگنوآیین
نیزگذرکند. ازمرزهایجغرافیاییاش و یابد ادامه
چنانکهحجاجبنیوسف»باپذیرفتنهدایاینوروزی
برآنصحهمیگذارد.«)تمدناسالمی،جرجیزیدان،
ورنگ اجباری بهدلیلهدایای و جلد۲،ص۲۲(
منسوخ را آن عبدالعزیز بن عمر هدایا، این تجملی
ظهور با و )۳۸۷ ص ا، جلد )بلوغاالدب، میسازد.
ابومسلمخراسانیوحاکمیتعباسیانزمینهایفراهم
میشودتابرمکیاننوروزرادرقلمروعباسیانتبدیل
بهجشنفراگیرسازند.تجلیلازنوروزومهرگانکه
اعراببداننیروزومهرجانمیگویند،دربستریکه
خاستگاهآننیست،سالیانمتمادیرونقافزایمسرت
مردممیگرددوشاعرانعرببهتمجیدآنقصایدغرا
میسرایند.حمزهاصفهانیاینقصایدرادرمجموعه
نفیسبهنام»اشعارالسایرفیالنیروزوالمهرجان«
آثارالباقیه،ص۳۱(بههر تدوینکردهاست.)ر.ک:
که است مردمانی مسرت و همزیستی نوروز، حال،
درسیرتاریخدیرینهسالاینحوزهبزرگ،فرهنگو

تمدنآفریدهاند.
اینککههزارانسالازعمرنوروزمیگذردونوروز
۱۴۰۰خورشیدیمصادفبا۳۷۴۹تقویمزرتشتیان
است،هنوزبامراسمویژهایدرقاموسفرهنگهای
متفاوت،بهاشکالگوناگونتمجیدوتجلیلمیگردد.
کدورتها، زدودن دوستان، و وابستهگان از دیدار
خانهتکانی،رفتنبهگورستانودعاجهتشادیارواح
سرسبز، مراتع در گشتوگذار خاکخفتهگان، در
و خاطر انبساط و گرمی مثابه به آتش برافروختن
اینکهمظهرپاکیاست،غذاهایگوناگونچونسبزی
چلو،ماهی،بهویژهسمنو)سمنک(کـهبامشارکت
جمعیمردانوزناندرشبنوروزپختهمیشودو

همهباهممیخوانند:
سمنکدرجوشاستماکفچهزنیم
دیگراندرخوابند،مـــادفچهزنیم

اقوام تازهکنخطرات مراسممسرتآفرین، این همه
هندواروپایی،بهویژهآریاییهایآریاناویجهاست؛
هفتشین و هفتمیوه هفتسین، با که خاطراتی

شادیوشعفهزارانسالهرابهتصویرمیکشد:
»-سنجد:نماددعوتبهعقل؛

-سیب:نمادسالمتفردوجامعه؛
-سبزی:نمادصدایخوشخلقیوایثار؛

-سمنو:نمادنمایشقدرتومبارزهباضعف؛
عدم و افراد حقوق نگهداشت موعظه، نماد سیر: -

تجاوزبهحقوقفردیواجتماعی؛
-سکه:نمادپذیرشنامالیمتزندهگی؛

-سماق:عدالت،صبروامید.«
 tt:/p:/www.oshihan.org/pages/noroz.htn

وسماق، بهجایسکه فرهیختهگان از برخی البته
سرکهوسمارقراقراردادهاندوباوردارندکه:

ـسنجد:نشانیازمتنوعالمزاجبودناست؛
ـسیب:سمبولیازهمنواییونشانیازآرامشقلبو

نمادیازتکاملتضادهااست؛
ـسبزی:نشانیازحلولبهارورویشسبزههااست؛

ـسمنو:نشانیازحلولنوروزودگرگونیهایطبیعت
است؛

سیر:نشانیازاستواریجسمانیوآمادهگیبرایکار
است؛

ـسرکه:سمبولیازحاصلبهاراستکهممکناستبا
همهخوبیهایش،خرابیهایینیزدرپیداشتهباشد؛

ـسمارق،نشانهایازچترحمایتطبیعتوخداوند
درطولسالاست.

)blogspot.com.http: //dolati23(
به مسما هفتسین افغانستان، والیات از برخی در
هفتمیوهاستوباوردارندکهخوردنمیوههاییکه
باحرف)س(شروعمیشود،دراینروزسختثواب

دارد.
جای به اسالم از قبل در که دارند باور نیز برخی
از هفتسین،هفتشینرواجداشتهکهشرابیکی

ایننمادهایهفتگانهاست:
روزنوروزدرزمانکیان

مینهادندخسروانجهان
شهدوشیروشرابوشکرناب
شمعوشمشادوشانهاندرخوان

آنچهدرایننمادها،مشترکوبرجستهاست،عدد
هفتاست.کزازی»هفتسینرادرارتباطباهفت
سیارهمیداندکهسرنوشتبشردردستآنانشمرده
میشده.مسلماًهفتسیارهدرامرمقدسعددهفت

موثربودهاست.

 چگونه گی و چیستی
 نوروز
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ملی  پارینه  و  پسندیده  سنت  عنوان  به   نوروز  جشن 
دارد.  ارجی  پر  جایگاه  هزاره ها،  فرهنگ  و  تاریخ  در 
زنده گی انسانی و اجتامعی مردم مناطق هزاره نشین 
توأم با استقبال همیشه گی آنان از فصل بهار به مثابه 
موسم کشت و کار و نهال شانی است؛ پیوند طبیعی ای 
که با روز »نوروز« و آغاز فصل بهار همواره گرامی  داشته 

می شود.
افغانستان  مرکز  در  بیش تر  که  هزاره  ها  میان  در 
زنده گی،  نوروز،  که  آن جایی  از   می کنند،  زنده گی 
رسد  کوهستان های  برای  را  کارآفرینی  و  شادی 
شامر  به  بزرگی  جشن  می آورد،  ارمغان  به  هزارستان 
کشورهای  مناطق  دیگر  مانند  هزاره  مردم  می رود. 
فراهم  و  خانه تکانی  با  زمستان  اواخر  از  فارسی زبان 
آوردن خوراک و پوشاک نوروزی، خود را برای استقبال 
از نوروز آماده می کنند. در روز نوروز همه لباس نو یا 
پاکیزه می پوشند، به دیدوبازدید و زیارت آرامگاه های 
بسته گان و بزرگان می روند. مهامنان با شیرینی های 
سبز  گندم  جوانه های  می شوند.  پذیرایی  سنتی 

می شوند تا سمنک و حلوای نوروزی پزیده شود.
»هزاره ها پیدایش نوروز را به موجود فراطبیعی به نام 
یا  آجیزک،  می دهند.  نسبت  »آجیگگ«  یا  »آجیزک« 
آجیگگ پیرزنی زشت چهره است. آنان به این باورند که 
باران نشانه آن است که آجیزک یا آجیگگ، موی خود 

را شست وشو می دهد.
هزاره ها شب پیش از روز نوروز حلوای سمنک می پزند 
و میان همسایه گان تقسیم می کنند. هم چنین پس از 
برافروخنت َپلته )فتیله، تارهای پنبه( که به روغن آغشته 

است، دیک حلوای نذری را روشن نگه می دارند.
قرآن خوانی و نذر کردن برای شادی روح درگذشته گان 
از دیگر آیین های نوروزی هزاره ها است.« )وبالک بچه 

چنداول(
آداب و رسوم نوروزی در هزارستان

نوروز،  به  مانده  ماه  دو  یکی  از  نوروزی:  لباس  خرید 
هزاره ها به بازار می   روند، لباس و یا پارچه های لباس 
عید نوروزی شان را می خرند. پارچه های خریداری شده 
به طور معمول، برای زنان رنگ روشن، رسخ، سپید و 
دیگر رنگ های گوناگون را دارد و لباس مردان بیش تر 

ساده  است.
هزاره ها درباره دوخنت لباس های نوروزی و شاید هر 
لباسی معتقدند که پارچه لباس را خوب است روزهای 
ساعت  پنج شنبه،  روز  کنند.  قیچی  جمعه ها  و  سعد 

هفت هر لطف نظر اگرکسی داشتهاند[ باور ]قدما
سیارهرابهخودجلبکند،خوشبختخواهدشد.«
 http:/www.oshihan.org/pages/novaz.htm

عدد آیینه در فرهیختهگان را فراوانی مفاهیم البته
هفتدیدهاند،چونان:
ـهفتطبقهآسمان؛
ـهفتطبقهزمین؛
ـهفتطبقهبهشت؛
ـهفتطبقهدوزخ؛

ـهفتمرتبهدورکعبهمعظمهگردیدن)طواف(؛
ـهفته.

)ر.ک:فرهنگدهخدا(
همانگونهکهمیدانیم،جمشیدپسازساختنباره
بلخ،دیوارهارابادرفشهایرنگارنگمزینمیکند.
اینذهنیتتاریخیبابرافراشتنجهندهیاجنده)که
واژهاوزبیکیاستبهمعنایدرفش(،تکرارمیگردد.
آرامگاهحضرتعلی برافراشتنجندهدرجوار البته
)رض(-درامالبالدبلخ،بهاینسنتاساطیریرنگ
دینیوآهنگاقتدارمیبخشد.البتهاینبرافراشتن
جندهیادرفش،منحصردربلخنیست.درهراتنیز
نوروز، اول در )رح( مروارید خواجه مرقد جوار در

درفشسبزرنگیراباگفتناهللاکبربرمیافرازند.
به افغانستان مردم همه نوروز، فرارسیدن با آری!
و مسرت این البته میپردازند. پایکوبی و جشن
تجلیلازنوروزپیشازسال۱۳۵۷شکوهوعظمت
دیگریداشتهاست.زیراپسازثور۱۳۵۷خورشیدی
بهجایمسرتدرهمهجاعزاخیمهمیزندودلهای

شکستهومصیبتدیدهفریادمیزند:
گوییدبهنوروزکهامسالنیاید

درکشورخونینکفنانرهنگشاید
بلبلبهچمننغمهشادینسراید
ماتمزدهگانرالبپرخندهنشاید

خونمیدمدازخاکشهیدانوطنوای
ایوایوطنوای

اماامروزحسوحالمردمچگونهاست؟بیکاری،

تا  می ماند  دست  روی  مدتی  لباس  و  است  سنگین 
دوخته شود. آنانی که قدرت خرید لباس نو را ندارند، 
بهرتین لباس شان را برای روز نوروز نگه می دارند؛ زیرا 
باعث  زیبا  و  لباس متیز  پوشیدن  دارند که  باور  آنان 

شادی در متام سال می شود.
اگر  بود.  غمگین  نباید  نوروز  روز  در  هزاره ها  باور  به 
آخر  تا  باشد،  ناراحت  و  غمگین  نوروز  روز  در  کسی 
که  دارند  باور  هزاره ها  ماند.  خواهد  غمگین  سال 
بازمانده گان شان  نزد  به  نوروز  روز  در  درگذشته گان 
غمگین  ببینند،  غمگین  را  آنان  اگر  برمی گردند. 
می شوند. شاد بودن و پوشیدن لباس نو و شاد، شادی 

را به خانه می آورد.
سبز  رنگ  و  سبزه  با  را  نو  سال  هزاره ها  سبزه کاری: 
سبز  با  اند.  بهار  پیام آور  سبزی ها،  می کنند.  آغاز 
شدن سبزه ها، هزاره ها زمستان را که گاهی با تلخی و 
سختی همراه است، پشت رس می گذارند. آنان در جام 
و یا هر ظرفی که داشته باشند، مقداری گندم، عدس 
و تره تیزک، چند روز به عید مانده در خانه می کارند 
کار  این  برای  می شوند.  شاد  آنان،  شدن  سبز  با  و 
بیش تر از ظرفی استفاده می کنند که از جنس مس 
را برای سبز شدن  یا روی باشد. وقتی مقداری دانه 
بزرگان  به  داخل ظرف می ریزند، نخست سالمی  در 
مذهبی و درگذشته گان می دهند و به ترتیب پس از آن 
نام اعضای خانواده را می آورند و برای آنان سالمتی و 
سال خوب از درگاه دادار پاک می خواهند و دوستان و 

همسایه ها را نیز از یاد منی برند.
و  هفته  دو  یکی  هزاره ها،  رفت وروب:  یا  خانه تکانی 
گاهی چند روز مانده به نوروز خانه تکانی یا رفت وروب 
گردگیری  و  جابه جا  را  اثاثیه ها  می دهند.  انجام 
می کنند و دوباره آن ها را می   چینند. گلیم ها را روی 
برف تکان می دهند و پوشیدنی های خواب را در باد 
می جنبانند. هزاره ها باور دارند که فرشته گان در روز 
قسمت  را  بنده گان  روزی  و  رزق  خدا،  امر  به  نوروز 
خانه ها متیز  اگر  می زنند.  خانه ها رس  به  و  می کنند 
دعا  آنان  برای  و  باشد، خوش حال می شوند  پاک  و 
می کنند. از خداوند می خواهند که برکت به روزی آنان 

بدهد؛ اما اگر خانه ها پاک نباشد، ناراحت می شوند.
شیرینی پزی: در گذشته، شیرینی پزی به شکل مدرن 
چند  اگر  نداشت؛  وجود  هزارستان  در  آن  امروزی  و 
هزاره نشین،  شهرستان های  از  برخی  در  روزها  این 
دکان های شیرینی پزی وجود دارد. در گذشته و اکنون 

ناامنی،نبودآرمان،بازگشتبهرونددولتانتقالیو
غیره،درهمهجایأسوناامیدیخیمهزدهاستوبر

لبهایمردمدربندجاریاست:
مرددستدرختوبهارناپیداست

بهارباورماآشکارناپیداست
نگاهکنکهچسانچشمآسمانخشکید

چگونهرویشآزادیبیانخشکید
دوبارهچرخشماچالشعقبگردست

غریودلهرهدیوانهسانهماوردست
زهرکرانههیاهویدردمیآید
نفیرنفرتوبانگنبردمیآید

نتیجهگیری
نوروزنوایپیروزیانسانبرزمیناست؛

نوروزنمادسکناگزینیانساناست؛
نوروز،زمزمهفصلسبزاست؛

نوروز،آیهایازکتابتکوینیخداونداست؛
نوروز،هویتیاستفرادینیکهفرایندمدنیتسازی

نیاکاناینحوزهتمدنیرابهتصویرمیکشد؛
نوروز،شناسنامهتمدنیمااست؛

نوروز،نمادهمدلیچهاردهکشوریاستکهامروزدر
جغرافیایمستقلسیاسیزندهگیمیکنند؛

نوروزیعنی»عاشقمبرهمهعالمکههمهعالمازاو
است«.

بیاییدباچنیننگاهیازنوروزتجلیلکنیموباورکنیم
کهنوروز،رنگآیینیندارد،بلآهنگشکفتهشدن
استعدادانساندربرههایازتاریخاست.تاریخچگونه
داستانشدنانساناست.اینداستانشگفترادر

آیینهنوروزمیتوانمرورکرد.
آری!

ماوتوخراباعتقادیم
بتکاربهکفرودینندارد

کشفاستعدادباروریزمینوسکناگزینیواقعیتی
استعینی.تجلیلازچنینواقعیتیاشکالیندارد.
اعتقادی نگاه با را کهسنگ که است آنجا اشکال
بر را زرتشتی آیین ایستا، نگرش با و بپنداریم بت

نیز »بورساغ« و »َخجور« شیرینی همیشه گی سفره های 
نوروزی هزاره ها بوده  است.

برای پزیدن بورساغ نخست مقدار آرد را با شکر، منک، 
به هم می زنند،  و  و روغن یک جا می کنند  تخم  مرغ 
سپس با آب خمیر می کنند و می گذارند تا آماده شود. 
به  سپس  می کنند  »زوله«  نخست  شد،  آماده  وقتی 
داغ  فرجام داخل ظرف  در  و  در می آورند  لوله  شکل 
روغن می گذارند. وقتی پخته شد، می گذارند تا رسد 
بیش تر سفره های  زینت بخش  و خجور  بورساغ  شود. 

محلی نوروزی هزاره ها است.
در روز نوروز، جوانان هزاره، تخم  مرغ را آب پز می کنند 
و رنگ های شاد بر روی آن ها می زنند. تخم های رنگ 
)چنار،  اََرر  یا  بید  تال  از  بافته  ظرف  داخل  را  شده 
بید سپید( می گذارند و می فروشند. جوانان و مردان 
شوقی با جنگ دادن )به هم زدن نوک تخم ها( آن ها بر 

شادی های نوروزی می افزایند.
سفره تحویل سال: در مناطق هزاره نشین غزنی »سفره 
هفت سین« مانند آن چه در ایران و شهرهای افغانستان 
رواج دارد، کم دیده می شود. جاهای دیگر هزارستان 

هم باید چنین باشد.
در هزارستان، موقع تحویل سال، همه اهل خانه باید 
با لباس نو و یا متیز بر رس سفره باشند. برای تحویل 
سال همه در یکی از اتاق های خانه شان سفره ساده 
می اندازند. پیش از هر چیز آیینه و قرآن بر رس سفره 
و  تحویل سال می خوانند  و سپس دعای  می گذارند 
می کند.  دود  اسپند  مادر،  می کنند.  دعا  همه  برای 
پدر، بلند قرآن می خواند تا در آغاز سال، صاحب قرآن 

یار و مددکار اهل خانه باشد.
دیدوبازدید: از بامداد نوروز دید و بازدیدها آغاز می شود. 
کسی  دیدار  به  که  است  رسم  خانواده ها  بیش تر  در 
که از نظر سن و شخصیت نسبت به دیگران بزرگ تر 
است، بروند. دست او را ببوسند و عید نوروز را تربیک 
بگویند. آن کس می تواند پدر بزرگ، مادر بزرگ و یا 
بزرگ فامیل و قوم باشد. ایشان نیز عیدی خود را به 
کودکان که شامل سکه یا پول است، می دهد. بزرگان 
خانواده نیز صبح عید نوروز نخودچی، کشمش، نان 
شیرینی، تخم  مرغ رنگی یا سکه به کوچک ترها عیدی 
می دهند. برخی هم صبح زود به قربستان  می روند و 

برای درگذشته گان فاتحه می خوانند.
باشد،  داشته  نزدیک  درگذشته  کسی  اگر  فامیل  در 
او برای عیدی نه،  عیدی منی گیرد. دیگران به خانه 

نوروزتحمیلکنیموبااستنادبهاحادیثغیرثقهو
مجعولبساطتکفیروتفسیقرابگسترانیم.اینککه
خواجهبشیراحمدانصاریدینپژوهانهازحدیثیکه
»ازسویمالکبنانس)رض(روایتشده«)انصاری،
نوروز؛سنتتکوینییابدعتتشریعی؟۲۲:۱۴۰۰(
محدثانهپردهبرگرفتهوباجرحوتعدیلچون»گروه
بزرگیازمحدثانودانشمندانرشتهحدیث«)همان:
۲۵(راویحدیثیعنی»حمیدرامدلس«میخواند.
)همان(بهباورش»تدلیسمیتواندحدیثیراتضعیف
نمودهودربسامواردازاعتبارساقطسازد.«)همان(

رابطه آیینی و دین هیچ به »نوروز انصاری باور به
علیهالسالم سلیمان میراث نه مناسبت این ندارد.
میراث نه و بوده مدعی البیرونی که طوری است،
میراث نوروز است. دیگران یا و یامسیح و زرتشت
است.« آفرینشخدا نوروزجشن نیست. اسالمهم

)همان:۱۰(
آفرینشخدااست.وحیتکوینی نوروزجشن آری!
یعنیطبیعتتجلیرحمانیرابارنگسبزبرهمه
هستیمیگستراند.همهموجوداتدرپرتواینتجلی
این از بازتابی انسان روحی وجد میآیند. وجد به

عنایتلمیزلیاست:
ازچمنتاانجمنجوشبهاررحمتاست
دیدههرجابازمیگردددچاررحمتاست
خواهظلمتکنتصورخواهنورآگاهباش
هرچهاندیشینهانوآشکاررحمتاست
دربساطآفرینشجزهجومفضلنیست
چشمنابیناسپیدازانتظاررحمتاست

قدردانغفلتخودگرنباشیجرمکیست؟
آنچهعصیانخواندهایآیینهداررحمتاست
وحشیدشتمعاصیرادوروزیسردهید

تاکجاخواهدرمید؟آخرشکاررحمتاست!
نهفلکتاخاکآسودهاستدرآغوشعرش
صورترحمانهمانبیاختیاررحمتاست
شاماگرگلکردبیدلپردهدارعیبمااست
صبحاگرخندیددرتجدیدکاررحمتاست

سرچشمهها
جامعه و افغانستان  ،)۱۳۸۹( عبدالغفور آرزو، .۱

جهانی،کابل:وزارتامورخارجه.
۲.-----------)۱۳۹۸(،چگونهگیحماسهسرایی

است  عید  چون  نیز  او  می روند.  تسلیت  برای  بلکه 
برخورد  با خوش رویی  مهامنان  با  و  سخت منی گیرد 

می کند.
جوانان پس از فراغت از دیدوبازدید با هم به میدان 
بازی می روند. در گذشته بیش تر سنگیرگ، توپ دنده، 
شیغی بازی و دیگر بازی های محلی رواج داشت؛ اما 
امروزه بیش تر والیبال و فوتبال بازی می کنند. مردان 
روز ها  این  می زنند.  )نشانه زنی(  گیرگ  گاهی  هم 
گرفته اند.  فاصله  کهن  شادی های  از  مردم  خیلی 

بازی ها کم رنگ شده  است.
در این روز، جوانانی که تازه نامزد کرده اند، عیدی به 
خانه نوعروس می برند و بر پیوند تازه شان مهر دیگری 

می زنند.
بیش تر  فروردین/حمل  سیزده  صبح  در:  به  سیزده 
هزاره ها دسته دسته عازم کوه، دشت و باغ های اطراف 
آنان معتقدند که در روز سیزده  هزارستان می شوند. 
فروردین/حمل نباید در خانه ماند؛ زیرا این روز نحس 
و بدیمن است. روز سیزده به در، پیش از طلوع آفتاب 

رشوع تا پاسی از شب ادامه می یابد.
این روز، ویژه سبزه گره زدن دخرتها است که  عرص 
در واقع برای گشایش بخت خود این کار را می کنند. 
)دیدو،  ترانه  دشت  دامن  در  مناسبت  این  به  اینان 
غزل، بولبی(  می خوانند و آرزوی خوشبختی در سال 
بیفتد.  رمضان  ماه  به  سیزده  چنان چه  می کنند.  نو 
مراسم را پس از متام شدن ماه رمضان در اولین جمعه 
انجام می دهند. برخی وقتی به کوه و  اولین عید  یا 
و  می ریزانند  رفنت  راه  در  آب  مقدار  می روند،  دشت 
وقت بازگشنت چند سنگ پشت رس خود می اندازند؛ 
و  باشد  بی خطر  در  به  سیزده  سفر  که  معنا  این  به 
آرزو ها بر آورده شود. همین طور نحس سیزده پس از 
زمستان سخت  و  بر طرف شود  در طول سال  نوروز 
در سال  را   آنان سال خوبی  پشت رسگذاشته شود. 
نو با این حرکات منادین تداعی می کنند. این مراسم 
در هزارستان گسرتده نیست. در برخی مناطق رواج 
با بازگشت  اما  دارد و در برخی مناطق دیده نشده؛ 
مهاجران از ایران و شهرها این مراسم رواج بیش تری 

یافته است.

درادبیاتمعاصرافغانستان،کابل:انتشاراتعازم.
۳.ابوزهره،محمد)۱۳۷۳(،خاتمپیامبران،ترجمه
اسالمی، پژوهشهای بنیاد مشهد: صابری، حسین

آستانقدسرضوی.
،)۲۰۱۱( شکری محمود البغدادی، األلوسی .۴
دارالکتاب ناشر: العرب، احوال معرفه فی بلوغاألدب

المصری،مصر.
۵.انصاری،خواجهبشیراحمد)۱۴۰۰(،نوروز؛سنت

تکوینییابدعتتشریعی؟کابل:عازم.
۶.بیرونی،ابوریحان)۱۳۸۹(،آثارالباقیه،ترجمهاکبر

داناسرشت،تهران:امیرکبیر.
ومهاجرت زندهگی ، فریدون)۱۳۷۴(، ۷.جنیدی،
تهران: ایرانی،چاپدوم، پایهگفتارهای بر آریاییان

بنیادنیشابور.
مختصر تاریخ ،)۱۳۷۷( عبدالحی حبیبی، .۸

افغانستان،چاپسوم،ناشر:دانشکتابخانه،پشاور.
از قبل ایران ،)۱۳۵۵( عبدالحسین زرینکوب، .۹

اسالم،تهران:امیرکبیر.
اسالمی، تمدن تاریخ ،)۱۳۷۲( جرجی زیدان، .۱۰
ترجمهعلیجواهرکالم،چاپهفتم،تهران:امیرکبیر.
مقاالت، مجموعه ،)۱۳۹۶( احمدعلی کهزاد، .۱۱
مدون:سرمحققثریاپوپل،کابل:ریاستاطالعاتو

ارتباط،عامهاکادمیعلومافغانستان.
اوستایی، مدنیت ،)۱۳۹۶( ------------ .۱۲
علوم اکادمی کابل: جعفری، علیاحمد مهتمم:

افغانستان.
مردمشناسی، پژوهشکده نوروز، کتابشناسی .۱۳

ایران.
اکو گردشگری: و فرهنگی اقتصادی، ماهنامه .۱۴

نوروز،موسسهفرهنگیاکو،سالاول،شماره)۱(.
htt:/www.oshihn.org.۱۵

)htt:/p:/www.oshihan.org/pages/noroz.htn.۱۶
)blogspot.com.http: //dolati23.۱۷

http:/www.oshihan.org/pages/novaz.htm(.۱۸
۱.ر.ک:بیرونی،ابوریحان)۱۳۸۹(،آثارالباقیه،ترجمه

اکبرداناسرشت،تهران:امیرکبیر.
۲.جهتمعلوماتبیشترر.کآرزو،عبدالغفور)۱۳۹۸(،
افغانستان، معاصر ادبیات در حماسهسرایی چگونهگی

کابل:انتشاراتعازم.

نوروز در هزارستان 
داکتر حفیظ شریعتی  )سحر(



 نوروز در شاهنامه فردوسی

در دارد. خاصی جلوه فردوسی شاهنامه در نوروز
حقیقتیکیازمهمترینآثاریکهازنوروزوچگونهگی
یادمیکند،شاهنامهاست.در اینجشن بنیادگذاری
شاهنامهسیوسهبارازنوروزوبازچندباردیگربهگونه
نوروز همانا مراد که فروردین« »ماه و نو« سال »سر

است،ذکررفتهاست.
بر ضمن شاهنامه در جشن این پدیدآیی فلسفه

تختنشینیجمشیدآمدهاست.
۱چوخورشیدتابانمیانهوا

نشستهبراوشاهفرمانروا
جهانانجمنشدبِرتختاو
شگفتیفروماندازبختاو

بهجمشیدبرگوهرافشاندند
مرآنروزراروزنوخواندند

سرسالنوهرمزفرودین
برآسودهازرنجرویزمین
بزرگانبهشاهیبیاراستند

میورودورامشگرانخواستند
چنینجشنفرخازآنروزگار
بهماماندازآنخسروانیادگار

)پادشاهیجمشید(
ایران پادشاه چهارمین جمشید شاهنامه، در هرچند
)یما( »یمه« گونه به شاه این نام وداها در اما است؛
روز نوروز، پس است. شده یاد فرمانروا نخستین و
و ابتدایی تاریخ و تمدن حکومتداری، تشکیل آغاز
اسطورهایسرزمینماوبنابراین،بزرگترینجشناین

ملتاست.
با تازیان از نوشیروانبهخوابدیدهبودکهصدهزار
هیونانمستومهارگسستهازاروندرودمیگذرندوهمه
ایرانراویرانمیکنند.آتشدرآتشکدههاخاموشو

جشنهاینوروزوسدهمتروکمیشوند:
همآتشبُمردیبهآتشکده

شدیتیرهنوروزوجشنسده
)فردوسی،۳۴۱:۱۹۷۱(

شاه یزدگرد، دراز، سالهای از پس را خواب این
اعراب نوشت. طوس عمال برای ساسانی نگونبخت
و خاموش آتشکدهها برافگند، مدینه را مداین آمدند،
نوروز مگر شدند، فراموش زرتشتیان جشنهای همه
پشتوانه اینجشن چون یافت. ادامه ما روزگار تا که
است. دوباره رویش و زندهگی فصل دارد. طبیعی
زمستان،سرماوسختیبهپایانمیرسدوبهارنوآیین
آغازمیشود؛اینآغاز،هرسالتجدیدمیشود.چوناز
دیدگاهگذشتهگانما،آغازتاریخبشراست.اینحادثه
بزرگدرذهنناخودآگاهمردمثبتشدهاستوبازاین
مردماندکهآنراباهرسختیایحفظمیکنند.نوروز
بادینوآیینمردمسازگاریپیداکردوحاالبرگزاری
آنجزئیازوجایبمذهبیمردممحسوبمیشود.تا

بادچنینبادا!
ازشاهنامهبرمیآیدکهآریاییانجشنهایخودرادر
آتشکدههاومکانهایدینیخویشبرگزارمیکردهاند.
درآتشکدههاایوانهایویژهایبرایبرگزاریجشنهای
خودش ویژه تاالر در را جشن هر داشتند، مشخص

برگزارمیکردند.
چوشدساختهجایآتشکده

همانجاینوروزوجشنسده
)بازگشتنبهرامگوربهایران(

یا:
نهاداندرآنمرزآتشکده

بزرگیبهنوروزوجشنسده
)بازگشتنقبادازهیتال(

بر را چوبینه بهرام پیروزی خبر که هنگامی هرمزد
ساوهشاهشنید،برایمردمخلعتداد.رباطهاراآبادو
آتشکدههاوجایگاهنوروزوجشنسدهرانیزمرمتکرد:

بیاوردزانپسصدوسیهزار
زگنجیکهبودازپدریادگار

سهیکزاننخستینبهدرویشداد
پرستندهگانرادرمبیشداد
سهیکدیگرازبهرآتشکده

همانبهرنوروزوجشنسده
فرستادتاهیربدرادهند

کهدرپیشآتشکدهبرنهند
سیمبهرهجاییکهویرانبود

رباطیکهاندربیابانبود
کندیکسرآبادجویندهمرد

نباشدبهراهاندرونبیمودرد
)فردوسی،۳۷۵:۱۹۷۰(

را آن به مربوط ایوانهای و آتشکدهها نوروز، در 
آتش در ُمشک و میآراستند ابریشمین تکههای با

میافشاندندتافضارامعطرگردانند:
بهدیبابیاراستآتشکده

همایواننوروزوجشنسده
)زادناورمزدشاپورازدخترمهرک(

یا:
برفتندیکسربهآتشکده

بهایواننوروزوجشنسده
همهُمشکبرآتشافشاندند

بهبهرامبرآفرینخواندند
جشن این برگزاری برای هم دیگر ایوانهای ولی
میساختهاند.خسروپرویزایوانمداینرابرایبرگزاری

جشننوروزعمارتکرد:
همیکردهرکسبهایواننگاه

بهنوروزرفتیبدانجایگاه
)فردوسی،۲۳۳:۱۹۷۱(

تخت خسرو میخوانیم؛ پرویز خسرو سرگذشت در
طاقدیسراپسازسدههاکهویرانوفراموششدهبود،
عمارتکرده،نخستینبارجشننوروزرادرآنبرگزار
کرد.هنگامیکهکارطاقدیسآغازشدهبود،بافندهای
میکرد. آماده را بزرگی فرش آن، با برابر چین، در
گفتهشدهاستکهاینفرشزربفت،پنجاهوهفتدر
پنجاهوهفتذراعپهناداشت.نقشآسمانباستارهگان،
نقشههرهفتکشورباتصاویرچهلوهشتپادشاهدر
آن،درمدتهفتسالبافتهشدهبود.درنوروزیکه
طاقدیسراافتتاحمیکردند،اینفرشازجانبهمان

بافندهچینیبرایخسرواهداشد:
سرسالنوهرمزفرودین
بیامدبرشاهایرانزمین

ببردآنیکیفرشنزدیکشاه
گرانمایهگانبرگرفتندراه

ودرهماننوروز،اینفرشرابرطاقدیسگستردند:
بگستردنوروزآنجامهرا

زشادیجداکردخودکامهرا
ورویآن،مجلسنوروزرابرگزارکردند.سازوسرود

برپاداشتندوبرفرشگوهرافشاندند:
برآنجامهبرمجلسآراستند

نوازندهرودومیخواستند
همیآفرینخواندسرکشبهرود

شهنشاهرادادچندیدرود
بزرگانبراوگوهرافشاندند

کهفرشبزرگشهمیخواندند
)فردوسی،۲۲۵:۱۹۷۱(

شایداینهمانفرشبزرگیبودکهدرسقوطمداین
فرستاده مدینه به غنیمت، عنوان به اعراب وسیله به
شدودرآنجاآنراپارچهپارچهکرده،میانمجاهدان

تقسیمشکردند.
بازهمینخسروپرویزدرباغیکهساختهبود،نوروزرا
دوهفتهجشنگرفت.درهمینباغبودکهباربد،خود

رامعرفیوهنرشراعرضهکرد:
بدانباغرفتیبهنوروزشاه

دوهفتهببودیبدانجشنگاه
)فردوسی،همان:۲۲۷(

حاالکهدربارهجشننوروزدرعهدخسروپرویزگفتیم،
آن و میدهیم تذکر او درباره نیز را دیگر مورد یک
اینکهخسرودرنوروزهابرتختمینشست.شایدهر
سالبرتختنشینیخویشراتجدیدمیکرد.بهگمان
و نیکمیگرفت فال به را اینتختنشینی اغلبکه

سنتگذشتهگانراپاسمیداشت:
بهنوروزچونبرنشستیبهتخت

بهنزدیکاوموبدنیکبخت
بعدزندانیانرادراینروزرهامیکردوبراینیازمندان

حاجتمیداد.اوبرایکاردارانخویشگفتهبود:
زتختکیاندورتربنگرید

هرآنکسکهکهتربودبشمرید
وزانپسگنهکاروگربیگناه

نماندکسینیزدربندشاه
بهارزانیانجامههادادنیز

زدیباودیناروهرگونهچیز
هرآنکسکهدرویشبودیبهشهر

کهاورانبودیزنوروزبهر
بهدرگاهایوانشبنشاندند

درمهایگنجیبرافشاندند
درشاهنامهآمدهاست،هنگامیکهیزدگردبرپسرش
بهرامخشمگرفتواوراازمنزل،ممنوعالخروجاعالم
کرد،اوتنهادرمهرگانونوروزوبهمیمنتاینجشنها

توانستازخانهبیرونشود:
بدوخانهزندانکنوبازگرد
نزیبدبراوگاهننگونبرد

بهایوانهمیبودخستهجگر
ندیداندرآنسالرویپدر

مگرمهرونوروزوجشنسده
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کهاوپیشرفتیمیانرده
)فردوسی،۲۸۰:۱۹۶۷(

نوروز به آنها داشت. تقدس آریاییان نزد در نوروز
قدرت از را خسرو که هنگامی میکردند. یاد سوگند

خلعوکورکردند،باربددرشیوناوگفت:
بهیزدانونامتوایشهریار
بهنوروزومهروبهخرمبهار

کهگردستمنزینسپسنیزرود
بساید،مبادابهمنبردرود

)شیونباربدبرخسرو(
مبارکباد خویش بزرگان و عزیزان به را نوروز و

میگفتند:
بدینشاه،نوروزفرخندهباد

دلبدسگاالناوکندهباد
)آمدنکاووسوخسرونزدهوم(

نوشیروانبهکاردارانخویشنوشتهبودکهاگردرنوروز،
باراننباریدوخشکسالیآمد،ازمردمباژنگیرند.در
بیتزیرمرادازنوروز،سرسالوفصلبهارخواهدبود:

همانگرنباردبهنوروزنم
زخشکیشوددشتخرمدژم

مخواهیدباژاندرآنبوموُرست
کهابربهارانبهباراننشست
)نامهنوشیروانبهکاردارانش(

ودراینروزمردمراخلعتمیدادند:
بروبوماویکسراورابُدی
سرسالنوخلعتیبستدی
)رفتنبزانوشپیششاپور(

یا:
چوبودیسرسالنوفرودین

کهرخشانشدیدردلازهوردین
نهادییکیگنجخسرونهان
کهنشناختیکهتریدرجهان

)بخشکردنخسروپادشاهیخودرا(
یا:

ببخشیدچندیبهآتشکده
چهبرجاینوروزوجشنسده

برگزار باشکوهتر هرچه شاهنامه بر بنا نوروز جشن
و شادکامیها جشن حقیقت در نوروز است. میشده
شادخواریهایمردمبود.بازیهاییازهرنوعوازجمله

اسبدوانیصورتمیگرفت:
دربارهبهرامآنجاکهاومیخواهداسبیبگزیند،آمده

است:
مناسپآنگزینمکهاندرنشیب

بتازمنبینمعنانازرکیب
چوباتکچنانپایدارشکنم

بهنوروزبابادیارشکنم
)فردوسی،۲۷۱:۱۹۶۷(

استدعا میداشتند، سعادت آرزوی کسی برای هرگاه
میکرندکههمهروزگارشمانندنوروزباشند:

همهسالهبختتوپیروزباد
همهروزگارتونوروزباد

)فراخواندنکیخسروطوسرا(
نوروز،روزپیروزیاست.پیروزینوبرکهنهوپیروزی

حقبرباطل:
کهخسروبههرکارپیروزباد
همهروزگارشچونوروزباد

)آوردنگیوگرکینرانزدخسرو(
ابافروبابرزوپیروزباد
همهروزگارانشنوروزباد

)نامهنوشتنخسروبهقیصر(
یا:

کهپیروزگرشاهپیروزباد
همهروزگارانشنوروزباد

نماد که نوروز دیگر نصیبششده، کهشکست کسی
پیروزیاست،براوظاهرنمیشود:
گرایدونکگوییکهپیروزنیست

ازآنپسورانیزنوروزنیست
)پاسخنامهیخسروازقیصر(

خورشید میشد. انگاشته سال روز روشنترین نوروز،
دراینروزبهترازهمهروزهامیدرخشید.گفتیمکه
جمشیددرنوروزیتاجگذاریکرد.چونجمشیدتاجبر
سرگذاشتواشعهخورشیدبرآنبتافت،جهانازآن
فروردین ماه و نوروز روشنایی درباره روشناییگرفت.

گواهیبسیاردرشاهنامههست:
دلمبرهمهکارپیروزکرد

کهبرمنشبتیرهنوروزکرد
)داستانبیژنومنیژه(

همهسالهبختتوپیروزباد
شبانسیهبرتونوروزباد

)رسیدنرستمواسفندیاربهیکدیگر(
وزینروفریبرزبرمیسره

چوخورشیدتابانزبرجبره
)جنگهماون(
ودرجایدیگر:

سپاهیگزینکردبرمیسره
چوخورشیدتابانزبرجبره

)آراستنکیخسروسپاهخودرا(
درنوروزمردمشهروخانهخودرامیآراستند:

بهچندینفروغوبهچندینچراغ
بیاراستهچونبهنوروزباغ

ظاهراًکیخسرودریکنوروززادهشد.درشاهنامهدر
اینبارهآمدهاست:

کهروزنوآیینوجشننواست
شبسورآزادهکیخسرواست

)زادنکیخسرو(
وعصراوراروزگارنودانستهاند:

بسازیدکامروزروزنواست
زمینسربهسرگنجکیخسرواست

)لشکرآراستنکیخسرو(
یا:

بدوگفت:روزنووگاهنو
چوگفتارهاینووشاهنو

نهکسچونتواندرجهانشاهدید
نهاینداستانگوشهرکسشنید

)بازآمدنکیخسرونزدنیا(
بهرامگورپادشاهنامآورساسانینیزدریکنوروزچشم
او،یزدگرد،درهفتسال بهجهانگشودهاست.پدر

نخستسلطنتشفرزندینداشتهاست:
زشاهیشبگذشتچونهفتسال

همهموبدانزوبهرنجووبال
سرسالهشتممهفرودین

کهپیداکنددرجهانهوردین
یکیکودکآمدشهرمزدروز
بهنیکاختروفالگیتیفروز
همآنگهپدرکردبهرامنام

ازآنکودکخردشدشادکام
)فردوسی،۲۶۶:۱۹۶۷(

همینیزدگردسکهایضربزدهبودکهدریکروی
آننامخداوندودررویدیگرشتمثالشاهباآفتابو

ماهونشانههاییازنوروزومهرگانبود:
بهیکرویبرنامیزدانپاک

کزویستامیدوزوترسوباک
دگرپیکرشافسروچهرماه
زمینبارورگشتهازمهرماه

بهنوروزومهرآنهمآراستست
دوجشنبزرگاستوباخواستست

)فردوسی،۳۴۶:۱۹۷۱(
فردوسیازنوروز،برجبرهوسالنوتوصیفهایزیبایی

دارد:
چوآمدبهبرجبرهآفتاب

جهانگشتبافروآیینوآب
بتابیدازآنسانزبرجبره

کهگیتیجوانگشتازآنیکسره
)پادشاهیکیومرث(

زمیندراینفصلآراستهمیشود:
چوخورشیدسرزدزبرجبره
بیاراسترویزمینیکسره

ورویزمینازگلمانندیاقوتسرخمیشود:
چویاقوتشدرویبرجبره
بخندیدرویزمینیکسره

ماهمبرایملتزجرکشیدهخویشوهمهآنانیکهاین
جشنبزرگراگرامیمیدارند،دعامیکنیمکه:

همهسالهبختتوپیروزباد
همهروزگارتونوروزباد

منابعومأخذ
،۹ جلد شاهنامه، .)۱۹۷۱( ابوالقاسم. فردوسی، -۱
اداره مسکو: نوشین، ع. نظر زیر برتلس، آ. اهتمام به

انتشاراتدانش.
۲-ـــــــــــــــــــ)۱۹۷۰(.شاهنامه،جلد۸،به
اداره مسکو: آذر، ع. نظر زیر یف، علی رستم اهتمام

انتشاراتدانش.
۳-ـــــــــــــــــــ)۱۹۶۷(.شاهنامه،جلد۷،به
اهتمامم.ن.عثمانف،زیرنظرع.نوشین،مسکو:اداره

انتشاراتدانش.
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نوروز در تشکیالت اداری و مالی حکومت 
در  است.  بوده  اهمیت  قابل  نیز  عثمانی 
بخش دیوان ساالری عثمانی، نوروز سرآغاز 
تجدید دفاتر دیوانی، عزل و نصب مقامات 
خواست های  به  رسیده گی  و  حکومتی 
مردم بوده و حتا این عزل و نصب بخشی 
بوده  نوروزی  جشن  اول  روز  مراسم  از 
می شده  اعالم  مردم  به  سلطان  توسط  و 

است.

 نوروز مانند بسیاری از مراسم و آیین های دیگر آریایی 
در میان سلجوقیان روم و طریقت های بزرگ مذهبی 
مانند مولوی و بکتاشی در اناتولی رواج گسترده داشته 
است. پس از آن که عثمانیان، امیرنشین های کوچک 
خود را به دولت بزرگ مبدل کردند، برای استحکام 
حکومت داری خود عالوه بر ابداعات، دست به اقتباس 
خود  مجاور  دولت های  حکومت داری  تجربیات  از 
این میان دولت سلجوقیان روم نسبت  زدند که در 
به مشترکات ارضی، دینی و فرهنگی بیش از دولت 
بیزانس مورد توجه عثمانیان قرار گرفت که در کنار 
دیگر عناصر اقتباسی از دولت سلجوقی عناصر فرهنگ 
آریایی هم به دولت عثمانی انتقال یافت. یک بخش از 
این عناصر فرهنگی، برپایی جشن باعظمت نوروز بود 
که با آداب باشکوهی در دربار حکومت عثمانی برگزار 
می شد و در گذر زمان رواج بیش تر یافت. نوروز عالوه 
بر آن که تحول و نشانه تازه شدن طبیعت و پیام آور 
شادی نزد ترکان بود، در ساختار حکومتی عثمانی ها 
نیز اثرگذار افتاد، آن چنانی که تأثیر چشم گیر آن در 
بیش تر بخش های حکومتی عثمانی مانند تشکیالت 

درباری، اداری، مالی و عسکری قابل مشاهده است.
عالقه  و  عثمانی  درباری  تشکیالت  در  نوروز  تأثیر 
افزودن  باعث  آن،  به  عثمانی  سالطین  توجه  و 
پسوندهایی نظیر سلطانی، همایونی و خوارزمشاهی 
شد.  دربار  مقام  عالی ترین  به  آن  ربط  و  نوروز  به 
و  عثمانی  دربار  در  جشن  این  باشکوه  برگزاری 
وجود  به  باعث  دربار،  در  آن  فرهنگی  تاثیرگذاری 
ادبیات )شعر،  نوروزیه در  آمدن اصطالحات معروف 
معجون های  مانند  طبابت  در  موسیقی(،  و  قصیده 
نوروزی و در آداب دربار مانند پیشکش های اهدایی 
نوروزی شد. از دیگر برجسته گی های نوروز در دربار 
سالطین  تاکید  و  نوروز  تبریک گوی  رسم  عثمانی، 
عثمانی بر آن و دست بردن به دامان شیوخ مذهبی 
آن  مشروعیت  برای  آنان  سوی  از  فتوا  گرفتن  و 
ابوالسعود  از  از معروف ترین این فتواها  بود که یکی 
افندی، شیخ السالم معروف دوره سلیم اول، سلیمان 
قانونی و سلیم دوم بود، مبنی بر این که »نوروز جشن 
است«.  سلطانی  و  طبیعت  جشن  نیست،  مجوسی 
از همین رو است که سالطین عثمانی جشن نوروز 
به  نوروزی  تبریک نامه های  و  دانسته اند  مبارک  را 
دیگر  و  والده سلطان، شهزاده گان  خانواده سلطانی، 
نامه  ارسال   مانند  می کردند،  ارسال  دولتی  اراکین 
تبریکی نوروزی به سلطان بایزید دوم از سوی مادرش 
از  نوروز.  جشن  مناسبت  به  سلطان  والده  گل بهار، 
دیگر بخش های مهم مراسم نوروزی در دربار عثمانی، 
تقدیم معجون نوروزی بود که هرساله در شب اول 

جنگ ها  برای  گردهمایی  و  آماده گی  موسم  بوده، 
جنگ ها  بیش تر  غالباً  است.  می شده  محسوب  نیز 
برنامه ریزی  نوروز  و تحرکات تهاجمی عثمانی ها در 
برای  را  روزی  چنین  انتخاب  است.  می شده  آعاز  و 
تحرکات نظامی در دو دلیل می شمردند. اول این که، 
نوروز در نظر ترکان عثمانی روز خوش  یمنی محسوب 
می شده است و انتخاب چنین روزی برای تحرکات 
روحیه  تقویت  سبب  را  لشکرکشی ها  و  جنگی 
و  می دانستند  جنگ  در  پیروزی  برای  جنگاوران 
دلیل دوم آن، ریشه در شرایط اقلیمی و جغرافیایی 
عثمانی داشت، به خصوص در جنگ های زمینی به 
بحری در  با دولت صفوی و جنگ های  سوی شرق 
دریای سیاه، اژه، مدیترانه و مرمره با اروپاییان. به این 
اساس، معقول ترین فصل برای تحرکات جنگی فصل 
بهار و سرآغاز آن یعنی نوروز بوده است تا در هوای 
معتدل بتوانند به میدان های جنگ رسیده گی کنند 
و ضروریات جنگی را خوب تر فراهم نمایند. به همین 
منظور، بیش تر جنگ های عثمانی در بهار یعنی نوروز 
بوده است، مانند جنگ چالدران در شرق با صفوی ها 
نامه ها،  اروپاییان.  با  غرب  در  دریایی  جنگ های  و 
فرمان ها، دفاتر مهمه و دیگر اسناد تحرکات جنگی 
نشان می دهد که بیش تر تحرکات جنگی عثمانی از 
نوروز آغاز می شده و این بیان گر جایگاه ویژه نوروز در 

تشکیالت نظامی عثمانی ها است.
عثمانی  حکومت  مالی  و  اداری  تشکیالت  در  نوروز 
نیز قابل اهمیت بوده است. در بخش دیوان ساالری 
و  عزل  دیوانی،  دفاتر  تجدید  نوروز سرآغاز  عثمانی، 
نصب مقامات حکومتی و رسیده گی به خواست های 
مردم بوده و حتا این عزل و نصب بخشی از مراسم 
روز اول جشن نوروزی بوده و توسط سلطان به مردم 
اعالم می شده است. از دیگر مراسم نوروزی در بخش 
امور اداری آغاز سال مالی جدید، تجدید دفاتر مالی، 
به  از والیات  آن  و رسیدن  مالیات  فصل جمع آوری 
خزانه دولتی بوده است. والیان هر سال با شروع موسم 
نوروز مالیات را تحت عنوان »رسم نوروزیه« از مردم 
جمع آوری می کردند. در کنار دفاتر مالی، دیگر دفاتر 
اداری عثمانی نیز بسته گی به آغاز نوروز داشت و با 
آغاز نوروز تجدید می شد، مانند دفاتر تیمار، خاقانی، 
تحریر، روزنامچه و دفتر ارقام و غیره. از مهم ترین این 
دفترها یکی دفتر روزنامچه بود که هر سال در نوروز 
تدوین و تمام دریافت و پرداخت روزانه خزانه دولتی 
در آن ثبت می شد. از دیگر امور مالی که در نوروز 
انجام می یافت، پرداخت مواجب نظامیان بود که اگر 
به صورت نقدی صورت می گرفت، به نام علوفه و اگر 
به صورت عواید ارضی می بود، در سه شکل به نام های 

در  کل  در  می شد.  پرداخت  تیمار  و  زعامت  خاص، 
دوره خالفت عثمانی که بیش تر از شش قرن مرکز 
خالفت اسالمی نیز بود، از قرن 12 هجری قمری به 
بعد، جشن نوروز یک جشن رسمی در دربار شناخته 
می شد و ساالنه به شکل باشکوه از نوروز تجلیل به 
عمل می آمد. اما بعد از تجزیه ترکیه عثمانی و از بین 
رفتن مرکز خالفت اسالمی و ایجاد ترکیه نوین، بنابر 
عوامل سیاسی از اهمیت جشن های نوروزی کاسته 
شد. اما کردهای ترکیه مانند کردهای عراق و ایران 
و بعضی مناطق دیگر ترکیه، به برگزاری جشن نوروز 
اسالم در  به  ترکیه  با گرایش  داده اند.  ادامه  تاکنون 
سال های اخیر، این کشور با کشورهای اسالمی روابط 
نزدیک تری برقرار کرده و دولت ترکیه برگزاری جشن 
نوروز را رسمی اعالم نموده و از سال 2005 به بعد، 
باره  دو  را  نوروز  جشن  برگزاری  بخشنامه ای،  طی 

رسمیت داده است.
در پایان، جشن باستانی نوروز را که پیام آور افکار نو، 
کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است؛ آینده ای 
که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد، برای همه 
عزیزان خجسته باد می گویم. آرزو دارم که بهار پیش 
رو، بهار نیکو، عاری از جنگ و خشونت و مملو از صلح 

و آرامش باشد.
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نوروز در بخش طبابت دربار زیر نظر حکیم باشی از 
ترکیب 24 - 40 نوع مواد و گیاهان معطر و روغن 
مراسم  در صبح  باشی  و حکیم  تهیه می شد  مقوی 
نوروز در نزدیک سلطان حاضر می شد و معجون تهیه 
شده را در ظرف مجلل نخست به سلطان و وزیر اعظم 
تقدیم و در ازای تقدیم معجون از سوی سلطان و وزیر 
اعظم خلعت و هدایا دریافت می کرد؛ پس از سلطان 
دیگر  برجسته  رجال  و  سلطان  زنان  شاهزاده ها،  به 
حکومتی تقدیم و بنابر عرف دربار و مقام و منصب از 
هرکس هدیه ای دریافت می کرد. دایره عرضه نوروزیه 
محدود نبود و تمام درباریان را در بر می گرفت و به 
عام  بین  در  نوروزی  معجون  تهیه  رسم  زمان  مرور 
به  درمانی   - خوراکی  هدف  با  و  یافت  رواج  مردم 
مختلف  شهرهای  قنادان  و  عطاران  طبیبان،  دست 
تهیه می شد. از دیگر مراسم نوروزی در دربار عثمانی 
تقدیم گل و میوه توسط بخش تشریفات درباری به 
سلطان، زنان سلطان و دیگر درباریان بود. رونمایی از 
تقویم سال جدید توسط منجم باشی، بخش دیگری 
از مراسم نوروزی در دربار عثمانی بود که منجم باشی 
تمام رخدادهای سلطنتی را در تقویم جدید براساس 
ستاره شناسی ثبت می کرد و در صبح مراسم نوروز، 
تقویم تنظیم شده خود را نخست به سلطان و بعد 
در  و  می نمود  ارایه  درباریان  سایر  و  اعظم  وزیر  به 
قبال آن از سوی سلطان هدیه ای تحت عنوان »نوروز 
بخششی« دریافت می کرد. این رسم به مرور زمان به 
یکی از مراسم همیشه گی عثمانیان تبدیل شده بود. 
از دیگر مراسم نوروزی در دربار عثمانی، سروده های 
ادبی به نام نوروزیه در قالب شعر، قصیده و داستان ها 
دینی  وزرا، شیوخ  درباری سالطین،  توسط شاعران 
قبال  در  که  بود  سلطان  نزد  در  عسکران  قاضی  و 
و  از سوی سلطان  اشعاری  قرائت چنین  و  سرایش 
دیگر دولت مردان صله دریافت می کردند. رسم دیگر 
هدیه های  یا  پیشکش ها  عثمانی  دربار  در  نوروزی 
نوروزی بود که در دو بخش می توان دسته بندی کرد. 
توسط  سلطان  به  اهدایی  پیشکش های  اول،  بخش 
بود که شامل  والیان  و  امرای حکومتی  اعظم،  وزیر 
اسب های معروف، سالح های مزین با جواهرات و طال 
و پارچه های گران بها تحت عنوان نوروزیه به سلطان 
اعظم، وزرا  به وزیر  به سلطان  تقدیم می شد. عالوه 
تقدیم  نوروزی  پیشکش های  دولتی  اراکین  دیگر  و 
می شد که به مرور زمان به یک سنت درباری تبدیل 
شد. دسته دوم شامل افراد پایین رتبه حکومتی بودند 

که ساالنه پیشکش های نوروزی دریافت می کردند.
نوروز  هم  عثمانی  حکومت  نظامی  تشکیالت  در 
شادی  نشانه  نوروز  این که  از  عالوه  نبوده،  بی اثر 

بهادر بهروز نوروز فراتر از مرزها؛ جشن باشکوه در دربار خلفای عثمانی

  نوروز؛ 
نشانه  آیینی در احیای هویت

پاس داشتن آیین ها و رسوم فراوان نزد پارسی ها ریشه 
3 هزار ساله دارد و وفور سنت ها و عمق برخی از آن ها 
باعث شده است که هویت مندی ما بر پایه جشن گرفتن 
بیرونی در  ابوریحان  به نحوی که  باشد؛  استوار  آن ها 
آثارالباقیه آورده است که شمردن جشن های ایرانیان 
همانند شمار کردن آب گذرهای یک سیال ب، غیرممکن 
است. نوروز اما در این زیادت های آیینی جایگاه ویژه ای 
دارد، چه از حیث نشانه شناسی که رخدادهایش تاریخ 
و رسوم را به یاد می آورد، چه هویتی که تفاوت ها را 
که  جامعه شناختی  چه  و  می کند  اشتراک  به  تبدیل 
امید اجتماعی و شادی و طراوت را به جامعه تزریق 
می کند. جشن  نوروز به مثابه جشن آوردگاه طبیعت در 
فرهنگ ایران و افغانستان از عقبه ژرف برخوردار است 
و در زمانه ای که تکثر های قومیتی و مذهبی و مرزی 

مردم و انتقال مفهوم شادی در بحبوحه این رخدادهای 
مهم آیین است.

نوروز خالق شادی است و شادی که در هنگامه آیین ها 
از چهره جامعه نمود می یابد به زعم نشانه شناسان در 
 )p roxy( یک فرآیند استعاری به عنوان نماینده نزدیک
از زنده گی است که می تواند به اتفاق های مطلوب دیگر 
از جمله کارایی، اثربخشی، موفقیت، کمال، عمل کرد 
و احساس تحقق و تعلق اشاره کند. از این چشم انداز، 
جشن نوروز نماینده ای از زنده گی است؛ زنده گی که 
بهار را یادآور می شود و معنای زیستن در این هستی 
اثر  رخدادهای  و  شادی ها  و  هویت ها  آن  در  که  را 
بخش، در زیر تله ای از خاک مصیبت ها، جهانی شدن 
به فراموشی سپرده شده است را  و تکثرات فرهنگی 
به  تعلق  این رو، حس  از  ایجاد می کند.  پارسی ها  در 
یک هویت غنی و کهن می تواند موفقیت، اثر بخشی 
و کمال را در ما شدنی کند و با نو شدن و سبز شدن 
زمین، شکوفه اتفاق های خوب با آمدن بهار در ما جوانه 
بزند. فارغ از آن، نوروز حدیثی  است از دوباره نگریستن 
به هستی و بهتر دیدن زنده گی و به ما می آ موزد که 
و  در طبیعت خدا  زنده گی  از  و  زیست  شاد  می توان 

بودن با نزدیکان و مردم لذت برد.

7

چنین جشن فرخ از آن روزگار
به ما ماند از آن خسروان یادگار

آیین، هم نشینی  این  به  نشانه شناسی  از روی کرد  اما 
)آواز  جمله  از  نوزایی  بهار  و  نوروز  خرده رمزگان های 
خواندن حاجی فیروز، خانه تکانی، چهارشنبه سوری، 
و...(  زدن  گره  سبزه  در،  به  سیزده  هفت سین،  سفره 
داللت بر رویداد نشانه شناختی کالن و تغییر بخشی 
مردم   که  دارد؛ جایی  و طراوت  و سرسبزی  نشاط  و 
و  کرده اند   تن  به  نو  رخت  فرهنگ  کاربران  مثابه  به 
داللت  نو+روز  درمی اندازند.  نوین  سال  برای  نو  طرح 
ضمنی به تازه شدن ذهنیت و رفتار، زنده گی و سال 
دارد و تلقی اسطوره ای آن به بهاری شدن، تغییر فصل 
هر  دارد.  اشاره  پارسی  سنت  این  به  امتدادبخشی  و 
ماهیت  نوروزی در  آیین های  از خرده رخدادهای  یک 
زنده گی مردم و یادآوری هویت آنان نقش داشته اند. به 
زعم برخی در میان این رسم و رواج ها، مناسک تطهیر 
هنگام استقبال از سال نو، گستردن خوان نوروزی و 
دور هم جمع شدن افراد خانواده به دور آن در هنگام 
تحویل سال، دید و بازدیدها و به طبیعت رفتن مردم 
نشانه های  مهم ترین  از  نوروز،  در  به  سیزده  روز  در 
خانواده ها،  شدن  نزدیک تر  هویت سازی،  در  فرهنگی 

سایه سنگینی را بر جدایی ها افکنده  است، تمسک به 
آیین هایی هم چون نوروز می تواند عنصر یک پارچه گر 
در نزدیک شدن هویت ها و ملت هایی مثل افغانستان و 
ایران که ریشه تاریخی مشترک دارند، شود. آیین های 
نوروزی ریشه در داستان های اسطوره ای و کهن الگویی 
بر  و  اهورامزدا  جشن  جهان،  خلقت  داستان  باب  در 
اریکه قدرت تکیه زدن جمشید در اولین روز بهار دارد. 

حتا فردوسی بزرگ نیز آورده است:
به جمشید بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند

سر سال نو هرمز فرودین
بر آسوده از رنج روی زمین
بزرگان به شادی بیاراستند

می و جام و رامشگران خواستند

مسعود تقی آبادی

شنبه
شماره 3565

30 حوت 1399
20 مارچ 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم
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نوروزبیشترمیشودو فرارسیدن بحثهادرزمان
رسانههای در نوروز تحریم محتوای با متنهایی
نوروز، رحمتاهلل میشود. دستبهدست همهگانی
بیستوهشتمحوت، پنجشنبه، روز دینی، دعوتگر
بانشرویدیوییدرصفحهفیسبوکش،تجلیلازاین
از برخی به استناد با او است. دانسته حرام را روز
بار اولین برای روز این که میگوید تاریخی، منابع
پیامبر ازسوی ادامه در و تجلیل زرتشتی دین در
که میگوید او حال این با است. شده منع اسالم
کاربردتخلصویاشکالیندارد،زیرااسالمباحرف
نه،بلکهباتجلیلآنمشکلدارد.ایندرحالیاست
کهحبیباهللحسام،رییسشورایعلمایافغانستان،
پیشترنوروزراجشنطبیعتخواندهوگفتهبودکه

اینروزرنگمذهبیندارد.
مطلبی در نیز دینی، پژوهشگر انصاری، بشیراحمد
کهدرروزنامه۸صبحنشرشد،گفتهاستکهنوروز
پیوندیبادینندارد.بهگفتهاو،همانگونهکهیک
فقهی مرجع یک نمیتواند باستانشناس و مورخ
باشد،سخنیکفقیههمنمیتوانددررابطهبهمسایل
تاریخیوباستانشناسیویاانسانشناسیفصلختام
شناختهشود.بهگفتهاو،همهاسنادباستانینشان
میدهدکهنوروزبازرتشتآغازنشدهاستویادگاری

نوروزدریکجمله،وداعگفتنباهرآنچهکهنهوپوسیده
اما نودلپذیروسازندهاست؛ ودرآغوشکشیدنهر
خودشهرگزکهنهگیندارد؛چراکهازهزارانسالاست
کهآوازآنراازالبالیورقپارههاوسرودههاوحکایتها
میشنویمومیشنویم؛همچونگوهرهایگرانسنگو
ارزشهایعزیزتاریخیوفرهنگیودینیمانکهروزگار

وزمانه،تواننابودیآنهاراندارد.
هم تاریخ، در هم دارد، طبیعت در ریشه هم نوروز
فرهنگ؛نیزدلهایآدمی،کشتزاردیگرریشههایآن
با ناپاک و اهریمنی اگرهمهدستهای بنابراین، است.
و وطبیعت تنومندخدا درخت این تا شوند یکی هم
تاریخوفرهنگودلهایمارابخشکانند،هرگزچنان
به اهریمنانوحقستیزان توانهمه نمیشود.چراکه
اینکهندژهایاستوارنمیرسد؛بهگفتهقرآن)توبه/۳۲(:
 أَنیُِتمَّ ُإاِلَّ ِبَِأْفَواِهِهْمَویَْأبَیاهللَّ یُِریُدوَنأَنیُْطِفُئوانُوَراهللَّ
نُوَرُهَولَْوَکِرَهالَْکافُِروَن.)هموارهمیخواهندنورخدارابا
کامل جز خدا ولی کنند؛ خاموش خود باطل سخنان
کردننورخود،چیزدیگرینمیخواهد؛هرچندکافران

خوشنداشتهباشند(.
پسنوروز،جانما،جاِنجهانما،آغازما،فرجامماوبود
ونبودمااستوچنانریشههایتنومنددرژرفایروح
ووجدانوتاریخوفرهنگکهنبیخماوبخشعظیمی
ازفرهنگوتمدنبشریداردکهناچارمانمیسازدبه
پیشوازآنبرویموخوشآمدیدبگوییموازتهدلبرای

همهفریادبکشیم:نوروزتانمبارکباد!

ازجمشیدوحضرتسلیماننیست.انصاریتصریح
کردهاستکهچیزیبهنامتحریمازنوروزدرقرآن،
سنت،اجماعوقیاسوجودندارد،امامیتواندالیلی
ازجایزبودنآنارایهکرد.اوازبرگزاریبازارعکاظ
کهشباهتفراوانیبهنوروزامروزیداشتهاست،یاد

میکند.
یعقوبیسنا،نویسندهوپژوهشگرافغان،نیزمیگوید
پیش سال هزار پنج به نوروز جشن پیشینه که
برمیگرددوبدینترتیببادینزرتشتکهسههزار
و۵۰۰سالتاریخدارد،مرتبطنیست.اودرمطلبی
تجلیل روند که است گفته ۸صبح در شده چاپ
آیینها ادیان، همانند زرتشتی کیش در نوروز از
یسنا است. ادامهداشته آن از فرهنگهایپیش و
همچنانتصریحکردهاستکه»جشننوروزمتعلق
قومی و آیین هر پیروان و نیست« دینخاصی به
میتوانندآنرابرگزارکنند.اوجشننوروزرامتعلق

بهطبیعتمیداند.
باوجودتأکیدبرخیازپژوهشگراندینیوتاریخی
افغانستاندر نوروزدر از تجلیل اینموضوعات، بر
بیشترمواقعدرحاشیهقراردارد.گفتنیاستکهاز
نوروزبهعنواناولینروزسالنودربیشاز۱۵کشور
بلند سرخ، گل میله افغانستان در میشود. تجلیل
کردنجهندهزیارتسخیوبرخیدیگرازبرنامهها
برایتجلیلازنوروزدرنظرگرفتهشدهاست.بااین
حالشیوعویروسکرونادراواخر۱۳۹۸سببشد
کهبرنامهتجلیلاینروزدر۱۳۹۹برگزارنشود.در
حالحاضرنیزگسترشدامنهدرگیریهاوافزایش
تهدیدهاسببشدهاستکهنگرانیهاازتجلیلنشدن

گستردهاینروزافزایشیابد.

با نوروز و میشوند فرتوت و پیر و میگذرند یکدیگر
آمدنش،باردیگرفصلیرامیزایدونِودیگریراشروع
میکند.پسنوروزتنهاآغازگرنیستکهپایانبخشهم
است؛بانوروز،همروزنوراشروعمیکنیمهمماهنورا،
همفصلنوراهمسالنورا؛همچنانیکهباآمدننوروز،
باروزهایکهنه،ماههایکهنه،فصلهایکهنهوسال
کهنهبدرودمیگوییم.پسهمیشهیکریشهنوروزبه
بدنهزمین»نو«وشاخهدیگرشبهبدنهزمین»کهنه«
ویخبنداندویدهاست؛امادلبستهگیهایمابهتازهگی
ونوبودن،سببشدهاستکهتنهاروییکشاخهآنرا

بینالمللیرسمیتیافت.درادامهافغانستان،ایران
وتاجیکستانتوافقکردندکهاینروزرابهعنوان
آن سال همان جشن و بشناسند فرهنگی اجماع
دو این از کنند.حاالسالهاپس برگزار بلخ در را
تصمیم،بهنظرمیآیدکهاینجشنکهنباوجود
تغییراتی،همچناندرحاشیهقرارگرفتهاست.جدا
و کرونا ویروس شیوع از برخاسته نگرانیهای از
گسترشدامنهجنگ،دربخشیازاین،کاربردپیهم
توسطسیاسیون کال« »نوی و نو« واژههای»سال
هنگامتجلیلازجشننوروز،نگرانیهاییرادرمیان

فرهنگیاندرپیداشتهاست.
محمداشرفغنی،رییسجمهورکشور،درسخنرانی
تجلیلازاینجشندر۱۳۹۸تنهایکباراز»سال
نو«یادکردکهدرادامهباواکنشهاییروبهروشد.
برخیازتاریخشناساندرآنزمانباانتقادازکاربرد
ریاست ارگ سوی از نوروز جای به نو سال واژه
که کردند تصریح ملی، امنیت شورای و جمهوری
بایدجایگاهواژهنوروزبهعنوانمیراثکهنمحفوظ
بماند.آناندرآنزمانمعتقدندبودندکهاینجشن
قومیقرارگرفته کهنزیرسایهدیدگاههایسیاسیـ
است.بهباورآنان،ارگبایدبهنوروزبهعنوانمیراث
فرهنگیجهانیکهدریونسکوثبتشدهاست،دقت
وازسنتهایملیپاسداریکند.آقایغنیدرادامه
واژهنوروزراباردیگرجایگزیناصطالح»سالنو«کرد
ودرنوروز۱۳۹۹،ازآنبهنام»جشنباستانینوروز«
نامبرد.آقایغنیروزدوشنبه،بیستوپنجمحوت،
سالنورابااستفادهازواژه»نوروز«تبریکگفتتابه

نوروز در زادگاهش غریب است
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شنبه
شماره 3565

30 حوت 1399
20 مارچ 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

محمداشرف غنی،  رییس جمهور کشور، 
در سخنرانی تجلیل از این جشن در 
139۸ تنها یک بار از »سال نو« یاد 

کرد که در ادامه با واکنش هایی روبه رو 
شد. برخی از تاریخ شناسان در آن زمان 
با انتقاد از کاربرد واژه سال نو به جای 
نوروز از سوی ارگ ریاست جمهوری و 
شورای امنیت ملی، تصریح کردند که 

باید جایگاه واژه نوروز به عنوان میراث 
کهن محفوظ بماند. آنان در آن زمان 

معتقدند بودند که این جشن کهن زیر 
سایه دیدگاه های سیاسی ـ قومی قرار 

گرفته است. به باور آنان، ارگ باید به 
نوروز به عنوان میراث فرهنگی جهانی 
که در یونسکو ثبت شده است،  دقت 

و از سنت های ملی پاسداری کند. آقای 
غنی در ادامه واژه نوروز را بار دیگر 
جایگزین اصطالح »سال نو« کرد و در 

نوروز 1399، از آن به نام »جشن 
باستانی نوروز« نام برد.

حسیب بهش



مهران موحد

چندین سال پیش در پاسخ به سخنان مفتی ای که 
مدعی رشک آلود و کفر آمیز بودن نوروز بود و تجلیل 
از آن را مستلزم رسیدن به »رسحد کفر« می انگاشت 
و منت فتوایش در وب سایت جمعیت اصالح منترش 
با لحن خشمگین و هیجان آلود چنین  شده بود، 
از آن چه در  نوشتم: »اصاًل کسی که فکرش فراتر 
کهنه کتاب های احناف نوشته شده، اجازه جوالن 
را به خود منی دهد و بزرگ ترین مدرسه ای که در 
عمرش دیده "مدرسه صدِر حسن جان" در پشاور 
فرهنگی  مسأله  در باره  می کند  بی جا  کار  است، 
از  یکی  می کند.  نظر  اظهار  نوروز  هامنند  مهمی 
معایب دموکراسی این است که به هر کس اجازه 
بود  اظهار فضل می دهد. چه خوب  و  نظر  اظهار 
اگر می توانستیم دهان این گونه آدم ها را ببندیم تا 

آلوده گی صوتی ایجاد نکنند!«
حاال اگر بخواهم در دفاع و ستایش از نوروز چیزی 
پر حرارت  و  هجومی  لحن  این  با  ال جرم  بنویسم، 
عوض  رشایط  من،  گامن  به  که  چرا  منی نویسم؛ 
شده و موج آن طعن  و لعن ها و تبلیغات عظیم علیه 
از  بخشی  گویا  است.  خوابیده  حدودی  تا  نوروز 
این مخالفت ها به روال معمول تبدیل شده است؛ 
از  دفاع  به  موظف  را  خود  که  کسانی  از  عده ای 
هویت و کیان دین می دانند، در آغاز با پدیده هایی 
که تصور می کنند در تضاد با دین است، مخالفت 
قرار  مضیقه  در  می بینند  چون  سپس  می کنند، 
گرفته اند و حرف شان چندان خریدار ندارد، ناچار 
این  که  اکنون  همین  می شوند.  عقب نشینی  به 
نه  می چینم،  هم  کنار  نوروز  از  دفاع  در  را  واژه ها 
خشمگینم و نه نگران مظلومیت و فراموش شدن 
سنت تاریخی و عرفی گرانسنگ و ارزشمند. در این 
سال ها، آبرو و اعتبار سنت های نوروزی باز یابی و 

احیا شده است.
با این همه، هنوز  هم صداهایی در مخالفت با نوروز 
در کشور ما به گوش می رسد و هر سال با نزدیک 
شدن نوروز بحث حالل یا حرام بودن تجلیل از آن 
نیز مطرح می شود. در سال های اخیر مباحثات و 
نوروز  و مخالفان  موافقان  میان  فراوانی  مناقشات 
صورت گرفته که موجب شده است سخن گفنت در 

این باره نخ منا و خسته گی آور شود.
برای این که حکم ناصواب و گزافه آمیز صادر نکرده 
از پیشوایان مذهبی«  از »بعضی  این جا  باشم، در 
سخن می زنم، چون برخی دیگر از اینان یا از اول با 
نوروز خصومت منی ورزیده و یا این که در میانه راه 
به نادرستی دیدگاه های خود پی برده و یا از ترس 
اعرتاض ها ترجیح داده اند مهر سکوت بر لب بزنند.

این مخالفان دالیلی از دل متون دینی و کتاب های 
فقهی برای ابراز مخالفت خود استخراج می کنند 
و به بعضی از روایت ها و کتاب های ُتراث متوسل 

می شوند.
من در گذشته از منظر دینی در نقض استدالل های 
این رو  از  نوشته ام.  کافی  قدر  به  نوروز ستیزان 
رضورتی منی بینم که این بار نیز هامن سخنان را 
تکرار کنم و وقت خود و خواننده گان را هدر دهم. 
دیدگاه های  دانسنت  عالقه مند  احیاناً  که  کسانی 
من در این زمینه باشند، می توانند به آن نوشته ها 

مراجعه کنند.
در این جا فقط می  خواهم با استفاده از این فرصت 
و با پرهیز از ورود به جزئیات استدالل های موافقان 
و مخالفان نوروز، نکات کلی تر را با خواننده گان در 

میان بگذارم.
گفت وگوها  و  مناقشات  که  پرسش هایی  از  یکی 
بر رس نوروز دامن می زند، این است که به راستی 
پاره ای  بنیادین خصومت  و علت  اصلی  خاستگاه 
نوروز چیست؟  با  و متدینان  پیشوایان مذهبی  از 
دینی  سنت  در  دالیلی  ندرت  به  است  ممکن 
اما  باشد؛  داشته  وجود  نوروز  محکومیت  برای 
از  اندازه  آن  به  دالیل  این  که  می دانند  فن  اهل 
صف بندی های  موجب  که  نیست  برخوردار  قوت 
خطرناک و موضع گیری های تند برضد نوروز شود.

به نظر من، مشکل اصلی از »عقل فقهی« ناشی 
می شود؛ عقلی که با نگرش فطری آدمی زاده گان 
در تضاد است و خربهای واحد و اقوال فقیهان و 
اجتهادهای برشی را باالتر از خرد انسانی و تجربه 
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ابوحفص کبیر و مال علی قاری چه کسانی هستند 
حرف های  تأویل  و  توجیه  در  شویم  ناگزیر  ما  که 
امام  اگر  فرضاً  بپیامییم؟  را  درازی  راه های  آنان 
ابوحنیفه در دشمنی با نوروز داد سخن می داد و 
مثاًل آن را به مجوسی گری و زرتشت مرشبی پیوند 
می داد و نشانه کفر و رشک می پنداشت، باز شام 
چه می گفتید؟ و حتا از آن باالتر، هرگاه فرضاً محرز 
برخالف  خدا  گرامی  پیامرب  که  می شد  مسلم  و 
برگزاری جشن نوروز سخن زده آیا ما حق نداشتیم 
قیدها و رشط هایی را بر آن سخن رسول خدا اضافه 
کنیم و آن سخن را مربوط به رشایط و اوضاع خاص 
بدانیم و منطبق بر حاالت کنونی نشامریم؛ کاری 

که فقیهان بارها در جاهای دیگر انجام داده اند؟
سال  سیزده صد  که  حرفی  خاطر  به  باید  ما  چرا 
شده  گفته  پیش  سال  هشت صد  یا  سال  هزار  یا 
و  ندارد  هم  قدسیتی  و  معصومیت  آن،  گوینده  و 
را در رنج و  این همه خود  شبیه من و شام است، 
تعب بیندازیم و مغز خود را خسته کنیم؟ چرا ما 
رهنامیی  منتظر  خرد سن  کودکی  هامنند  باید 
گذشته گان باشیم و از آن ها در هر قدمی دستور 

بگیریم؟
وقتی از یک طرف هیچ دلیل استوار و محکم دینی 
وجود  نوروز  از  تجلیل  بودن  نادرست  اثبات  برای 
ندارد و از جهت دیگر، عقل هم حکم می کند که 
این سنت زیبا و کرثت معانی و منادهای آن را پاس 
بداریم، چه رضورتی وجود دارد که وقت خود را در 
گشودن گره های عقاید و نظرات گذشته گان هدر 

دهیم؟
این که ما بیاییم با هامن ابزارهای عقالنیت سنتی و 
بدون توسل به تأمالت برون دینی به جنگ مخالفان 
نوروز برویم، از یک سو در زمینی بازی کرده ایم که 
ابتکار  بدین گونه  و  کرده اند  معین  ما  برای  آن ها 
عمل را به دست آنان داده ایم و به نوعی پذیرفته ایم 
سوی  از  و  کنیم  فکر  آنان  گفتامنی  چارچوب  در 
دیگر، در معرکه ای وارد شده ایم که پایانی ندارد و با 
استدالل ورزی منی توان در آن به نتیجه ای رسید؛ 
خودشان  گامن  به  طرفین  از  هرکدام  این که  چه 

دالیلی برای تحکیم مواضع خود دارند.
ادعای  سو  یک  از  که  است  منطقی  چه  این 
از  و  می کند  را  اسالم  بودن  جهانی  و  جاودانگی 
که  می دهد  دست  به  آن  از  تفسیری  دیگر  طرف 
 1400 در  را  جزیره العرب  مردمان  فرهنگ  فقط 
سال پیش تأیید و تصدیق می کند و فرهنگ های 

پیش رفته دیگر را به رسمیت منی شناسد.
قرار  مستمسک  با  خودشان  زعم  به  که  کسانی 
دادن نصوص دینی با نوروز دشمنی می ورزند، در 
واقع آگاهانه یا ناآگاهانه به منسوخّیت اسالم فتوا 
را  اندیشه  صاحب  و  روشن بین  مردم  و  می دهند 
نسبت به آموزه های اسالم بدبین می سازند. معنای 
ضمنی مخالف بودن اسالم با جشن نوروز این  است 
ویژه  آیین  و  نیست  جهانی  آیین  اسالم،  آیین  که 
مشاهده  که  آن گونه  این که  چه  ا ست،  عرب ها  به 
را  عربی  آداب  و  سنن  از  برخی  اسالم،  می شود 
پذیرفته و گاهی اگر رضورتی به اصالح این سنت ها 
و آیین ها  وجود داشته، آن ها را اصالح کرده  است. 
- وقتی  افراد  از  - برپایه ادعای این عده  پس چرا 
به رساغ سنن و آیین های ملت های غیرعرب آمده، 
آن ها را از ُبن دندان نفی و طرد کرده  و نادیده گرفته 
است؟ آیا این کار سخن آن هایی را که دین اسالم 
را »دین انیرانی« و دشمن ارزش های فرهنگی این 
حوزه متدنی می شامرند، درست و مقرون به واقعیت 

جلوه منی دهد و ترب شان را دسته منی کند؟ 
برای وصف حالت این گونه آدم ها آن سخن موالنا 

مناسب است:
خواجه پندارد که طاعت می کند
بی خرب کز معصیت جان می َکَند

به قول بعضی دانشمندان اسالمی، بخش بزرگی 
از احکام اسالم، احکام امضایی است؛ یعنی این 
احکام پیش از اسالم هم رایج و راسخ بوده و فقط 
آن ها دست  و اصالح  تعدیل  به  مواردی  اسالم در 
آداب  و  با سنن  برخورد اسالم  یازیده است. روش 
که  هامن گونه  زمان،  آن  عربستاِن  در  عرب  مردم 
از یک سو، تاثیرپذیری اسالم را از فرهنگ و آداب 

و سنن عرب نشان می دهد، از جهت دیگر، به ما 
واهی  بهانه های  به  نباید  که  می دهد  یاد  را  این 
سنت های  و  تجربه ها  با  سست،  توجیه های  و 
گونه گون  جامعه های  متعارف  آداب  و  پسندیده 
مخالفت بورزیم و یک رسه آن ها را میراثی جاهلی و 
نا مطلوب بپنداریم. چه کسی می گوید که اسالمی 
که با آیین ها و اعراف عرب مخالفت نورزید و آن ها 
را رعایت کرد و در ضمن احکام دین جای داد، با 
آیین زیبا و پر معنای نوروز دشمنی می کند و آن را 

منی پذیرد؟
قرائت های  از  پاره ای  در  که  انحراف هایی  از  یکی 
دینی روی داده، این است که این قرائت ها ظرف 
منی تواند  وحی  نزول  زمان  مظروف  از  را  دین 
تفکیک کند و این موجب می شود که فرهنگ زمان 
نزول قرآن بر زمانه های بعدی تعمیم یابد و صاحبان 
و  برش  تکاملی  سیر  بر خالف  خوانش ها  این گونه 
ابوالقاسم  به قول  بردارند.  با متدن قدم  در ستیز 
فنایی، وقتی خداوند در قرآن می فرماید: »ما هیچ 
خودش  قوم  زبان  به  مگر  نفرستادیم،  را  پیامربی 
تا ]دین[ را برای آن ها تبیین کند«. )آیه 4، سوره 
قوم  آن  فرهنگ  قوم«  »زبان  از  مقصود  ابراهیم( 
است؛ چون فرستاده شدن پیامرب به مردمی که به 
زبان آن پیامرب حرف می زنند، امر بدیهی و روشن 
فنایی،  گفته  به  ندارد.  یاد آوری  به  نیازی  و  است 
درستی  به  را  دینی  آموزه های  قومی  این که  برای 
درک و فهم کنند، آن آموزه ها باید با فرهنگ آن قوم 
پیوند بخورد و در آن قالب عرضه شود. فرهنگ قوم 
ظرفی است که دین باید ناچار در آن ریخته شود تا 
آن را مخاطبان بتوانند هضم و جذب کنند )اخالق 

دین شناسی، ابوالقاسم فنایی، ص 457(
گاهی با تفکیک نشدن ظرف دین از مظروف آن، 
صحنه های خنده داری خلق می شود. در پاره ای از 
کشورهای اسالمی )مثاًل در ایران( هنوز هم خونبها 
را با شرت و گاو و گوسفند قیمت گذاری می کنند و 
این موضوع گاهی باعث شده قیمت شرت به صورت 
رسسام آوری افزایش یابد و رشکت های بیمه را در 
تنگنا قرار دهد. گاهی هم برای پایین آوردن قیمت 
شرت مجبور می شوند از کشورهای دیگر شرت وارد 

کنند.
فقه سنتی بر مبنای جهان قبل از صنعت شکل 
با این فقه در جهان  گرفته است. اگر قرار باشد 
خود  زمانه  فرزند  ناگزیریم  کنیم،  زنده گی  مدرن 
نباشیم و این همه پیش رفت و توسعه را از بیخ و 
ُبن انکار کنیم. آیا چنین چیزی امکان دارد؟ راه 
حل این است که از شکل گرایی و ظاهر پرستی در 
فقه پرهیز شود و روح و گوهر دین مبنای کار قرار 

گیرد.
بروز  برای  را  راه  )نص(  منت  دادن  قرار  مبنا 
این  منت  ویژه گی  می کند.  باز  متعدد  چالش های 
به  می توان  آن  از  مختلفی  خوانش های  که  است 
منت  یک  از  آدم  دو  خوانش  هیچ وقت  داد.  دست 
یک سان نیست. با این حساب، با منت منی توان از 
جزمیات رهایی یافت و با قرائت های متصلب مقابله 
کرد. راه منطقی این است که فضا و مجال بیش تری 
به معارف برون دینی و عقل و خرد و تجربیات داده 
فراهم  و گوهر دین  روح  به  توجه  به  زمینه  تا  شود 
راه حل های  به  دینی  متون  با  برخورد  در  شود. 

متفاوت و غیرسنتی باید اندیشید.
مسلامن  فقیهان  اگر  می گویند،  صاحب نظران 
و  جمود  گرفتار  بعد،  به  هجری  چهارم  قرن  از 
فرسده گی و سکون منی شدند و جسارت اندیشیدن 
می داشتند و با روی کرد الگو محور نسبت به سیره 
توجه  کنار  در  و  می کردند  برخورد  اسالم  پیامرب 
آن زمان، تجارب  و سنن مردم عربستاِن  آداب  به 
و آداب و عرف ها و آیین های ملت های دیگری را 
که بعداً مسلامن شدند در تدوین فقه اسالمی مد 
نظر قرار می دادند، حاال فقه ما پویا تر و توامنند تر 
و رس زنده و سیال می بود و می توانست همگام با 
تحوالت حرکت کند و در توانایی برای قانون گذاری 
قانون گذاری  دستگاه های  دیگر  از  جلوتر  بسیار 
به  دست  می شدند  مجبور  دیگران  حتا  و  می بود 
آن ها  از  ما  این که  جای  به  کنند،  دراز  ما  سوی 

کمک بخواهیم.

برشی و بدیهیات زمانه قرار می دهد. ما نیازمندیم 
این مبانی و پیش فرض های فقهی را مورد نقد قرار 
قایل  ویژه  جایگاه  آزاد  اجتهاد  و  عقل  به  و  دهیم 

شویم.
زیر  و  است  بیگانه  انتقادی  تفکر  با  فقهی  عقل 
خروارها روایت درست و نادرست و اقوال فقیهانی 
که در زمین و زمانه ای دیگر می زیسته اند، خرد و 

خمیر شده و از حرکت باز ایستاده است.
محمد اقبال الهوری در کتاب »احیای فکر دینی 
به »اصل حرکت در  در اسالم« و در فصل مربوط 
متذکر  را  نکته  این  درستی  به  اسالم«  ساختامن 
گوش  با  یارانش  و  ابوحنیفه  امام  که  می شود 
دادن به خرده گیری های مخالفان، مذهب حنفی 
نیازهای هر زمان  با  انطباق  از  باالترین حد  را در 
این  به  نا خلف به جای توجه  اما پیروان  رساندند؛ 
الگو، سخنان وی و یارانش را رنگ ابدیت بخشیدند 

و فراتر از نقد جلوه دادند. )ص 202(
به  که  عمیقی  دلبسته گی  علت  به  مسلامنان  ما 
تاریخ خود داریم و نیز به جهت این که در دوران 
معارص در وضع مطلوبی قرار نداریم و می خواهیم 
بربیم،  پناه  گذشته  به  خود  کاذب  تسکین  برای 
همیشه از »ُتراث« به نیکی یاد می کنیم و هیچ عیب 
و نقصی در آن منی یابیم. حال آن که این ُتراث با 
همه محاسنش نیازمند غربال گری و تصفیه است و 
اگر قرار باشد این میراث فکری بدون نقد و بررسی 
در اختیار معارصین قرار بگیرد، فاجعه متام عیار، 
و سوریه  عراق  در  داعش  به دست  آن چه  هامنند 

انجام شد، اتفاق خواهد افتاد.
سید قطب در مقدمه تفسیر قرآنش که »فی ظالل 
اذعان می کند که در کودکی و  نام دارد،  القرآن« 
آن  کلمه  کلمه  می خواند،  را  قرآن  وقتی  نو جوانی 
اما  بود؛  روح افزا  و  الهام بخش  فهم،  قابل  برایش 
را  ظالل«  »فی  تفسیر  خواست  بعدها  که  زمانی 
کتاب های  به  ناگزیر شد  راستا  این  در  و  بنویسد 
و  شد  رس در گمی  گرفتار  کند،  مراجعه  تفسیر 
این که کمکش  به جای  تفسیرها  این  دریافت که 
کنند قرآن را درست فهم کند، جلو فهم پیام های 
اصلی کالم مجید را می گیرند و ذهنش را مغشوش 
و مسموم می کنند. به همین جهت، این کتاب ها را 
یک رسه به کناری نهاد و وارد گفت وگوی مستقیم 
و بی واسطه با قرآن شد و آن گاه بود که معانی آن 
را به خوبی درک کرد و توانست از چشمه زالل آن 

سیراب شود.
مورد  در  قطب  سید  ادعای  این  نیست  مشخص 
خودش تا چه اندازه واقعیت دارد؛ ولی این سخنش 
یک رسه درست است که بسیاری از کتاب های ُتراث 
نه تنها ما را در فهم متون دینی یاری منی رسانند، 
بلکه  به سوءتفاهم دامن می زنند و فضا را غبار آلود تر 
و مکدر تر می سازند. عالوه بر این که قسمت اعظم 
تکرار مکررات است. گاهی  از قبیل  این کتاب ها 
کتاب هزار صفحه ای از هامن کتاب های قدیمی 
نکته  تا  چند  می توانی  سختی  به  و  می خوانی  را 
دندان گیر از البالی این صفحات پرشامر پیدا کنی 
و با خود می گویی؛ حیف این  همه درختی که برای 
چاپ این قبیل کتاب ها قلع و قمع می شود. از همه 
این ها گذشته، این کتاب ها مختص زمانه و زمینه 
دیگری بوده اند و آدمی زاده گان روز به روز به زوایای 
بیش تری از امور پی می برند و عقالنیت امروزیان 
ورزیده تر  و  پخته تر  پیشینان  عقالنیت  به  نسبت 

است.
بزرگی حجم کتاب های ُتراث موجب شده آنانی که 
از تفکر انتقادی برخوردار نیستند و مرعوب کمّیت 
می شوند و از عهده تشخیص کیفیت برمنی آیند و 
قدرت جدا کردن رسه از نارسه را ندارند - که غالب 
مردم در همین طیف جای می گیرند، این میراث را 
مقدس بشامرند و در برابر بزرگی حجم آن احساس 
روا  تعبد  و  خضوع  آن  به  نسبت  و  کنند  کوچکی 

بدارند و منطق و استدالل را به کلی فرو نهند.
برای  که  است  این  کارها  نا سنجیده ترین  از  یکی 
و  قاری  علی  و مال  کبیر  ابوحفص  توجیه سخنان 
صاحب فتاوای تاتارخانیه در نکوهش و محکومیت 
نوروز، زمین و آسامن را به هم ببافیم و تأویل های 
که  است  این  اصلی  سوال  کنیم.  عرضه  بیهوده 

چرا بعضی از پیشوایان مذهبی 
با نوروز مخالفت می ورزند؟
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 مناسبت های بشری جشن نوروز

پیشینهترین با و کهنترین از یکی نوروز جشن
تحوالت وصف با استکه بشر تاریخ در جشنها
فرهنگی،دینی،مذهبیوقومیدرتاریخبشرازبین
نرفتهوهمچنانادامهیافتهومهمترازهمهاینکه
بهجنبههایاهمیتجهانیجشننوروزافزودهشده
است.اهمیتجهانیجشننوروزدرایناستکهفراتر
ازادیان،مذاهبوفرهنگهایقومیو...بافرهنگ
جامعههایبشرمعاصرمناسبتهایبشریوفرهنگی

پیداکردهاست.
معموالًجشنهایدینی،مذهبی، دیگر، جشنهای
از امروز تا آغاز از نوروز جشن اما است. و... قومی
بدون و فراتررفته مناسباتدینی،مذهبیوقومی
برچسبدین،مذهبو...درفرهنگبشررواجوتعمیم
یافتهاست.بنابراین،دراینیادداشتبهچندمناسبت

بشریجشننوروزاشارهمیشود:
یک:پیشینهجشننوروزبهپنجهزارسالپیشاز
امروزمیرسدکهنشانههایبرگزاریآندرخاورمیانه
تاجیکستان افغانستان، ایران، در بابل(، و )سومر
بابل وآسیایمیانهقابلمشاهدهاست.درسومرو
است. آغازمیشده آفرینش بامنظومه نوروز جشن
شاه و میخواندهاند را آفرینش منظومه همسرایان،
حضورمییافتهاست؛باحضورشاهخواندنمنظومه
آفرینشواجرایرسمهایآیینی،چگونهگیپیدایش
وآفرینشجهانتمثیلمیشدهاست.)رجوعشودبه
پژوهشدراساطیرایران-مهردادبهاروبهاسطورهو

رمز-میرچاالیاده(.
پیشینهدینزرتشتیبهپنجهزارسالنهبهسههزار
بنابراین، میرسد. امروز از )تقریباً( سال پنجصد و
خاستگاهجشننوروزکیشزرتشتینیستوجشن
که طوری نیست. زرتشتی خاص جشن یک نوروز

آیینوفرهنگزرتشتیمناسبتمعناداربشریبرقرار
کردهاست.امادرتدوامپسینخویشازدینزرتشتی
جداشدهوبدونبرچسبدینیومذهبیدرفرهنگ

بشربهراهخودادامهدادهاست.
سه:جشننوروزباجغرافیایطبیعیمنطقهوتجربه
انسانازکشتوتکرارزمان)تغییرسال(ارتباطدارد.
جغرافیایطبیعیمنطقهازنظرتغییروتحولآبو
هواطوریعیارشدهکهآبوهوایچهارفصلبهطور
جدیقابلاحساساست؛یعنیبهار،تابستان،پاییزو
زمستانبهطورحسیبرایانساناینجغرافیاقابل
احساسودرکاست.ایناحساسباعثشدهاست
کهانساناینجغرافیادرفصلبهاربهطبیعتوآب
وهواواکنشنشانبدهد.اینواکنشانسانبهفصل
شکلگیری آغاز و خاستگاه میتواند واقع در بهار،

جشننوروزباشد.
ارتباط زمان و کشت به نوروز کهجشن شد اشاره
میگیرد.منظورایناستکهشناختانسانازسبز
از نوروز و بهار فصل در دانه برآوردن سر و شدن
خاک،برایانسانباستان،مایهشگفتوتعجببوده
است.بااینشناخت،بشردهنشینشدوبهکشتو
زراعتپرداخت.بنابراین،جشننوروزبهتجربهبشراز
کشاورزیارتباطداردوجشنکشاورزیوسبزشدن

دانهاست.
ارتباطجشننوروزبازمانایناستکهدریکسال،
باآغازسال،چهارفصل چهارفصلتماممیشودو
دورانی را زمان تجربه تکرار، این تکرارمیشود؛ باز
ودایرهوارنشانمیدهد.پایانزمستان،پایانزمان
است.آغازبهارونوروز،آغاززماناست.انسانباستان
اینهراسراداشتکهزمانپایانیابدوتکرارنشود.
بنابراین،ازاینکهزمانتکرارمیشد؛آغاززمانجشن

گرفتهمیشد.
زندهگی، و تجدیدحیات نوروز،جشن چهار:جشن
جشن زمان، و سال تغییر جشن طبیعت، جشن
کشاورزیوجشنسپاسگزاریازخوبیهایطبیعت
ادیان، است. طبیعت به نسبت انسان احساسات و
ازاینجشناستقبالواین فرهنگها،امپراتوریها
جشنرانهتنهاکهبرگزارکردهاند؛بلکهکوشیدهاند
جشننوروزراخودیومتعلقبهفرهنگوکیشو

آیینشانکنند.
بنابراین،جشننوروزبههیچدینوآیینخاصیتعلق
نمیگیرد؛زیراجشننوروزجشنیجداازادیاناست
وازنظربرگزاریبههیچدینیربطنمیگیرد،فقطبه
طبیعتوتغییردقیقوواقعیسالارتباطمیگیرد.

پنج:جشننوروزراپیروانهردینوآیینیوهرقوم
وکشوریبهایندلیلهامیتوانندبرگزارکنند:جشن
نوروزمتعلقبهدینخاصینیست.جشننوروزمتعلق
بهزمینوطبیعتاست،زمینوطبیعتخانههمهما
است.جشننوروزطبیعیترینجشنتغییرسالاست
کهدقیقترینارتباطراباحرکتزمینوتغییرسال
دارد.بنابراین،همهمیتواننداینجشنرابرایتغییر
سالبرگزارکنندوبهیکدیگرتبریکبگویندوبرای

یکدیگرآروزیسالخوبکنند.
جشننوروزرابرایپاسداشتاززمین،برایپاسداشت
سال یک گذشت و زمان گذشت و سال تغییر از
ازبهاروآغازکشت زندهگیماو...،برایپاسداشت
ورویشبرگزارکنیم.جهانامروزاگرارزشیداردو
اگرنسبتبهگذشتهازنظرفرهنگیمتنوعتراست،
بهدلیلکثرتگراییفرهنگیوبهرسمیتشناختن
تنوعفرهنگیدرجهاناست.اینکهمردمجهانبه
جشننوروزعالقهمندشدهاند؛بهاینمعنااستکه
امروزجشننوروزمناسبتجدیایبازیستمحیط،
زندهگیوزمینبرقرارکردهاست.بنابراین؛جشننوروز
میتوانددرتقویمبشرروزپاسداریاززیستمحیطو

زمیننیزدانستهشود.
فرهنگی حوزه مرکز در )خراسان( افغانستان شش:
وتمدنیایقرارداردکهبهاینحوزهدرمناسبات
هر بنابراین، میشود. نامیده ایران جهان، فرهنگی
بگیرد، ارتباط حوزه این به که فرهنگیای رویداد
امامتأسفانه، افغانستاندارد. با ارتباطرا بیشترین
حکومتافغانستاناینجایگاهمنطقهایوتمدنیرادر
نظرنمیگیرد.ممکندربخشهایفرهنگیحکومت
را افغانستان فرهنگی جایگاه که نداریم را کسانی
دراینحوزهتمدنیدرککنند،یااینکهمصلحت
جایگاه عماًل که است این حکومت و... سیاسی
فرهنگیافغانستاندراینحوزهتمدنینادیدهگرفته
اهمیت سال هر میکنم: عرض مثال طور به شود.
بشریجشننوروزدرجهانبیشترمیشود؛اماجشن
نوروزدرتقویمرسمیحکومتمابهنامجشننوروز

ثبتنیست.

ازدینزرتشتی آیینهاوفرهنگهایپیش ادیان،
ازجشننوروزوبرگزاریآناستقبالکردهاند؛کیش
زرتشتینیزازاینفرهنگبشری)جشننوروز(در

منطقهاستقبالکردهاست.
دو:دینزرتشتیدرجریانسال،ششجشنبهنام
موجودات پیدایش به گاهنبار هر که دارد گاهنبار
ششم گاهنبار میگیرد. ارتباط اهورامزدا، توسط
زرتشتیآخرینگاهنباروجشنزرتشتیدرآخرسال
است.اینگاهنباربهتکمیلشدنآفرینشجهانوبه
ارتباطمیگیرد.دربیستوپنج انسان ویژهآفرینش
حوتبرگزارمیشدهوبهمدتدهروزیابیشترادامه

مییافتهاست.
تفاوت با زرتشتی گاهنبار ششمین با نوروز جشن
پنجروزمصادفشدهاستکهدردورهساسانیانمردم
گاهنبارششموجشننوروزراباتفاوتپنجروزپیهم
ونسبتاًهمزمانبرگزارمیکردهاند.بنابراین،دردوره
اسالمیخاستگاهجشننوروزوپیشینهفرهنگیآن
درستشناختهنشدهوباگاهنبارششمزرتشتییکی
دانستهشدهاست.اینعدمشناختجشننوروزو
گاهنبارششمدینزرتشتیوعدمتفکیکایندو،
باعثشدهاستکهنوروزراهمانگاهنبارششمبدانند
وبگویندکهجشننوروزازجشنهایخاصزرتشتی

است.
مذاهب ادیان، به بیمناسبت جشنی هیچ اگرچه
به بنا جشنی هر نیست. بشری جامعههای آیین و
مناسبتهایفرهنگیبشرپیداشدهاست.نسبتو
برقراریمناسبتهایجشننوروزباادیان،مذاهبو
نوروز کماهمیتیجشن باعث بشر جامعههای آیین
نوروز جشن بشری اهمیت به برخالف، نمیشود؛
میافزاید.جشننوروزیدردورهایازتداومخویشبا

یعقوب یسنا
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سال سیزدهم

 تحریم نوروز
 در میزان روش شناسی علمی

علمی، منهج هم یا و متدولوژی یا روششناسی
مهمترینمعیاریاستکهمیتوانیکفرضیهوادعا
رادرترازویآنسنجید.درپهلویدیگرشکافهای
میپردازند، نوروز تحریم به که دوستانی استداللی
نیز ایشان متدولوژیک خالیگاه اینچند به میتوان

اشارهکرد.
خویش دینی دستاندرکاران برخی زبان از ما
میشنویمکهنوروزسنتزرتشتیاستودرآنجمع
کمترکسیخودرازحمتدادهاندتاببینندکهراستی
اینادعادرستبودهاستیاخیر؟اثباتاینکهنوروز
خیر، یا بوده زرتشتی سنت بشر طوالنی تاریخ در
وظیفهیکمورخوباستانشناساست،نهوظیفهیک
فقیهکهکاراواستنباطاحکامفقهیازادلهآناست.
بهاینمعناکهفقیهبایدوظیفهخودشرابشناسد
وعالمتاریخوانسانشناسوباستانشناسوشاعر
ودیگران هرکداممرزوظیفهوصالحیتخودشان
رااحترامبگذارند.برایناساس،اگرفقیهیبرمبنای
مقدمهنادرستبهنتیجهایدستیابد،آننتیجهنیز
نادرستخواهدبودوایندرقسمتهمهعلومصدق

میکند.
همانطوریکهیکمورخوباستانشناسنمیتواند
یکمرجعفقهیباشد،سخنیکفقیههمنمیتواند،
یا و باستانشناسی و تاریخی مسائل به رابطه در

انسانشناسیفصلختامشناختهشود.
درپیوندبهنوروزتمامیاسنادتاریخیوباستانشناسی
شهادتمیدهندکهنوروزبازرتشتآغازنشدهاست
یادگار نه مناسبت این ندارد. ایندین با پیوندی و

جمشیداستونههمازحضرتسلیمان.
هم ساسانیها نوروز که میدهد شهادت تاریخ
تجلیل مینامیم، نوروز را آن امروز ما که روزی در
نمیشدهاست.بهعنوانمثال،خسروپرویزساسانی

اسمآنرا»پیروز«گذاشت؛غافلازاینکه»هرروز
تانپیروز«،تاهمینامروزدرپاسخنوروزمبارکیها
گفتهمیشود.اینتفسیرراازهرسوییکهخواندم،
بهاصطالحعام،دیدمکهجورنمیآید.بازچرایکبار
ازدادنهدیهنوروزیبهعلییادمیکنندوباردیگر

دادنهدیهراشرکمیانگارند.
به رابطه در احناف فقهای از که میشنویم خیلی
تکفیر به و کردهاند نقل را سخنانی نوروز تحریم
نوروزی هدیه اعطاکنندهگان و تجلیلکنندهگان
تمامی در که نمیبینند چرا آنها مییازند. دست
هدیه تقدیم حکایت ابوحنیفه امام زندهگینامههای
نوروزیازسویجداوبهخلیفهچهارممسلمانانیاد
شدهاستکهبخاریدرادبمفردوبقیهمورخان
قوت از بخاری روایت نمیدانم کردهاند. یاد آن از
بیشتریبرخورداراست،یاسخنفقیهانمتأخریکه
سخنیراازرویگماندرحاشیهیکیازکتابهای
فقهیدستدوموسوموآنهمدرسیاقدیگری

چوناحکامعیددرجکردهاند.

هدیه دادن کبیر، ابوحفص که میشنویم همچنان
ازشمامیپرسم،سند نوروزیراشرکمیانگاشت.
راسخن این بزرگ امام وآن روایتکجااست این
رادرکجاگفتهاستوراویاناینروایتچهکسانی
بودهاند؟اگراینسخندرستباشد،پسچراابوحفص
کهمرشددینیسلسلهسامانیبود،تجلیلازنوروز
راکهسامانیانآنراباشکوهتجلیلمیکردند،منع

نکرد؟
نه سنت، در نه قرآن، در نه اینکه، خالصهسخن
دراجماعونههمدرقیاسچیزیبهنامتحریماز
نوروزوجوددارد؛بلکهمیتواندالیلیدرجهتجایز
بودنآنارایهکرد.یکیازایندالیل،برگزاری»بازار
عکاظ«برای۱۳۹سالدیگرپسازظهوراسالمبود
کهشباهتفراوانیبهنوروزماداشت،تاآنکهبهگفته
بدرالدینعینی،شارحبخاری،یکیازرهبرانخوارج
بهناممختاربنعوفازدیظهورنمودودرسال۱۲۹
هجریآنمناسبتتاریخیوفرهنگیرابهخونو

آتشکشیدوبهآننقطهپایانگذاشت.

کهدرزمانپیامبراسالممیزیست،نوروزرادراولماه
قوستجلیلمیکردوزرتشتیهاتاهمینامروزنوروز
دینیشانرادرماههایدیگرسالبرگزارمیکنند.با
بانوروز ازاشکال آنکههمهادیانبزرگبهشکلی
از هیچیک با مناسبت این کردهاند، ایجاد پیوندی
آنهارابطهاینداشته،بلکهملکشاهسلجوقیوخیام
وخواجهنظامالملک،روز»نوروزما«رابرپایهعلوم
نیازهای مبنای بر و تجربه و فلک دانش و ریاضی
طبیعیبرخاستهازاوضاعوشرایطکشاورزیتعیین

کردند.
در تحریم گیرودار این در که دیگری اصل یک
باطلهدانیانداختهمیشود،اصلبیطرفیعلمیاست.
بهاینمعناکهبیهقیحدیثیراروایتکردهاستکه
میگوید؛درروزنوروزبرایخلیفهچهارممسلمانان
گفتند: اینچیست؟ اوگفت و نمودند اهدا فالوده
امروزنوروزاستوعلیدرجوابگفت:هرروزیرا
پیروزبسازید.جالبایناستکهراویحدیثوابن
تیمیهمیگویند،علیچوناینروزرازشتمیشمرد،

خواجه بشیر احمد انصاری
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اعالن د عوت به د اوطلبی

تاریخ:  27 حوت 1399
      )IT Equipment( عنوان: پروژه خرید اری لوازم و تجهیزات فناوری معلوماتی

 
 GO-RFB-210529-AF- IDLG :شماره د عوتنامه د اوطلبی

برنامه ملی میثاق شهروند ی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی هاازتمام د اوطلبان واجد شرایط د عوت می نماید، تا در پروسه د اوطلبی خرید اری لوازم و تجهیزات 
فناوری معلوماتی )IT Equipment( اشتراک نمود ه وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه ملی میثاق شهروند ی ریاست مستقل ارگان های محلی و یا از طریق ایمیل آدرس 

ذیل و هم چنان از سایت تد ارکات ملی، اکبر و UNDB به د ست آورد ه، آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 11 ثور 1400 ارائه نماید. 
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ 7,000  هفت هزار د الر آمریکائی و جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 قبل از ظهر 11 ثور 1400 در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق 

شهروند ی/ ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تد ویر میگردد.
نوت: )1( : پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.

 u.sultani@ccnpp.org a.wardak@ccnpp.org,  t.safi@ccnpp.org :ایمیل آد رس
شماره تیلیفون: 0202214012

محمد نجیب امیری
رئیس عمومی برنامه ملی میثاق شهروند ی

گفت وگوکننده: محمدحسین نیک خواه

ادبیات و زبان ماستر زرکوب، فضلاهلل یادداشت:
شد. زاده هرات در خورشیدی سال۱۳۳۳ فارسی،
دورهمکتبرادرلیسههایموالناعبدالرحمانجامی
وسلطانغیاثالدینغوریهراتفراگرفتوسال
فارسی ادبیات و زبان رشته از خورشیدی ۱۳۵۵
سند ۱۳۷۷ سال در او شد. فارغ کابل دانشگاه
ماستریرشتهزبانوادبیاتفارسیراازایرانکسب
کردوطیسالهایاخیرفعالیتهاییدرحوزههای
شعر،زبان،ادبیاتوفرهنگدرافغانستانوبرخی
گفتوگو، این در است. داشته اروپایی کشورهای
از تجلیل چگونهگی به پیوند در زرکوب، فضلاهلل
جشنتاریخینوروزدرهراتوآدابورسومهراتیان
درنوروزونیزپیشینهاینجشنصحبتکردهاست.
این برای اینکه از ممنون استاد جناب ۸صبح:

گفتوگوفرصتدادید.
زرکوب:بسیارتشکرازشما،موفقباشید.

مورد در فشرده گونه به ابتدا است ممکن ۸صبح:
جشننوروزمعلوماتدهید؟

زرکوب:بهاعتقادمنجشننوروزیکجشندهقانی
است.بهعنوانمقدمهبایدعرضکنمکهاولینکسانی
کهباتمدنآشناییپیداکردند،مردمدهقانبودند.به
خاطراینکهآنهاآمدنددرکناردریاهایاجویهای
آبشیرین،زندهگیراآغازکردند.پسازآنمدنیترا
شروعکردندوشهرهایکوچکراساختند.چوناین
مردموابستهبهزمینبودند،بههمیناساسفرصت
باکشاورزی بپردازند؛ بهکارهایدیگر نداشتندکه
از و شدند ساکن مشخص جایی در صنعتگری و
مهاجرتپرهیزکردند.پسمیتوانیمبگوییمکهمردم
دهقاناساسوپایهتمدنراگذاشتند.خوشبختانه
درحوزهآمودریا،هریرودوجاهاییکهآبشیرین
وجودداشت،اولینپایههایتمدناساسگذاشتهشد.
۸صبح:بسیارخوب،چرامردمدهقاننوروزراجشن

گرفتند؟
زرکوب:درآغازسالجدیدیعنیزمانیکهزمستان
ختممیشودویخوبرفآبمیشود،زمیندوباره
شروعمیکندبهگرمشدن.اینزمانیاستکهسبزه
بیرونمیشود،درختانسبزمیشودوشکوفهمیکند
وقتی دهقان پس است. جدید زندهگی یک آغاز و
بهاینمرحلهمیرسد،شروعمیکندبهپایکوبیو
جشن؛حتاپروندههاازالنههایشانبیرونمیشوند
وازخوابزمستانیبیدارمیشوندوموجوداتزنده
بهاستقبالبهارمیروند.پساگرمابگوییمکهجشن
نوروزچهبودوازکجاآغازشد،اگربگوییماینجشن
رامردمدهقانوکشاورزآغازکردند،هیچمبالغهای

نیست.
۸صبح:نوروزدرکشورهایگوناگونتجلیلمیشود،
درافغانستاناینجشنباستانیچگونهتجلیلمیشد؟
هم افغانستان که کهن« »ایران مناطق در زرکوب:
بخشبزرگیازآنبودو»خراسانها«ـسهخراسان
دراینجارسومفراوان درافغانستانفعلیوجودداردـ
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دیگرنیزدرموردنوروزآگاهیپیداکنند.فضایجدید
روشهای و ابزارها طریق از تا است خوبی فرصت
جدید،رسومکهنبهویژهجشنباستانینوروزرابه

نسلهایآیندهانتقالدهیم.
۸صبح:فکرمیکنیدجشننوروزچهقدرازکشورهای

اینحوزهبهسایرنقاطجهانگسترشیافتهاست؟
کشورهای در میشود سال ۲۰ حدود من زرکوب:
از مردم سالها این طی میکنم، زندهگی اروپایی
کشورهایافغانستان،ایران،تاجیکستان،ترکمنستان،
اروپا به هند، و پاکستان حتا ترکیه، اوزبیکستان،
مهاجرتکردهواینجشنراتجلیلمیکنند.همین
امریکا، اروپایی، کشورهای مردم تا شده سبب امر
مورد در دیگر، کشورهای برخی و استرالیا کانادا،
جشنباستانینوروزآگاهیپیداکنندواینجشنبه

کشورهایگوناگونگسترشپیداکند.
۸صبح:چهرسوممشترکیبرایتجلیلجشننوروز

درکشورهایمختلفوجوددارد؟
زرکوب:چندوجهمشترکمهمدرکشورهایمختلف
وجودداردکهیکیازآنهاپختنسمنویاسمنک
است.درهراتبهسمنکسمنومیگویند.دیگری
سبزهاستکهقبلازسالنودانههایجو،گندمو
غالترارویپارچهوسفالمیاندازندتاسبزشود
و هفتمیوه میروند. بهار استقبال به سبزه با و
»هفتسین«یکیدیگرازرسوممشترکدرتجلیل
ازجشننوروزاست.سفرههاینوروزیباهفتسین
نوروز سیزدهم تا و میشود آراسته هفتمیوه و

سفرههاینوروزیپهناست.
۸صبح:تفاوتهفتمیوهوهفتسینچیست؟

زرکوب:دربرخیوالیتهاهفتمیوهرویسفرههای
نوروزیگذاشتهمیشودودربرخیوالیتهابهشمول
و میوهها هفتسین میشود. تهیه هفتسین هرات
اشیاییاستکهاولآنباحرف»س«آغازمیشودو
معموالًشاملسیرنشانهسالمتی،سکهنشانهبرکت،
نمادعشق،سیب زندهگی،سنجد مزه نشانه ُسماق
نشانهزیباییومهرورزی،سمنکنشانهفراوانیخیر
وبرکت،سرکهنشانهصبروشادیودرنهایتُسنُبل
نشانهبهاراست.نکتهایناستکهدربرخیوالیتها
کهمیوهتازهدرهنگامبهاریافتنمیشود،درعوض
درست هفتمیوه و کرده یکجا را خشک میوه

میکنند.
نوروز از تجلیل زمان گذر در شما دید از ۸صبح:
کمرنگشدهیاهنوزباهمانشکوهگذشتهاینجشن

باستانیتجلیلمیشود؟
زرکوب:تاجاییکهمناطالعدارم،مردمدرگذشته
تجلیل هم حاال و میکردند تجلیل را جشن این
در و میشود تجلیل نخواهیم، یا بخواهیم میشود.
کشورهایمختلفارزشآنرامیفهمند،امااززمانی
کهاینجشنباسیاستآلودهشدوخواستندازآن
استفادهسوءکنند،باعثشدتبلیغاتصورتگیرد
زرتشتیهاومجوسیها اینجشنمربوط بگویند و

است.بههمیندلیلمردمدربرخیشهرهابهدلیل
این با اما احتیاطعملمیکنند، با خطرهایجانی
تجلیل جشن این نوروز روزهای در بازهم وجود،

میشود.
مراسم دیگر شهرهای برخی و هرات در ۸صبح:
برگزار سال آخر چهارشنبه یا »چهارشنبهسوری«

میشود،ممکناستدراینموردمعلوماتدهید؟
زرکوب:متأسفانهبرخیبازهمبه»چهارشنبهسوری«
جنبهمذهبیدادهاند،درحالیکهمراسمچیزدیگری
استومربوطبهمسایلمذهبینمیشود.اینمراسم
در چهارشنبه ندارد. دینی مسایل با ارتباطی هیچ
هم »چهار« عدد است، مقدس روزی ادیان برخی
بههمینگونه.مثاًلچهارفلک،چهارعنصروچهار
جهتو...فلسفهچهارشنبهسوریایناستکهمردم
درقدیممیخواستندغمهاومشکالتیکسالرادر
چهارشنبهآخرسالدرونآتشبریزندونابودکنند،
بههمیندلیلازرویآتشمیگذرندواینمراسمرا

برگزارمیکنند،اماهدفپرستشآتشنیست.
۸صبح:چهارشنبهاولسالوسیزدهمنوروزدرهرات

چگونهتجلیلمیشود؟
چهارشنبه و چهار عدد مورد در پیشتر زرکوب:
در سال، آخر چهارشنبه برخالف کردم. صحبت
هراتمردمروزچهارشنبهاولسالبهاستقبالبهار
وسالنوازخانههابیرونمیشوندوبهدامنطبیعت
میروند.سیزدهمنوروزهماینگونهاستکهازقدیم
برخیباورداشتندعدد»۱۳«نحساستواینعرف
ازقدیمماندهوهیچعددینحسنیست.باالخرهیک
عددراآوردندومردمدراینروزازخانههابیرون

میشوندوبهتفریحمیروند.
فارسی شعر در جایگاهی چه بهار و نوروز ۸صبح:

دارند؟
را قدرتمندان و شاهان مدح شاعران قباًل زرکوب:
زمین به پادشاهان مناطق بیشتر در میکردند.
وابستهبودندومنبعدرآمدشانمالیاتکشاورزانو
دهقانانبود.کشاورزانمالیاتمحصوالتخودرابه
شاهانتحویلمیکردند.درقدیمافزونبرکشاورزان،
پادشاهانهمازنوروزتجلیلمیکردند.پسماکمتر

شاعریراداریمکهبهارراستایشنکردهباشد.
۸صبح:پسمیتوانیماینگونهبرداشتکنیمکهنوروز

وبهاراهمیتویژهایداشتهاست؟
زرکوب:بله،بله.اصاًلمناحساسمیکنمهیچشاعری
نیستکهدرگذشتهمدحبهارونوروزرانکردهباشد.
تمامشاعرانفارسیدرمدحبهارونوروزسرودههایی

داشتهاند.
۸صبح:فکرمیکنیدچهپیوندیمیانجشننوروزو

صلحوجوددارد؟
زرکوب:وقتیدریکسرزمینجنگوخشونتباشد،
درآنجابهارورویشجاییندارد،پیشرفتجایی
ندارد،همهچیزدرحالتخریبشدناست؛اماوقتی
هرچه نمیشود، تخریب چیزی هیچ میآید، بهار
شاخههای حتا میشود، بازسازی پس شده تخریب
صلح، با بهار پس میکند. رشد درختان خشک
آرامش،رویشوپیشرفتگرهخوردهاستوایندو

)صلحوبهار(الزموملزومیکدیگرند.
۸صبح:دراخیرسخنپایانیشمارامیشنویم.

باشد،همه نوروز ما روز کههمه امیدواریم زرکوب:
روزمابهارباشد،درکشورماآرامشبیایدوبرای
مافرصتدهدکهتمامخسارتهای۴۰سالجنگ
بهاری را خود سرزمین کنیم، جبران را خشونت و

بسازیموازخزانجنگ،بهبهارصلحبرسیم.
۸صبح:سپاسجناباستادازاینکهوقتگذاشتید!

زرکوب:ممنونازشما،موفقباشید.

ومختلفوجودداشتوحاالهموجودداردکهاین
رسومازقدیماالیامماندهاستومراسمهاییپیشاز
رسیدنبهارودرسالجدیدبرگزارمیشودومردم

جشنمیگیرند.
۸صبح:یعنیپیونددینیومذهبیکهبرخیهاادعا
دارنداینجشنمربوطبهدینزرتُشتیبوده،ازدید

شمااشتباهاست؟
نوروزیکجشندهقانیاستوبه زرکوب:جشن
هیچدینومذهبیپیوندندارد،چهمذهبزرتُشت
باشد،بودایییااسالم،بههیچکدامازادیاناینجشن
ربطوپیوندیندارد.جشن،جشنمردمدهقاناست.
کسانیکهمیگویندنوروزجشنزرتشتیهااست،یا
میکنند؛ فکر اشتباه کاماًل است، مجوسیها جشن
تاریخرانخواندهاند،تاریخرامطالعهنکردهاند،آگاهی
ندارندکهاینجشنقبلازتولدزرتشتهمبود.وقتی
اولیندانهاززمینروییدواولینبلبلکهآمدوبرای
شروع هم نوروز همانجاجشن از خواند، غزل ُگل
باز غنچه بازشد، رویید،گل شد.چرا؟چونسبزه
شدوشکوفهآغازشد.اصاًلوابداًنوروزبههیچدینو

مذهبیمربوطنیست.
۸صبح:پسازدیدشمااینکهبرخیادعادارندنوروز
تجلیلش نباید مسلمانان و است زرتشتیان جشن

کنند،اشتباهاست؟
زرکوب:کاماًلمردوداست،کاماًلاشتباهاست.اینها
ازتاریخبیخبرهستند.نوروزقبلاززرتشتهمبود،
ازآنادیاندیگریهمبودند،دهقانهانوروز قبل
چه بود، زرتشتی دهقان چه میگرفتند. جشن را
مسلمانبود،چههندوبودوچهمسیحی،همهنوروز

راجشنمیگرفتند.
۸صبح:فکرمیکنیدجشننوروزاززندهگیمردمدر

آیندهحذفمیشود؟
حذف هم نوروز شود، حذف طبیعت اگر زرکوب:

میشود.
باشد، طبیعت که زمانی تا دارید باور پس ۸صبح:

جشننوروزهمخواهدبود؟
زرکوب:اگرسالنونیاید،نوروزهمنخواهدآمد.پس
است زمین و است زمان و است فلک که زمانی تا
وفصلاستوسالاست،نوروزهمآمدنیاستو
مردمیکهبهسالنووفکرنومیاندیشند،نوروزرا

تجلیلمیکنند.
بهمرورزماننسلجدید ۸صبح:دیدهمیشودکه
فکر گرفتهاند، فاصله اندکی قدیمی رسوم برخی از
تجلیل نوروز از چگونه آینده نسلهای میکنید

خواهندکرد؟
زرکوب:مابایدبااستفادهازفضا،شرایطوابزارهای
جدیدبرایترویججشنباستانینوروزاستفادهکنیم.
مثاًلبرخیباموبایلفلممیسازندوازنوروزتجلیل
را نوروزی سفرههای عکسهای برخی یا میکنند
درشبکههایاجتماعینشرمیکنند.اینکارباعث
میشودتادرنقاطگوناگونجهانمردمکشورهای
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مراتبتشریفاتنوروزبهیکدیگرکهدرماهیتفرهنگی
خود،طیفمعناداریازهمگراییوپیوندعاطفیرانشان
میدهد،بسترآموزشیوتربیتیاستکهبراثرآن،جامعه
فرامیگیردکهچگونههویتوعواطفجمعیانسانگرایانه
خودراحافظباشد.»سفرههفتسین«یکیازعنعنههای
مروجدراینخطهاست.اینسفرهزمینهایبرایباهم
بودندرکنارهمنشستنوبانگاهبهآنچهکهبرسفرهنهاده

شده،آرزویخودراپرورشدادناست.
امادراینمیانیکعدهمزدبگیروبیخبرازخودوجهان
نیزهستندکهبهروینوروزشمشیرمیکشندوخودرا
درمقابلگردشطبیعتقرارمیدهند.اینانچنانتصور
میکنندکهدرشرایطفعلیعلیهنوروزشمشیرکشیدن
چنین و است ما وظیفه مبرمترین و وجایب از یکی
میپندارندکهاگرجشننوروزبرگزارنشود،افغانستانگل

پا بهار فصل آرام آرام میشود؛ نو سال رسید، فرا نوروز
بهاری تازه نویددهندهشکوفههای و بهزمینمیگذارد
است.زمینزندهمیشودودوبارهنفسمیکشد،برگها
حیاتشانراازنوشروعمیکنند،شکوفههاوگلهابرروی
مردمانیکهسرزمینشانراپاسمیدارند،لبخندمیزنند.
پرندههایخستهومهاجردوبارهبرمیگردندوباچهچه
دلنشینشان،بهصاحباناصلیسرزمینشانروحورمق
تازهمیبخشند.باآمدناینرویشسبزوزندهشدنزمین،
نقشمنوتوچیست؟آیاآغوشبازکنیموطبیعترا
باتبعیتازمردمانشانیکجاجشنبگیریمویااینکه

شمشیربکشیموبهآمدنفصلرویش»نه«بگویم؟
شمشیراگردرغالفباشدیابیرون،بهارمیآید،سبزهسر
میزندورویشدوبارهصورتمیگیرد.علموتاریخگواه
ودوباره امراست؛آنکسانیکهعلیهفصلرویش این
زندهشدنزمینسالحکشیدند،تاریکاندیشانبودندکه
باورداشتند،فقطوفقطدر بهطبیعت نه بهعلمو نه
افکار افکارشانزیستمیکردندوهرگز تاریکخانههای
تاریکشانترویجنیافت،بهدلیلاینکهافکارتاریکشان

درروشناییعلومزوالمیشوند.
افغانستانازجملهاولینکشورهاییاستکهبهفصلبهار
خوشآمدیدگفتهبودوامروزههمنوروزراباهمانحال
نوروز،عیدطبیعتاست. وهوایشتجلیلمیکند.عید
اکثریتمردمافغانستانعیدنوروزرابهعنوانمهمترین
نحو بهترین به ساله هر و میشناسند خود ملی جشن
جشن این البته میگیرند؛ جشن را نوروز عید ممکن
مختصافغانهانیستواکثرکشورهایاینحوزهتمدنی

هرسالهنوروزراجشنمیگیرند.
مردماناینسرزمینبرایاستقبالازعیدنوروزمیانمرگ
وزندهگی،دودوباروتوباتمامنابسامانیهایروزگارشان
درتکاپوهستندوبهاینعیدخوشآمدیدمیگویند.نوروز
ملیتها، اقوام، تمام که است ما تقویم روزهای از یکی
مذاهبو...بهگرامیداشتازآنمتفقالقولاندوبهپیشواز
پیوستهگی میکنند. برگزار شادمانی محافل روز این

وگلزارمیشودودراینصورتمدینهفاضلهآمدنیاست
وبس.هدفاینقماشمردمهمانا»آبدرآسیابدشمن
ریختن«است.اینهاآگاهانهویاناآگاهانهبهدشمنیکه
درصددتفرقمااست،کمکمیکنند.اینهاهیزمآوران
بیمزدهستندکهگورکنخودومردمخودمیباشند.چون
اسارتکشیدنیک به برای راه بهترین و راه کوتاهترین
ملتایناستکهمفاهیمملیومفاهیمیکهبهآنعموم
مردممتفقالقولاندازمیانبردهشود.بامحومفاهیمملی،
پراکندهگیملترقممیخورد.ملتپراکندهلقمهچربو

سهلاستبرایکفتارهاوکرکسانقرن.
مردمافغانستانبهاینهیزمآورانوتفرقهافگناندرطول
و شرایط بدترین در و نشدهاند قایل ارزشی هیچ تاریخ
نیاکانشان همانند را نوروز زمانی، بازه بنیادگرایانهترین
جشنگرفتندورسواییتاریکاندیشانقرنرارقمزدند.

ازاینلحاظ،تجلیلازسالجدیدونوروزجزئیازتاریخ
باستانیوارزشمندانسانهایایندیاربودهوپاسداری
ازارزشهایتاریخیوفرهنگیوظیفههرانساناینمرزو
بوماست.حرامدانستننوروزبهدلیلاینکهدرصدراصالم
افتادندرخرافهبافیهای معنای به نشده، جشنگرفته
افکارتاریکاستوعقبگردتاریخیوفرهنگیمحسوب

میشود.
بنیادگراییوافراطیتیکیازموانععمدهرشدملتسازیو
کثرتگراییدرتمامجوامعاست.ایننوعتفکر،بهجایگاه
ونقشانسانهایمدرنهیچارزشیقایلنیستوتمام
انسانهاراتکلیفبردارمیداند.براساسایننوعنگرش،
انسانهامکلفانداینکارهاوآنکارهاراانجامدهند؛ولی
هرگزمختارنیستند.آنهافراموشکردهاندکهانسانها
مسیرهایدرازیراطیکردهتابهاینجارسیدهاند.دیدن
همهمسائلامروزیرادرآیینهگذشتهگاناگردرهرزمانی
برایانسانهاقانعکنندهبود،برایانسانهایامروزدشوار

بهنظرمیرسد.
انسانهایامروزیقبلازهرچیزیبهداشتنروابطارزش
با ارتباط در میکنند انسانهاسعی از بسیاری قایلاند.
یکدیگربهنوعیوجهمشترکیراپیداکنندکهبههم
نزدیکترشوندوهمکاریداشتهباشند.اینوجوهاشتراک،
میتوانددرزمینههایمتفاوتباشد.ممکناستکهشامل
وجوهمادی،معنوی،اقتصادیویاسایرمسائلدیگرباشد.
نوروزیکیازجملهمفاهیمیاستکهاینقابلیترادارد.
اگرنوروزقابلیتجهانیشدنرانمیداشت،سازمانملل
آنرابهعنوانروزجهانیاعالمنمیکرد.اینسازماناین
ظرفیترادرککردهاست.سازمانمللبیشازماوحتا
شایدپیشازمابهبهرهبرداریازقابلیتهاوظرفیتهای
بایدبه اینماهستیمکه اینهمه، با یابد. نوروزدست
برایهمهجهان جهانوجهانیاننشاندهیمکهنوروز
سرانجام به زمانی مهم این و نمیشناسد مرزی و است
میرسدکهمابهجایجلوگیریوشمشیرکشیدن،درباره

آشتیبانوروزصحبتکنیم.

تجلیل باشکوه از نوروز؛ رسوایی تاریک اندیشان قرن
بصیر عادل


