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  سلیمان راوش

 

 نوروز

 یا نگارینه نگاري از هویت

 فرهنگی آیینی و، ملی

 عجمیان

 

 بجمشـــــــید بر گــوھــر افشـاندند

 مران روز را روز نو خــــــواندند

 ســــر سال نــــــــو ھرمز فرو دین

 بــر آســـــود از رنـج روی زمــین

 بـــزرگان بشــــــــادی بــیاراستـــند

 رامشـــگران خواستند م ومی و جا

 چنین جشن فرخـنده از آن روزگار

 بما مــانـــد از آن خسروان یادگار

 ١شاھنامھ فردوسی 

 

 کنون کھ اللھ بر افروخت آتش نمرودزه کن آئین دین زرتشتی ــ بباغ تا
 حافظ شیرازی

  

شانزده منظور از مردمان  بیشتر عجم اینجا بھ روال بیان عرب. آئین و فرھنگ عجمیان است نوروز نگارینھ نگار

بھ شمول ترک و پارسی و اروپایی را عجم مي خواند ند، اما بیشتر منظور ، تازی ھا، غیر اعراب. استشھر اوستایی 

چون ، نبودند نیز آگاه واز نوروز عجم اعراب نوروز نداشتھ. آنھا از مردمان حوزه خراسان و پارس تا بھ رود سند بود

حکایت معروف کھ دال بر جھالت تازیان مي تواند باشد، اینست کھ وقتی . تمدن جھان بیگانھ بودند با فرھنگ و آیین و

مردم بلخ بھ ، ھنگام حصول جزیھ مھرگان رسیده بود، جزیھ بر آنھا مقرر نمودند تازیان خراسان را اشغال کردند

حاکم . آوردند برای حاکم عرب ھم و جامھھدیھ ھایی از ظروف طال و نقره و دینار و در« عالوه مقدار معینھ جزیھ 

یست کھ بر سر آن با شما صلح کرده ایم؟: گفت ِ  این جزو چیز

 .این چیزیست کھ در این روز بھ حاکم خود می دھیم کھ او را بر سر رأفت آریم: گفتند 

 گفت این چھ روزیست؟

 گفتند مھرگان
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 ٢»زو حق من است، آنرا می گیرمشاید ج اما خوش ندارم آنرا رد کنم، گفت نمیدانم این چیست

عبدالصمد بن علی در روایتی کھ آنرا بھ جد خود «: می نویسد کھ ٣۵در صفحھ  ابوریحان بیرونی در کتاب اثار الباقیھ

بن عباس مي رساند نقل می کند کھ در نوروز، جامی سمین پر از حلوا برای پیغمبر ھدیھ آورد ند و آنحضرت پرسید 

 » .گفتند عید بزرگ ایرانیان است؟ پرسید کھ نوروز چیست. روز نوروز است امروزگفتند ؟ کھ این چیست

کھ تعداد آنھا بھ میلیون ھا  پس از اکمال تجاوز اعراب بر خراسان و کوچ آنھا از مکھ ومدینھ و بصره و شام و عراق

 . نیز گزارش کردنداعراب بھ معنی نوروز پی بردند و آنرا بھ خلفای خویش در جزیرةالعرب ، نفر مي رسید

حتی روایتی دال . ، در نھی و منع نوروز نھ در قرآن آیتی است و نھ حدیثی و جود داردنوروز را تحریم نکرد اعراب 

اما سوال اینجاست کھ چرا اعراب مسلمان، کتابخانھ ھا را آتش . خلفای عرب ھم موجود نیست سویبر منع نوروز از

و کلیسا ھاي عیسویان را ویران نمودند و دانشمندان و اھل اندیشھ ، بودایی، د زرتشتیکتابھا را سوختاندند و معاب، زدند

جشن سده و یلدا ودیگر اعیاد و ایام مبارک و خدا پرستانھ ی بھ ویژه زرتشتیان یکتا ، را سر بریدند و بھ دار آویختند

بھ نظر می . از منکرات عربی سازند ولی نوروز را نخواستند جزء. را مشمول نھی از منکر خویش گردانید ند پرست

و اگر نبا شد واقعیت این است کھ . آید برای آنھاییکھ سطری از تاریخ را بھ خوانش گرفتھ باشند پاسخ روشن است

کشور ھای دیگر ھدف ترویج اندیشھ و یا آیین خداپرستی را  تازیان مسلمان در تجاوز بر فارس و خراسان وھمھ

 ند ھرگز بھ فارس، خراسان تجاوز نمی کردند، برای اینکھ در کشور ھای مانند افغانستانکھ اگر می داشت، نداشتند

کھ ما . سال پیش از اسالم دین یکتا پرستی رواج داشت و مردم خدا پرست بودند ھزاران) ایران( و فارس) خراسان(

تازیان حتی از مسلمان شدن یعنی از ، اما عکس آن. از این آیین خداگرایانھ در جاي دیگری این مقالھ بحث خواھیم کرد

بی کھ این ادعا حکایت جال. شان در ھراس بودند و نمی خواستند کھ مردم بھ اسالم شان بپیوندندبھ دین  گرویدن مردم

کھ درزمان عمر بن عبدالعزیز خلیفھ اموی  در تاریخ تمدن اسالم تالیف جرجی زیدان نوشتھ شده است را ثابت می نماید

جراح بن عبدهللا والی خراسان  کسی از ظلم نامید، ل نسبت بھ دیگر خلفای عرب می شد وی راعادلکھ بھ ھر حا

عمر نامھ ی بھ جراح . باید جزیھ بپردازند اسالم را می پذیرند با آنھم شکایت نمود کھ مردم خراسان با وجود انکھ

این فرمان عادالنھ سبب شد کھ  »اف استھر کس کھ با تو نماز مي خواند از پرداخت جزیھ مع«( :نوشتھ می گوید

چھ بھتر کھ  گروه انبوھی اسالم آورند، و حاشیھ نشینان بھ والی یاد آور شدند کھ اسالم اینان برای نپرداختن جزیھ است

با اسالم اینان مقدار جزیھ رو بھ کمی اضافھ کرد کھ  جراح این را برای خلیفھ فرستاده. آنھا را با ختنھ آزمایش کنی

پس چھ بھتر کھ موضوع ختنھ ، زارده و بیم آن مي رود کھ بازھم جمعی مسلمان شوند و جزیھ از این ھم کمتر گرددگ

  ٣) .را عملی سازیم

با این وضع مالحظھ مي گردد کھ اعراب مسلمان ھیچ گونھ عالقھ ای بھ مسلمان شدن مردم نداشتھ و عکس آن ازاسالم 

کھ منافع آنان را حفظ  مسلمان فقط در پی آن بودند کھ شرایطی بھ وجود آورنداعراب ، آوردن مردم وحشت می نمودند

نماید و اگر وضعیت و یا مناسبتی برای شان سود آور می بود، ھرگز در پی نابودی آن نمی گردیدند، بر عکس آن را 

 .حفظ ھم می نمودند

ھدیھ ھا می دادند و رسم بوده کھ  در روزمردم برای یکد یگر .مقدس مردم سر زمین ما بود نوروز از جملھ اعیاد 

حتی شاھان کشور ھای . در روز نوروز و مھرگان تھیھ می دیدند برای حاکمان و شاھان، رعایا تحایف گرانبھایی

ھر ھر دوستانھ و مِ این رسم مِ  اعراب با مالحظھء. برای شاھان سر زمین ما تحایف بزرگ می فرستادند، دیگرنیز

ھر، بلکھ با مِ  و مردم بھ ناچار ھدایا را نھ از مردم خواستار ھدایا می شدند جابرانھ ،خراسان مردم سرزمین ورزانۀ

در فارس میوه ء باغ ھا را بھ بھای  عامالن بنی امیھ«: در تاریخ تمدن اسالم نوشتھ شده است کھ. بپرداختند می "جبرا
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دیگر از بیدادگریھای آنان . آنان مالیات می گرفتندزیاد از معمول تخمین مي زدند و مطابق ارزیابی ظالمانھء خود از 

آنکھ بر زمین ھای بایر نیز مالیات وضع کردند، و از ایرانیان ھر سال عید نوروز مالیاتی بھ نام ، در آمد برای افزایش

 ۴».و در زمان معاویھ این عیدی ده میلیون در ھم مي شد عیدی می گرفتند

تا اینکھ مردم ناچار شدند دست از برگزاری نوروز بر  از مردم اخذ می گردید اراً اجب در زمان امویھا ھدایای نوروزی

این مسلھ . تا بدین وسیلھ شانھ ھای خویش را از پرداخت جزیھ نوروزی سبک سازند، دارند و خود را مسلمان بگویند

گفتھ  در تاریخ تمدن اسالمی :برای آنکھ این موضوع دقیق تربیانگردد باید افزود. در بسیار از موارد پیش آمده است

 از مردم اخذ ندارد" شده کھ عبدا لملک بن مروان بھ حجاج بن یوسف ثقفی حاکم خراسان دستور داد کھ جزیھ را تماما

پس از چندی حجاج بھ عبدالملک نامھ نوشت کھ اجازه بدھد . مبلغی را برای زمین داران نیر بگزارد کھ صرف نمایند

 : کھ

ولی این پیشنھاد بھ قدری ظالمانھ بود کھ عبدالملک آنر رد . باقی مانده را از زمین داران بستاند مختصر مساعده« 

 :کرده نوشت

برای این بینوایان گوشت و استخوانی باقی بگذار تا اطراف آن ، با آنچھ گرفتھ ای قانع باش و بھ باقی مانده چشم مدوز[

 ۵.] چربی جمع شود

ھمین فشار پاره ای از زمین داران و روستاییان را بر آن داشت کھ اسالم  ظاھراً «: سپس جرجی زیدان مي نویسد

این . آورند و در پناه دین از بیداد گری رھا شوند ولی این کار ھم آنان را از پرداخت جزیھ و خراج آزاد نساخت

اوراءالنھر نیز چنان و بدتر از جراح در خراسان و دیگران در بالد م. بیدادگریھا تنھا بھ دست حجاج انجام نمی گرفت

آن می کردند تا آنجا کھ مردم سمرقند برای گریز از پرداخت جزیھ اسالم آوردند و چون دیدند اسالمشان سودی ندارد 

 ۶».نمی شود دوباره بھ دین پیشین خود بر گشتند و جزیھ آنان پس گرفتھ

عمر بن عبدالعزیز و معتضد دو خلیفھ عباسی " ان مثالتازی سر نوشت نوروز ھم بھ ھمین منوال بود، حتی می گویند کھ

خوش صدا و خوش ، روی تخت می نشستند و سپس یک تن، لباس زربفت می پوشیدند) آریایی( با تقلید از سنت شاھان

 ٧. ، پروای ورود می خواست و شاد باش می گفت)میمنت(  میر نوروزی یا بھ نام، قدم

ھا را علیھ لشکریان متجاوز اعراب می گشایند از نوروز حتی در زمان  پس از آنکھ مردم خراسان باب مقاومت

بھ طور یقین نوروز تجلیل می شده اما نھ چونان روزگاران ، در تاریخ کشور ما خبری نیست طاھریان و صفاریان

وام با ترس و اگر تجلیل مي شده در بین اعضای خانواده بوده و بسیار خاموشانھ و ت. پیش از تجاوز اعراب جزیھ ستان

و در طی این چندین قرن است کھ آیین نوروز بھ انزوا و . وحشت از حاکمان اعراب و تحصیلداران مستعربھ ھای آنان

در دوران  ازنوروز قسماً  )افغانستان( عکس خراسان) ایران امروزه( در فارس. حتی بھ فراموشی سپرده می شود

و این بھ علتی است کھ مردمان فارس بسیار زود مقاومت را علیھ امویان و عباسیان تجلیل بھ عمل می آمده است 

: سال مي نویسد ٢٣در کتاب  اعراب رھا نمودند و بھ پرداخت جزیھ تن در دادند، و رفتھ رفتھ چنانکھ علی دشتی

ھوش . دایرانیان مطابق شیوه ملی خود در مقام نزدیک شدن بھ قوم فاتح بر آمدند و از در اطاعت و خدمت وارد شدن«

لغات ، زبان آنھا را آموختند و آداب انھا را فرا گرفتند و فکر و معلومات خود را در اختیار ارباب جدید خود گذاشتند

قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند و برای اینکھ فاتحان آنان را بھ بازی بگیرند از ھیچگونھ 

در مسلمانی از خود عربھا پیشی گرفتند و حتی در مقام تحقیر دین و عادات  .اظھار انقیاد و فرو تنی خود داری نکردند

گذشتھ خود بر آمدند و بھ ھمان نسبت در باال بردن شأن عرب و بزرگان عرب تالش کردند و اصل شرف و 

سر و  ھر شعر بدوی و ھر مثل جاھالنھ و ھر جملھ بی. جوانمردی و مایھ سیادت و بزرگواری را ھمھ در عرب یافتند
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بھ این کھ موالی فالن قبیلھ و کاسھ لیس . تھ اعراب جاھلیت نمونھ حکمت و چکیده معرفت و اصل زندگانی شناختھ شد

افتخار کردند کھ عرب دختر شان را بگیرد و مباھات می کردند کھ نام عربی بر . سفره فالن امیر باشند اکتفا کردند

ث و کالم و ادب عرب بھ کار افتاد و ھفتاد در صد معارف اسالمی را بھ فکر و معرفت آنان در فقھ و حدی. خود گذارند

 ٧». بار آورد

در حالیکھ مردم خراسان عکس فارسیان، جانبازانھ علیھ اعراب مسلمان متجاوز بھ نبرد می پرداختند و با شمشیر از 

 .آیین و فرھنگ خویش دفاع نموده و نمی خواستند کھ تسلیم شوند

. سیان پس از آنکھ بھ گفتھء علی دشتی عرب تر از عرب شدند بھ یک آیین اسالمی تبدیل نمودندنوروز را نیز فار

دوباره در پی احیاي آیین و  پس از یک سکوت چند قرنھ سرانجام در دوره با شکوه سامانیان چنانکھ گفتیم خراسانیان

زیرا یکی از  نامھ بھ معنی شاھنامھ است باید دانست کھ خدای( شاعران و خدای نامھ نویسان. فرھنگ خویش بر آمدند

قلم بھ دست گرفتند تا فر و شکوه آیین  .)می گفتند» بخار خداه«بود چنانکھ ملوک بخارا را » پادشاه«معنی کلمھ خدای 

ن و این یاد آوریھا و ترسیم ھای آیی در راستای، و فرھنگ نیاکان را دو باره بھ یاد ھا بیاورند و آنرا پاسداری نمایند

ماد ینھ عقاب عرشینھ پرواز خرد و شعر، رابعھ بلخی است کھ در غزل نوروزی یا بھاري ، پیشتر از مردان، فرھنگ

 : صداي آذر و مانی را بلند می نماید و می گوید خویش

  

 فشاند از سوسن و گل سیم و زر باد

 زھی بــادی کھ رحمـــت بــاد بــر باد

 ان آبد نـــشز نقــــش آذر صــبداد ا

 نمود از ســــحر مــانی صــــد اثر باد

 یا و

 وی گرفت زبس گل کھ در باغ مأ

 چمن رنگ ارژنگ مانی گرفــت

 سر نـــرگس تازه از زر و ســیم

 نشان سر تاج کســـری گرفــت

  

ان عقل و خرد کھ سوگمندانھ بیشترین اشعار او را منکر، رابعھ شاھدخت ستیغ نشین قلھ ھای بلند خرد در بلخ و بعداز

چنانکھ فردوسی در  ،فراز می آید، کھ بی ھیچ ھراسی از مفتیان قصاب سرشت جھل دقیقی بلخی است از بین برده اند،

 :می گوید باره او

  

 دقیقی زجایی فـراز آمــــــــدی

 بر آن جام می داستان ھا زدی

 بھ فردوسی آواز دادی کھ می

  کی و مخور جز بھ آیین کاووس
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 نگی و ملی مردم ما را کھ بھ وسیلۀی ھویت آیینی و فرھاولین شاعری است کھ خواست بنای فرو ریختھ شده دقیقی ا

او بود کھ شاھنامھ را آغاز نمود و چراغ در آتشکدهء آیئن زرتشتی . تعمیر نماید، اعراب متجاوز صورت گرفتھ بود

 :و گفت. گذاشت

  

 دقیقی چھار خصلت برگزیده ست

 خوبی و زشـــتیبھ گیتی از ھمھ 

 چــنـــگ لـــب یاقوت رنگ و نالۀ

 می خوشرنگ و دین زردھشـــتی

  

آیینی و فرھنگی اعراب دست بھ کار تدوین و تالیف  گرچھ پیش از دقیقی ھواخواھان استقالل و آزادی از استعمار

دی مروزی و شاھنامھ ای کھ بھ شاھنامھ ھا زده بودند کھ از جملھ مي توان از شاھنامھ ابوالموید بلخی و منظومھ مسعو

فردوسی ، بھ ظن قوی: کھ بنا بھ گفتھ مرتضی راوندی فرمان ابومنصور بن عبدالرزاق طوسی نوشتھ شده، نام برد

 ٨. طوسی ھمین شاھنامھ را از نثر بھ نظم در آورده است

جاویدانھ  ساخت وحماسھ فرھنگی و اجتماعی مردم را، آیینی، تاریخ ھویت ملی سرانجام، بھ ھر حال فردوسی بزرگ

ی تواند باز ماز قرنھا بدین طرف در نور آن ن» نسل یاوه و خاکستر« ای بھ یادگار گذاشت کھ شوربختانھ چشمان 

پس از آن شاعران و پژوھشگران بسیار دیگر بھ باز خوانی وباز گویی . از بس کھ بھ تاریکھا عادت نموده اند. شود

گفتار نیکویی است اندرین باب کھ  از شاد روان علی احمد کھزاد. پرداختھ اند المفر و خرد پیش از اس، جالل، شکوه

 : می نویسد در کتاب تاریخ افغا نستان

تا در تربیت ملی وتقویت روحیات قومی از تذکار  افتاد ند دانشمندان آریانا یا خراسان این وقت بار دیگر بھ فکر«

علم پروری  ز مدتی در دلھا نھفتھ بود تا دورۀاین مرام ا. مملکت کار بگیرند کارنامھ ھای پادشاھان و پھلوانان باستانی

حکومت و محیط موافق ، وزیر، پادشاه. منور سامانی رسید و زمینھ برای پرورش چنین امید از ھر حیث مستعد شد

 ٢۵٩ ٣۴٣بین  دربار احمد بن اسماعیل و نصر بن احمد و نوح بن نصر کھ روی ھمرفتھ سالھای افتاد و مخصوصاً 

یک عده فضال و دانشمندان و گویندگان بزرگ از نقاط . زمانھ ھا بود مساعد ترین ھمھ، ھجری را در بر می گیرد

ولی باز مرکز این جنبش بزرگ و کانون تجدید خاطرات ، مختلف خراسان قدعلم نموده و در این زمینھ قلم بر داشتند

. تقدیم نموده بود (!)یعنی سرزمینی بود کھ وید و اوستا را بھ جامعھ آریایی باختر، باستانی و مبدأ تقویھء روحیات ملی

ابو ، بھ تعقیب ریشی ھای ویدی و گویندگان اوستایی جمعی از دانشمندان بلخی مانند ابی منصور محمد دقیقی بلخی

اطرات عظمت و جالل ابوشکور بلخی و یک عده فضالی دیگر بلخ مصمم شدند تا خ، ابوالموید بلخی، علی سینا بلخی

این کار با دقیقی بلخی شروع شد و شعرای دیگر ی ھم در آن دست زدند و . پادشاھان قدیم کشور خود را تجدید نمایند

، گشتاسب نامھ ھا، پادشاھانی را کھ شاھنامھ ھا. اسدی طوسی بھ پایھء تکمیل رسید شاھنامھ و گرشاسب نامھ با

 (!)ھمھ بال استثنا ھمان پادشاھان و پھلوانان قدیم آریانا، غیره نام می برند نامھ ھای خسروان و، گرشاسب نامھ ھا

 ای تصرفات وتشکیل صحنھ ھای کھ بار اول وید و بعد از آن اوستا از آنھا تذکار نموده و شاھنامھ ھا با پاره ھستند

واقعات و گزارشات ، ن خاطراتمتعدد و یاد آوری از بعضی پھلوانان دیگر کھ بعد از عصر اوستا ظھور کرده اند ھما

  ٩» .ھرات و غیره ترسیم کردند، سیستان، قندار، کابل، زابل، را روی صحنھ ھای حقیقی آن بلخ (!)تاریخی قدیم آریانا
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پارسیا ن ، در چنین اوضاعی کھ مردم افغانستان در پی باز سازی ھویت ملی و آیینی و فرھنگی خویش بر آمده بودند

ھر جملھ بی سر و تھ عرب را چکیده معرفت قلمداد می کردند و  ب داده بودند و بگفتھ علی دشتیکھ دل در گرو اعرا

بھ مسخره ترین ترفند بافی ھا بھ نفع ، دروغ ھا ی خویش را آسمانی بین مردم جابزنند، سعی داشتند کھ بھ شیوه اعراب

 شاه مرتضی معروف بھ مال محسن فیضمحمد بن " مثال فرھنگ عرب و مسخ فرھنگ و آیین عجم دست بھ کار شدند

بھ ، و غزنویان مردم دوباره در اثر شکست حاکیمت سیاسی اعراب پس از آنکھ در دوره سامانیان) ١٠٩١ـ ١٠٠٧(

مھرگان و بسیار دیگر رو می آورند، در بین پارسیان تعبیر ، سده، برگزاری اعیاد مبارک نیایی خویش از جملھ نوروز

پیش از آنکھ بھ رد این تعبیر ھا کھ بسیار مسخره و خنده دار است ، نوروز را تبلغ می نماید ھاي امام جعفر صادق از

از « :می نویسم حرفھای امام جعفر صادق را کھ تا امروز در بین بھ ویژه معتقدین شیعھ رواج دارد پرداختھ شود

نقل  فشرده، ١٠٩١ـ  ١٠٠٧فیض رسالھ ی نوروز و سی روز ماه تالیف محمد بن شاه مرتضی معروف بھ مال محسن 

) ع( امام جعفر صادق، چنین روایت شده ازمعلی بن خنیس کھ در روز نو روز نزد منبع حقایق و دقایق، می شود

روزی است کھ عجمان تعظیم آن می نمایند و ھدیھ ، گفتم فداي تو شوم؟ آیا مي دانی امروز چھ روز است: رفتم، فرمود

بیان می کنم آن را برای ، د بھ خانھ ی کعبھ سوگند کھ با عث آن تعظیم امری قدیم استفرمو. بھ یک دیگر می فرستند

پس . دانستن این را دوست تر دارم از آنکھ مرده ی من زنده شود و دشمنان من بمیرند! ای سید من : گفتم. تو تا بفھمی

خود گرفتھ کھ او را بندگی نمایند و  نوروز روزی است کھ خدای تعالی عھد نامھ از ارواح بندگان، ای معلی: فرمود

و اول روزی . )ص( دیگری را با او شریک نسازند و ایمان بیاورند بھ فرستاده ھا و حجت ھای او وائمھ معصومین

و روزی است . و خرمی زمین آفریده شده، است کھ آفتاب طلوع کرده و باد ی کھ درختان را بارور می سازد وزیده

و روزی است کھ خدای تعالی زنده گردانید جماعتی را کھ از بیم مرگ از شھر ، قرار گرفتھبر زمین ، کھ کشتی نوح

بعد از آن ، حق تعالی حکم کرد ایشان را کھ بمیرند" پس اوال. و دیار خود بیرون رفتھ بودند و چند ین ھزار کس بودند

و روزی است کھ آنحضرت . وحیبر حضرت رسالت ص نازل شد بھ ) ع(و روز ی است کھ جبرئیل . زنده گردانید

و ھمچنین حضرت ابراھیم ع در این روز بت ھای کفار شکست و روزی است کھ حضرت . بت ھای کفار را شکست

، و روزی است کھ آن حضرت. امر فرمود یاران خود را با حضرت امیر المومنین ع بیعت امارات نمایند رسالت ص

با امیر المومومنین  روزی است کھ بار دوم اھل اسالم .عت ازایشان بگیرندرا میان جنیان فرستاد کھ بی امیر المومنین

و قایم . جنگ نھروان فتح کرد و بھ قتل رسانید ذ والثد یھ را کھ سر کرده خوارج بود و روزی است کھ. بیعت کردند

د و آن و روزی است کھ آنحضرت بر دجال ظفر می یاب. یعنی حضرت صاحب االمر ع ظاھر می شود، ال محمد

از غم  و ھیچ نوروزی نیست کھ ما توقع خالصی. ملعون را در کناسھ کھ محلھ ای است در کوفھ از گلو می کشد

 ١٠» . عجمان آن را حفظ کرده اند و شماضایع کرده اید، نداشتھ باشیم زیرا کھ این روز بھ ماو شیعیان ما نسبت دارد

اما مسالھ این نیست کھ امام جعفر غلط می  .، باید سکوت کرد و بسامام جعفر اینجا الزم است کھ در برابر ھر جملھ 

غیر عربی و مطلق بھ یک آیین و  مسالھ اینست کھ چگونھ سعی بھ عمل آمده است کھ ھویت یک پدیده کامالً . گوید

ویش پی تا مردم نتوانند از ھیچ مجرایی بھ ھویت خ. ھویت ناسوتی آنرا انکار نمایندوفرھنگ دیگر را مسخ نموده 

سعی کردھمھ چیز، باید رنگ اسالمی داشتھ باشد و بھ اسالم  اعراب. ببرند ودر پی حفظ فرخنده گی ناسوتی آن باشند

کشور ھای مفتوحھ بھ دست اعراب بھ خاطر حفظ سیادت فرھنگ و دین اعراب مي باییست فاقد ھویت . تعلق بگیرد

. و یا باید آن را اسالمی می ساختند تند فراموش می کردندملی و فرھنگی می گشت، باید ھر چھ پیش از اسالم داش

و این ذبح بھ عمل . نوروز را نیز اگر میل بھ حفظ آن داشتند با ید مثل گوسفند ذبح اسالمی می شد تا حالل می گردید

نوروز دو باره در دوران سامانیان چنانکھ گفتھ آمدیم . این مجبوریت بھ ویژه پس از سقوط سامانیان ناگزیر گردید. آمد
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خود از  زیرا با آنکھ سامانیان. اھورایی بود رواج پیدا کرد، اما نھ بھ آن شکلی کھ پیش از اسالم دارای فر و شکوه

اما حاکمیت دینی و فرھنگی اعراب ، آیین ھای نیایی را فراھم نموده بودند تبار زرتشتیان بودند و مجال رشد و آزادی

تشکیل می داد و در  را بیشترین نفوس بھ ویژه بلخ و بخارا را اعراب مھاجر ومھاجمزی، ھمچنان بر جامعھ مسلط بود

و مصالح خویش را در  کھ منافع و حاکم، مال، و شیخ و امام، پھلوی اینان مستعربھ ھای بومی مانند قاضی و مفتی

وات پست انسانی آنھا را سنت ھا و تمام آثاری کھ شھ، در نفی فرھنگ، می کردند اصول اسالمی جستجو حفظ حاکمیت

خرد و نیک منشی می کشاند با استفاده از جو تھدید و ، آن جامعھ را بھ سوی وادی آزادی محدود می نمود و عکس

و از سوی دیگر تمام نیایشگاھھا و معابد خدا  .تا از آن جلو گیری نمایند توحش اسالمی سعی وتالش می نمودند؛

مھم تر ازھمھ زنان کھ عامل تعیین کننده و سازمان دھنده مراسم ، گردیده بودپرستی از سوی اعراب مسلمان ویران 

تجاوز و تسلط اعراب مسلمان، چنان  در طی قرون وجشن ھا و مظھر شکوه و زیبایی ھا و آزادی ھا بھ شمار می آیند

مسلمان کنیز گیر سر از خانھ دادند و ستم کشیدند کھ مبادا بھ دام کنیز گیر اعراب نیفتندو آنھا از ترس اعراب  قربانی

در روز نوروز زمینھ شادی و خنده و شوخی و  ھمین زنان بودند کھ در حالیکھ پیش از اسالم .بیرون نمی کردند

این مورد را در اشعار شرفنامھ نظامی گنجوی بھ خوبی مي توان دریافت  .را فراھم می آوردند زیبایی و مجلس آرایی

 :کھ می گوید

  

 بود کھ آتش پرستدگر عادت آن 

 ھمھ سالھ با نو عروسان نشست

 بـنـوروز جــمشـید و جشن سـده

 کھ نو گشـــتی آ یین آتـــــشکده

 زھر سو عروسان نادیده شــوی

 ز خانھ برون تاختـــندی بھ کوی

 رخ آراســـتھ دســـتھا پـــر نگار

 بھ شادی دوید ندی از ھـــر کــنار

 ــــتھمغــانھ می لعــــل بــــرداشـ

 بــــھ یاد مغان گــــردن افراشــــتھ

 ز برزین دھقان و افســـون زنــد

 بر آورده دودی بھ چرخ بـــلـــند

 ھمھ کار شان، شوخی و دلــبری

 گھ افسونگری، گھ افسانھ گویی

 جز افسون چراغی نیافروختــند

 چیزی نیاموختـــند، جز افسانھ

 فروھشتھ گیسو، شکن در شکن

 و یکی دســــت زنیکی پایکوب 

 دستھ گل بھ دست، چو سرو سھی

 سھی سرو زیبا بود گل پرســــت
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 سر سال، کـــز گنـــبــد تـــــیز رو

 شماری جھان را شــــدی روز نو 

 یکی روز شان بود،از کوی و کاخ 

 بھ کام دل خویش، مــیــدان فــــراخ

 جدا ھریــکی بــــــزمی آراســتـــی

 نھ بـــــر خاسـتیو زآنجا بسی فتـــ

 شرفنامھ نظامی گنجوی 

  

افشره )ھوم(و ھمچنان ) زن(اما پس از تسلط جابرانھ حاکمیت دینی و فرھنگی اعراب این گوھر ذاتی نوروز یعنی 

و یا مستعربھ ھا رئیس فامیل  ایی کھ اعراباما در خانھ و خانواده ھ .شادی بخش خاص نوروز از حضور منع گردید

از این . شادی و سرور نوروزی و آرایش ھای دل انگیز رواج دو باره خویش را پیدا نموده بود چغانۀچنگ و ، نبودند

چنانچھ . توانستند خواستند جلو آن را گرفتندو مجریان امربالمعروف و نھی از منکر بی خبر نماند ند و تا  امام، احوال

ی نماید کھ دوکانھا در ایام نوروز پر از نقل و میوه مشاھده م ھجری ۴٠٠محمدغزالی در اواخر سالھای  کھ وقتی امام

مي ) منکرات بازار ھا(دست بھ فتوا می برد و زیر عنوان " ھای رنگا رنگ و وسایل تفریحی و شادیبخش است، فورا

 و تراز و سنگ و چوب گز راست ندارند، و در کاالھش، و عیب کا ال پنھان دارند، آنکھ بھ خرنده دروغ گویند«: گوید

و شمشیر و سپر چوبین فروشند ، و صورت حیوانات فروشند برای کودکان در عید، در کنند و چنگ و چغانھ فروشند

و جامھ رفوکرده و گاز ، برای سده و کاله و قبای ابریشمین فروشند برای جامھ مردان و بوق سفالین، برای نوروز

و مجمره و کوزه و دیوان و آوانی سیم و ، آن تلبیسی باشد و ھم چنین ھر چھ در، رشتھ فروشند و فرا نمایند کھ نو است

و آنچھ برای سده و نوروز فروشند چون سپر و شمشیر ، و اما صورت حیوان حرام است. زر فروشند و امثال این

ولیکن اظھار شعار گبران است کھ مخالف شرع است و از این ، این در نفس خود حرام نیست، چوبین و بوق سفالین

تکلف ھای نو ساختن برای  اید بلکھ افراط کردن در آراستن بازار بھ سبب نوروز و قطایف بسیار کردنجھت نش

تا گروھی از سلف گفتھ اند کھ روزه باید : بلکھ نوروز و سده باید کھ مند رس شود و کسی نام آن نبرد، نوروز نشاید

و محققان گفتھ اند روزه ، آتش نبیند گرفت تا اصالً  و شب سده چراغ فرا نباید، تا از آن طعام ھا خوردن نیاید، داشت

دیگر برابر باید  بلکھ با روز ھای، ند بھ ھیچوجھو نشاید کھ نام این روز بر، داشتن این روز ھم ذکر این روز بود

 ١١» . چنانکھ از او خود نام و نشان نماند، و شب سده ھمچنین، داشت

ناگزیر می شود کھ بھ  مردم ما ھویت آیینی و فرھنگیا در جھت منع پس از صدور مجموعھ ای از این قبیل فتوا ھ

در " مثال. نوعی در حفظ میراث ھایی کھ مبین شکوه و جالل تاریخ پر عظمت شان بھ شمار می آید راه و چاره دریابند

ر فرھنگ مھر داکتاسالمی پیوند دادند چنانکھ  واقعیت ھای اھورایی را بدینگونھ بھ عناصر )ایران امروزی( فارس

چون بحث از دیدگاه تاریخی است باید اشاره کنیم کھ پس از اسالم نسبت «: محقق ارجمند ایرانی در این باره می نویسد

این نبوغ ایرانی بود کھ برای پایداری جشن ھای ملی . ھای تاریخی دیگری بھ نوروز ـ روز اورمزد فروردین ـ دادند

از محاسن آن . این آمیزش اساطیر ایرانی و سامی محاسن و معایبی داشت. دادبھ آنھا رنگ مذھبی اسالمی و سامی 

. مشکل است اینکھ سنن ایرانی و ملی حفظ شدند و از معایب آن اینکھ امروز تفکیک بسیاری از سنن ایرانی و سامی

و یا مقبره مادر ) النساام (برای حفظ آرامگاه کورش آن را قبر، برای نمونھ در سھ سده بالفاصلھ بعد از تسلط اعراب

در تغییر نامھا آنگونھ . سلیمان خواندند و یا آتشکده ازگشسب را تخت سلیمان و تخت جمشید را تخت سلیمان نامید ند
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بن حوقل در کتاب صورت االرض و استخری در مسالک و ازیاده روی شده بود کھ در قرن چھارم نویسندگانی چون 

محمد بن و ن بیرونی در آثارالباقیھ عن القرون الخالیھ و ابن بلخی در فارسنامھ الممالک و در قرن پنجم ابو ریحا

خود را مجبور دیدند کھ انتساب تخت جمشید را ، محمود بن احمد طوسی در کتاب عجایب المخلوقات و غرایب الوجود

 ١٢» .بھ سلیمان تکذیب کنند

خ حفظ آنکھ مراسم نوروز را در زادگاه آن یعنی بل برای" مثال، در افغانستان نیزچنین واقعھ ای رخ داده است

کھ این از یک جانب برای حفظ ، را بھ قبر علی بن ابی طالب تبدیل نمودند نمایندآرامگاه زرتشت پیغام آور خدای

گذشت سالھا ھمان پدیده ای شد کھ  ضروری بوده اما عیب آن در این شد کھ نوروز پس از بزرگ داشت نوروز حتماً 

، در باره اینکھ آرامگاه حضرت زرتشت بھ مرقد علی تبدیل یافتھ. فر صادق از آن تفسیر بھ عمل آورده بودامام جع

بنا بر سنت زرتشتي اشو زرتشت در بلخ ھنگامیکھ سر گرم «: زرتشت می نویسد داکتر فرھنگ مھر در کتاب فلسفھ

سالھای پیش در یکی از . سال داشت ٧٧زرتشت ، بنا بھ سنت. کشتھ شد )تورابراتور(بھ دست، پرستش اھورا مزدا بود

از یک نفر شنیدم کھ می گفت مزار ) کھ مشھور بھ مزار علی است( مسافرت ھایم بھ افغانستان در مزار شریف

آن را مزار ، برای جلو گیری از تخریب، مزار یکی از بزرگان پیش از اسالم بوده است و بعد از تسلط اسالم، شریف

 ١٣» .در حالیکھ مسلم است کھ آرامگاه علی در نجف است ،علی خوانده اند

چندی نگذ شت « : داکتر صادق کیا می نویسد کھ داکتر حسین وحیدی در کتاب شھر روشن زرتشت بھ نقل از پژوھش

 کھ مزار شریف در افغانستان( بردند، صادق کیا مینویسد) ارامگاه بزرگ( کھ یاران زرتشت پیکر او را بر گرفتند و بھ

  ١۴. »)آرامگاه زرتشت است

بھ ھر حال واقعیت . این قلم در منبع دیگری از قول استاد پور داود نیز خوانده بودم کھ ایشان نیز بھ ھمین عقیده بودند

اما آنچھ گفتھ آمدیم چھ در جھت . ھا حتی پس از قرنھا ھم پنھان نمی ماند بھ ویژه دروغ، سرنوشتی جزرسوایی ندارد

نچھ امام جعفر صادق ی نوروز را فراموش نموده و آنرا آھرچھ بوده سرانجام مردم ماھیت اصل غوا،صالح و چھ در ا

اما جزئیات سنتی برگزاری آن از سوی زنان جامعھ ی ما در خانواده ھا بھ نحوی از انحا . تعبیر کرد؛ ھمان پنداشتند

اما پیش از آن بر می گر دیم بھ تاریخ و بزرگ  .کھ در جای دیگری از این مقال روی آن بحث خواھیم نمود، باقی ماند

 . داشت این روز مبارک در پیش از اسالم و خاستگاه آن

 ؟ آیا نوروز آیین زرتشتی است

در حالیکھ . د چار اشتباه شده اند و نوروز را آیین زرتشتی شمرده اند بسیاری از محقیقن و پژوھشگران در این مورد

یعنی بھ قول ھمھ ، نوروز در عصر جمشید آغاز یافت .یش از تولد زرتشت بزرگنوروز بر می گردد بھ قرن ھا پ

 :مورخان و محققان عرب و عجم بنیاد گذار نوروز جمشید است چنانکھ حضرت فردوسی می فرماید

  

 بھ جمشید بر گوھر افشــــــاند ند

 مر آن روز را نوروز خواند ند

 چنین جشن فرخنده ز آن روز گار

 آن خســـروان یا د گاربما ماند از 

  

مراسم جشن نوروز جمشید یا نوروز بزرگ از آغاز فروردین «:راوندی در جلد ششم تاریخ اجتماعی ایران می نویسد

 ١۵» .وضع و انتخاب این روز را بھ جمشید نسبت می دھند، ماه شروع میشود
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بھ ) اره اعیادی کھ در ماھھای پارسیان استدر ب( ابوریحان بیرونی در کتاب آثارا لباقیھ در فصل نھم زیر عنوان

 . تشریح نموده است" تفصیل از رابطھ نوروز با جمشید سخن گفتھ و بسیاری از مراسم این ا عیاد را مفصال

میترایی رواج  آیین خداپرستانھ ی) خراسان زمین(در بلخ  پس در عصر جمشید، ستاگر نوروز یادگار عصر جمشید ا

در شاھنامھ در این ، فرزانھ چنانچھ فردوسی بزرگ بھ نقل از دقیقی، قد بھ آیین میترایی بودهداشت و جمشید ھم معت

 :مورد بیان واضح دارد

  

 چو گشتاسب را داد لھراسب تخت

 فرود آمد از تخت و بر بست رخت

 بھ بلخ گزین شد بر آن نـــوبــھار 

 کھ یزدان پرستان بدان روزگــــار 

 دی چـنانمـــرآن جای را داشـتـن 

 کھ مر مکھ را تازیان این زمان

 بدان خانھ شد شاه یزدان پرست

 فرود آمد از جایگاه نشســـــــت

 ببســـــــت آن در آفرین خانھ را

 نماند اندرو خویش و بیگانھ را 

 بپوشید جامھ ی پرســـتش پالس

 خرد را چنان کرد باید ســــپاس 

 بیفگند یاره فروھــــــشت موی

 داد گــر کرد رویسوی روشن 

 ھمی بود سی سال پیشش بھ پای

 بر ینسان پرســـــتید باید خدای

 نیایش ھمی کرد خورشـــید را

 ١۶. بد راه جمــشید را چنان بوده

  

پیش از آیین زرتشتی در  بدین گونھ مالحظھ می گردد کھ آیین میترایی یا نیایش خورشید بھ مثابھ تجلی ذات خداوند،

آیین میترایی ھمان آیینی است کھ پس از سده ھا دوباره بھ خصوص بھ وسیلھ شیخ ، داشتھ استرواج  سرزمین ما

 نیایش خورشید ،میترایی اما قبل از آیین .فان را تشکیل داداشراق سھروردی پایھ ھایی حکمت و بینش اشراقی در عر

دقیقی بلخی ھم در شاھنامھ فردوسی  .وددر آیین زرتشتی ھم مورد ستایش قرار گرفت و از جایگاه واالیی بر خوردار ب

 : کھ در با ال از آن یاد کرد یم، نیایش خورشید را نیایش خرد خوانده است

  

 پرستش پالس بپوشید جامھ

 خرد را چنان کرد باید سپاس
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 : با اختصار تقدیم می شود چنین است آن متن اوستایی در اوستا نیایش خورشید کھ اینک ترجمھ

 .خورشید بی مرگ؛ و خورشید تیز اسب، ه باد خورشید درخشانپیروز و فرخند

خورشید درخشان تیز ، ای اھورا مزدا. با اندیشھ و گفتار و کردار نیک، بھ سوی خورشید روی کرده و می ستایمش

 .اسب را می ستایم کھ آفریده ی تست

کھ ، رھرو راه اھوراه مزدا. مند ھستیدکھ بھ سان خورشید شکوھ) فرشتھ ھا( و ستایش بر شما باد ھمگان امشاسپندان

این است راه پارسایان، راھی کھ ) اھریمن(انگره مینو و درخشش روشنایی خورشید فروغ اوست، و منم خوار کننده

 .و کردار نیک را می آموزد، گفتار نیک، اندیشھ نیک

منم گریزنده بد اند یشی و بد گفتاری . منم ستاینده نیک اندیشی و نیک گفتاری، و نیک کرداری با ھمھ ی جان و روان

 .و بد کرداری با ھمھ ی جان و روان

امشاسپندان و مھر ایزد را کھ دارنده دشت ھای فراخ است، و  را و ستایش می کنم) خداوند( می پرستم اھورا مزدا

 ١٧. . . خورشید تیز اسب درخشان

. در بلخ مي زیستھ است بنیاد گذار سلطنت پیشدادیان دزیرا جمشی. بلخ بوده است خاستگاه نوروز بنا بھ شھادت تاریخ

اولین پادشاه بزرگ و نیرومند  یاما اصالً «: نویسد در مورد مکان جمشید یا یما در بلخ می شادروان احمد علی کھزاد

) ویواسوات( ویدی اسم پدر او را سرود. یعنی پیشدایان بلخی می باشد یا موسس ساللھ پاراداتا باختری (!) کتلھء آریایی

 دختر خورد او. یاد کرده است) ویوانگا نا( و اوستا، ترجمھ کرده اند) آفتاب طالع( خوانده و این کلمھ را بعضی ھا

ارگ ( ھمان قلعھ یا یا قصری کھ بھ این نام تعمیر نمود) ورا( مقصود از. نام داشت) آریا( و دختر کالن او) یامی(

و با آبادی ھایی کھ در اطراف آن بھ عمل آمد شھر  فراز آن بلند شد (!) یاییبیرق سلطنت آر است کھ بار اول) شاھی

یشت ھای اوستا، شاھنامھ ھا و دیگر ، سرود ویدی. . . عرض وجود کرد (!)زیبای بخدی اولین پایتخت قدیم آریانا

شاھنامھ ھا و . . .داده انداز موسس سلطنت پاراداتا یا پیشدایان بلخی تذکر  ماخذ ادبی و تاریخی جدید ھمھ بال استثنا

، را کھ بھ معنی درخشان است و از جملھ صفات یاما می باشد شید( ساختھ اند و) جم( و یما از یما منابع دوره اسالمی

 ١٨» . ساختھ اند) جمشید( اسم واحد، و از اسم و صفت بھ اسم او پیوست نموده

ھمانا گرد آمدن مردم در معبد نوبھار، در ھنگام . شودمسالھ دیگری کھ ذکر آن در این مقال ضروری پنداشتھ می  

کھ اعراب . و استدعای وفور نعمات در سال جدید از بارگاه یزدان بود) خداوند( نوروز برای نیایش اھورا مزدا

مردم یکتا پرست و خرد اندیش ما را نیز مانند خویش بھ جھالت و بت پرستی منتھی ساختھ  برای آنکھ تاریخ متجاوز

مردمان کشور ما را قبل ، ند و برای پنھان سازی تجاوز و جنایات خویش در سر زمین خراسان دست آویز بسازندباش

 . و معبد نوبھار را نیز بتکده گفتھ اند از اسالم بت پرست شمرده اند

بھ گفتھ ، اختندمعبد نوبھار بلخ جمع می آمدند و بھ نیایش نوروزی می پرد گفتھ آمدیم مردم در روز نوروز در چنانکھ

 ).مر مکھ را تازیان این زمان( فردوسی بزرگ کھ

ابلیس را خانھ در خراسان است «: ، کھ از محد ثان ثقھ بوده نقل می کند کھ"بن شوذ ب"در کتاب فضایل بلخ از قول  

 از، وگشتیچون سال شمسی ن. . . کھ آنرا نوبھار بلخ می خوانند، و ھر سال احرام گیرند و حج آن خانھ بگذارند

اکابر و اشراف آن بالد بدین شھر آمدندی و ھفت ، تخارستان و ھندوستان و ترکستان و از بالد عراق و شام و شامات

  ١٩ ». . . روز عید کردندی بھ موضع نوبھار

و چنانکھ گفتھ آمدیم نوروز آیین جمشیدی و زرتشتی ، از سال نوشمسی عبارت از نوروز است" بن شوذب"منظور 

 .ھ از بت پرستان و اعراباست ن

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

بزرگترین خانھ از بتخانھ ھاست کھ بھ دیبا و . . . «: قزوینی ھم در آثارالبالد و اخبار العباد راجع بھ نوبھار می گوید 

و فارس و ترک بر آن احترام می ، نصب شده بود ھا و در اطراف آن بت حریر و جواھرات گرانبھا تزیین یافتھ

ذرع و عر ض آن نیز صد ذرع بوده و ارتفاع آن نیز بیشتر  و حج بر آن بر قرار می دادند و طول این بنا صد گذاشتند

و دست برمک را می بوسیدند و  ھا سجده می کردند چین و ھند بھ آنجا می آمدند و بر بت از صد ذراع، و ملوک

 ٢٠».برمک بر نوبھار سدانت داشت

حتی تاریخ نگاران عرب نیز این ، آیین زردشتی داشتند رمکیان پیش از اسالمتمام تواریخ شھادت می دھند کھ ب 

مسعودی در کتاب مروج الذھب می نویسد کھ برمکیان پیش از اسالم تولیت خانھ نوبھار، . واقعیت را انکارنمی کنند

  ٢١. بلخ را داشتند آتشکده

چنانکھ از بیان مسعودی بر می آید . گویدمی  مسعودی یگانھ مورخی است کھ خالف دیگران نوبھار را آتشکده 

فضل بن یحیی برمک وقتی کمر . برامکھ پیش از اسالم آیین زرتشتی داشتند و نو بھار ھم آتشکده بوده است ؛ نھ بتکده

یش نیایی خویش می ایستد، می بھ تحقیر و توھین آیین و ک بھ خدمت اعراب می بند د و در جھت رضای خلیفھ عرب

کھ جد من بدین مشھور است کھ  و فرموده است، علمای بلخ را بر دروازه نوبھار طلب کرده، بن یحیی فضل«: نویسند

  ٢٢» .مرا کاری فرمایید کھ از آن عار بیرون بیایم، بنا کرده ی اوست، نوبھار کھ قبلھ مغان است

لخ را بتاسی از نظریات اعراب شاد روان عبدالحی حبیبی ھم نوبھار ب مذھبی مربوط بھ آیین زرتشتی است مغان مقولھ 

 بلخ است) نوبھار= نواویھاره ( از ابنیھ بسیار معروف این عصر نواسنگھارامھ«: او می نویسد. معرفی می دارد بتکده

مرصع بھ جواھر گرانبھا  و در داالن جنب آن لگن و دندان و جاروب بودا ویکی از سالطین سابق آنرا اعمار کرده بود

 ٢٣». . .موجود بودند

عبادگاه بوداییان بوده است کھ در ، این معبد .بھ جای نوبھار معرفی داشتھ است مرحوم حبیبی معبد نواسنگھارامھ را

می نویسد  محمد جواد مشکور در تاریخ اجتماعی ایران. جنب نوبھار بلخ یعنی پرستشگاه زرتشتیان قرار داشتھ است

یا ناپو ، نا ـ فو ـ کیا ـ الن این معبد بھ زبان چینی شرقی واقع بوده معبد نواسنگھا رامھ در خارج شھر در جنوب« : کھ

تند یسی از بودا دیده می شد کھ ، در تاالر بزرگی کھ با طرز با شکوھی آراستھ شده بود. سنگ کیاالن خوانده می شد

ی بود کھ در آن بودا خود طشت کوچک میان تاالر جنوبی )نواسنگھارامھ( در معبد. آن را با احجار گرانبھا ساختھ بودند

 ٢۴» . قرار داشت و نیز دندان بودا در این معبد جاروب بودا، را شستشو می داد

این نبوده کھ مردم افغانستان را قبل از اسالم فاقد عقل و خرد نشان بدھد و تجاوز  بھ ھر حال، قصد مرحوم حبیبی

کشور ھای مفتوحھ خویش را کھ از فرھنگ و تمدن این وظیفھ اعراب بود کھ ھمھ ، اعراب رابر کشور موجھ بسازد

بھ ھمین لحاظ بود کھ . جلوه داده و سعی کنند کھ شریک جھالت خویش بسازند عصر برخوردار بودند مي باییست پست

 .ھر معبد بودایی و آتشکده زرتشتی را بتکده معرفی داشتند

بھ . چند ھزار سال پیش از میالد بلخ بوده استدر  با این مالحظات بھ طور قطع مي توان گفت کھ خاستگاه نوروز

جشن می ) سامانھ( این روز فر خنده را بھ نام مرم ما یا بلخ در قسمت ھای شرقی باختر، قرار مالحظات تاریخی

  : تاریخ افغانستان تحت عنوان سامانھ چنین می نویسد شاد روان احمد علی کھزاد در جلد اول. گرفتند

. اجرا می شد گ وید زیاد ذکر شده و عبارت از یک نوع میلھ ای بود کھ در میدان ھا ی آزاداین کلمھ در سرود ری«

ورزشکاران ھمھ شامل می ، )روحانیون و دانایان( جوان، ریشی ھا پیر،، مرد، زن در این میلھ تمام طبقات جامعھ

ھا  جوان. سرود خود را می خواندندریشی ھا پارچھ ھای شعر و . و ھنر نمایی می کردند شدند و در آن ابراز لیاقت

دختران و . و مسابقھ مبادرت می ورزیدند اقسام مظاھرات و رزشی بھ عمل می آوردند و سورا کاران بھ اسب دوانی

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

انواع بازی ھا و اتن ورقص از . . . در این میلھ شرکت می کردند زن ھا برای ساعت تیری و حتی انتخاب ھمسر

و خواندن خویش حاضرین را  و موسیقی نوازان و خوانندگان با نوای موزیک گردیداجرا می  طرف شامل شوندگان

در اوایل بھار در نقاط مختلف افغانستان تشکیل می  میلھ ھای ملی کھ امروز معموالً . و مشغول می ساختند مسرور

 .ن میلھ نوروز بوده باشداز قرار این تحقیق امکان دارد کھ این ھما ».عصر ویدی شباھت دارد) سامانھ( شود بھ میلھ

و اعراب بنا بر آنچھ بر شمردیم نتوانستند کھ این ، ما آنگونھ کھ گفتیم پس از تسلط اعراب تن بی روح نوروز باقی ماند

تنھا کاری کھ توانستند این بود کھ عبا و قبای اسالمی بھ آن بپوشانند و ماھیت آنرا آلوده ، اھورایی را نابود کنند پیکر

 . بسازند

 ؟ ویژگی ھایی برگزاری نوروز در پیش از اسالم چھ بوده است

 :ـ چارشنبھ سوری ١

مردم ما آنرا ) اسفند ماه( چھار شنبھ سوری یکی از مراسم باشکوه نوروزی است کھ در چارشنبھ آخر ماه حوت یا

نشانھ  نکھ افروختن آتشاین بزرگ روز بھ اتھام ای کھ پس از تجاوز اعراب برنوامیس فرھنگی ما،، برگزار می کردند

در تاریخ بخارا تالیف « . اما در زمان سامانیان دوباره تجلیل گردید .این جشن را منع نمودند، ای از آتش پرستی است

در باره چھارشنبھ ، ھجری از عربی بھ فارسی ترجمھ شده ۵٧٢ابو جعفر نرشخی کھ توست ابو نصر القیادی در سال 

بھ جوی مولیان فرمود تا  ٣۵٠یر منصور بن نوح بھ ملک بنشست اندر ماه شوال چون ام«:سوری چنین می گوید

آنگاه امیر بسرای نشست ھنوز ، سرایھا دیگر بار عمارت کردند و ھر چھ ھالک و ضایع شده بود بھتر از آن کردند

 ٢۵» . . . آتش عظیم افروختند، چنانکھ عادت قدیم است، کھ چون شب سوری، سال تمام نشده بود

) سوری( و چنانکھ از تاریخ بخارا بر می آید در زمان سامانیان این جشن را بھ نام«: مرتضی راوندی نیز می نویسد

 : در ھنگام جشن خطاب بھ آتش می گویند. می گرفتند

 ٢۶» . . .سرخی وگرمی تو از من ـــــ زردی و رنجوری من از تو

 .از این سنت نوروز امروز در افغانستان خبری نیست

با آغاز سال «: ابو ریحان بیرونی مي نویسد. ھدیھ تقدیم می کردند بزرگان خانواده صبح نوروز سنت بر آن بوده کھ

و قاشقی عسل یا قطعھ قندی بر دھان یکا یک خانواده می گذارد و با  جدید، سالمند ترین فرد خانواده بھ پا می خاست

آمدن نوروز را ، کھ داخل یک سیب و یا لیمو قرار داده شده بود دادن ھدیھ و یک برگ سبز و یا یک سکھ ضرب سال

بعد تمام خانواده بھ پا می خاست و نماز سپاس و تن درستی بھ جا می آورده و از ھورا مزدا د یر . شاد باش می گفت

بھ ، کوچک و بزرگ، زیستن و فراخی روزی و شاد کامی آرزو می کردند، پس از این مراسم خانوادگی زن و مرد

گالب پا شان ھم اکنون در اصفھان و ( راه خود می دیدند بدو آب می پاشید ند کوی برزن برفتند و ھر کی را سر

  ٢٧» ) .قسمتی از چین مرسوم می باشند

خانواده داماد تحفھ نوروزی  باقی مانده است کھ از این سنت امروز در افغانستان تنھا رسم ھدیھ آنھم برای عروسان

 .ھدعروس را مي د

 : ھفت سین

شوربختانھ در افغانستان در رابطھ بھ ھفت سین و فلسفھ و حکمت آن ، در نوروز فلسفھ و معنی خاصی دارد ھفت سین

از ھر جھت بھ پژوھش گرفتھ اند، کھ  این مسالھ را دقیقاً  ولی پارسیان. بررسی علمی و تحقیقاتی بھ عمل نیامده است

زیرا در . مي تواند باشد) ایران و افغانستان( شتر ک پارس و خراساناین پژوھشھا انعکاسی از رابطھ ھای م

کھ مرکز آن بلخ بوده بھ پارس ھمیشھ جزئی از قلمرو باخترروزگاران بسیار این دوکشور مرز ھای مشترک داشتھ و 
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بھ ھر ، وھیچ گونھ تفاوت آیینی و فرھنگی در طول تاریخ بین مردمان مان مشاھده نشده است، حساب می آمده است

  .حال این بحث دیگریست

فرھنگ ، تاریخ و تکامل احیا و بیان، از این واقعیت نمی توان انکار کرد کھ دانشمندان وخردمندان پارس در امر حفظ 

ھمین ھا . کھ نمی توان مرھون ایشان نبود، نیایی در سالھای سلطنت پھلوی بیشترین سعی و تالش را نموده اند وآیین

اینجا نقل می نماییم  این بررسی ھا یکی آنرا مورد ھفت سین نوروزی تحقیقات نموده اند کھ ما از جملھاند کھ در بوده 

  : نویسنده می نویسد) ؟چرا ھفت سین( زیر عنوان

از جنس کائو لین بھ ایران آورده می شد کھ بعد ھا بھ نام  زیبا و گرانبھا، قابھای منقوش در روزگار ساسانیان«

 و نیز در حالت معرب بھ صورت صورت سینی بھ آن می آمد چینی نامیده می شد و در تغییر گویشکشوری کھ از 

در ایران برای تمایز ظرفھای مختلفی کھ از چین . چین یا سین نام سلسلھ پادشاھی چین است.صینی رواج پیدا کرد

برای چید ن خوان . می نامیدند را چینییا سینی و آنکھ از جنس کائولین بود  سین آن کھ از جنس فلز بود آورده می شد

و این  کھ نوع مرغی آن ھنوز در ایران مرسوم است از ھمین ظروف منقش بھره می بردند نوروزی در این دوران

، امرداد، دخردا، اردیبھشت و بھ عد د ھفت امشاسیند کھ عبارت اند از و قند و شرینی می کردند ظرفھا را پر از نقل

بر سر خوانھای نوروزی می گذاشتند و از این رو خوان  و خود اھورا مزدا) زمین( ندارمذپبھمن و اس، شھریور

ھفت در  اصوالً . امروزین شد نسبت ھمان ھفت سین) ی(نوروزی بھ نام ھفت سینی نام گرفت کھ بعد ھا با حذف 

، ھفت مرحلھ عشق، ھ آسمانھفت طبق، سی ا ست و کار برد آن در ھفت خوان رستممقدفرھنگ و ادبیات ایرانی عدد 

و در ادبیات ھم آثار زیادی با ھفت آغاز شدھمچون ھفت اورنگ و یا ھفت  مشھود است. . . و ھفت اقلیم، ھفت اختر

 . . . گنج و

 :نماد ھا

، نان، شمع ھای فروزان آینھ و شمعدان و طبعاً ، آنچھ بر سر خوان نوروزی گذارده می شود بھ غیر از ھفت سین

و گلد ان سمبل ، اسفند، ماھی قرمز، سبزی، تخم مرغ رنگ کرده، سرکھ، شرینی، ج غوطھ ور در آبنارن، شراب

 . شش نشانھ است از برتری اھورا مزدا بر اھریمن ابتدا بپردازیم بھ ھفت سین کھ گفتھ اند. است

 .نماد زایندگی و عشق است: ـ سیب ١

و عطر آن در فضا می پیچد تحریک کننده قوای احساسی  سنجد میوه درخت کنار است کھ وقتی بارور می شود ـ ٢

 .بھ ھمین دلیل سنجد ھم سمبل عشق است، و معتقد ند کھ موجب عشق انسانھا بھ یکدیگر می شود انسان است

 نماد صبر و شکیبایی است: ـ سرکھ ٣

 نماد تندرستی است : ـ سیر ۴

 نماد باروری و نوزایی است: ـ سبزی ۵

 تھ شده بھ رنگ خورشید در حال طلوع است و مظھر طلوع و آغاز دو باره است ـ در باره سماق گف ۶

 نقل قولھای مختلف است  )سمنک(ـ در باره سمنو  ٧

اناھیتا ی بزرگ می باشد کھ مقام بسیار واال در  دل می باشد کھ مظھر ایزد بانوی نیرومند آبھا ـ آب سمبل روشنی ٨

 .برکت بخشی و پیروزگری است، آب، باروری، یزد بانوی عشقاناھیتا ا. ایزدان ایران باستان دارد

آنچیز ی کھ در لحظھ سال نو توصیھ شده و  دقیقاً . ـ آینھ نمادی از بھ خویشتن نگریستن و بھ درون نظاره کردن است ٩

 . در آن لحظھ بی ھمتا کھ گذشتھ و آینده بھ ھم پیوند می خورد با ید نظری کرد بر خویشتن خویش

 . شادابی و تکاپو است، تازگی، ی نماد زایشـ ماھ ١٠
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 . ـ شمع مظھر فروغ و روشنایی است ١١

 ـ سکھ نشان ثروت و دارند گی است ١٢

 . ـ اسپند بھ معنای مقدس و نماد دور کننده چشم بد است ١٣

 ـ شکر و شرینی برای شیرین کامی ھمیشگی افراد خانواده است ١۴

 . زمین برروی آب استنماد  ـ نارنج شناور در میان آب ١۵

 نطفھ و باروری است ، ـ تخم مرغ نماد آفرینش ١۶

 . ـ نان نشان برکت و رونق روزی است ١٧

رفتار و کردار و ، عدالت و انصاف، در باره سفره ھفت سین ھمچنین گفتھ شده است کھ سین ھا نماد ی از صداقت

 . و بخشش ھستند اد بیت، پرھیز گاری و تقوا، کامیابی و کامیاری، گفتار نیک

نگاه کن کھ طبیعت ناب در این سفره نوروزی خالصھ شده است و آنچھ در طبیعت از زیبایی ھا وجود دارد مظھر ی 

سفره ھفت سین مملو از آرمان ھا و آرزو ھای یک ملت برای بھروزی و سعادتمندی است و . در سفره ھفت سین دارد

چرا کھ این ھا مفاھیم محلی نیستند و بھ گذشتھ و حال و آینده ، م بشریتدر واقع نھ تنھا یک ملت بلکھ در معنای عا

 ٢٨ ». انسان و رستگاری ابدی او وابستھ اند

ما نمي ، ھفت سین در افغانستان بھ ھفت میوه تبدیل یافتھ است .از این سفره در ا فغانستان آنگونھ کھ باید باشد، نیست

از  رفتن بھ مزار شریف. بھ ھر حال سنت نیکو یی شمرده مي شود. ستدانیم کھ ریشھ پیدایش آن در چھ و در کجا

در پیش از اسالم مردمانی کھ آیین زرتشتی و بودایی داشتند از نقاط مختلف  قرنھا پیش از اسالم رواج داشتھ است،

یرا دو معبد بزرگ ھردو آیین " بن شوذب"از قول  جھان چنانکھ ِ نوبھار ( یعنیو قزوینی گفتھ شد بھ بلخ می آمدند ز

روز اول نوروز را برای عبادت خدا بھ این معبد  مردمان. بوداییان در بلخ واقع بود) نواسنگھارامھ( و زرتشتیان) بلخ

بزرگ بھ قتل می رسد  مي باییست پس از آنکھ زرتشت، می آمدند، اما ھمانگونھ کھ از بررسی ھای تاریخ بر می آید

بھ یقین کھ پس از آنست کھ زرتشتیان جھت ادای احترام و ، بھ خاک می سپارند )خیر آباد( و جسد مبارکش را در تپھ

 . دعا پیش از آنکھ بھ نوبھار بلخ بروند بھ زیارت مرقد آن مبارک جمع می آمدند و بعد از آن بھ بلخ بھ نوبھار می رفتند

شکل اسالمی یافتھ است با ، یاھورای ھایامروز آن ھمھ شیوه ھای پرستش خدا و استقبال از بزرگترین خجستھ روز

اما بھ نام زیارت علی کھ ھیچ رابطھ ای ، امروز ھم مردم بھ مزار شریف مي روند. آنکھ مبدأ حرکت آن اھورایی است

را  اما واقعیت این جمع آمدن، ندارد و از جملھ اعراب است کھ نوروز را ھم نمی شناختھ با مردم سرزمین ما و نوروز

اما اکنون از نوبھار . علی، مردم بھ سوی بلخ روان می شوند "ژندۀ"بعد از ختم مراسم بھ اصطالح  .در باال بر شمردیم

قیس بن ھیثم را حاکم بلخ قرار ، خراسان را فتح کرد ز بن کربھنگامی کھ عبدهللا«: نوبھار بلخ. بلخ دیگر نشانی نیست

 ٢٩» ھجری ۴٠در سال  عطا بن صائب انجام گردیدقیس بھ بلخ رفت و نوبھار را ویران کرد اِین کار بھ دست . داد

وبعد بھ ، اما امروز بھ جای نوبھار کھ عباد تگاه یکتا پرستان بود مردم بھ باالی گور خواجھ عکاشھ بن محصن االسدی

و غیره کھ ھمھ از جملھ متشرعین ادب و فرھنگ عرب و مشوق استقرار سنت ھا  ملقب بھ برھان الد ین خواجھ پارسا

می روند و عربی می گویند و ، ی بھ جای آیین و فرھنگ پر جالل و پر شکوه مردم خراسان بھ شمار می آیندی عرب

آن تغییر یافتھ  چیزیکھ اتفاق افتاده است مضمون، شکل حرکت ھمان است کھ بود اینجا باید گفت کھ. می خوانند عربی

 .است

در دربار ھا تجلیل می  اما. در زمان غزنویان" مثال، دنوروز اگرچھ در دوره پس از سامانیان ھم تجلیل می گردی

ود عمده ھم اخذ تحایف نوروزی وشنیدن خوشآمد گویی ھای شاعران بودگردید، شاھان تجلیل می کردند، کھ  کھ ، مقصٌ
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در زمان ھای پس از سلطنت غزنویان از نوروز چندان . ما از جھت اطالھ کالم از نمونھ ھای آن صرف نظر می کنیم

 .و اگر باشد ھم در بارگاه شاھان است، و یا در شعر شاعران .ری در افغانستان نیستخب

و این امر در اثر ، بھ نام روضھ علی تعمیر می گردد، مرقد زرتشت بزرگ) بایقرا( سلطان حسین میرزا در زمان 

ھ باشد، باید تازمان ین محمد کھ مي خواستھ آرمگاه زرتشت بھ ھر نام و نشان کھشیاری مردی بھ نام شمس الد

میر غالم محمد غبار در کتاب افغا نستان در . فرارسیدن و باز گویی واقعیت ھا تعمیر گردد، صورت پذیرفتھ است

در عھد سلطان حسین مرزا  ١۴٨٠در والیت بلخ است کھ در سال ) مقبره مزارشریف. . . («: مسیر تاریخ می نو یسد

ا لدین محمد کھ خودش را بھ شیخ بایزید بسطامی صوفی معروف منتسب مي مردی بھ نام شمس . اعمار گردیده است

تالیف گردیده و طبق تذکر  کتابی غیر موثق بھ سلطان حسین نشان داد و گفت کھ در عھد سلطان سنجر سلجوقی نمود

ن صحت این چو. بلخ بوده باشد) خواجھ خیران( این کتاب بایستی مزار امیرا لمومینین علی بن ابی طالب در قریھ

سلطان حسین وقتی از ھرات بھ بلخ رفت قریھ خواجھ را مورد تفحص قرار داد ، روایت از نظر تاریخی مشکوک بود

رسول هللا علی   اخھذا قبر اسدهللا. در این لوحھ سنگ عبارت ذیل را نوشتھ بودند، و گنبد و قبری با لوحھ سنگی دید

تا باالی قبر عمارت موجود را  معذا سلطان حسین امر کرد می کردگرچھ تاریخ چنین چیزی را تصدیق ن. ولی هللا

 ٣٠» .بساختند و بازار و حمامی بنیاد نھادند

بھ  ای" ژنده"بھ مزار شریف جھت باال کردن  کھ زمینھ مساعد میشود تا مردم بھ اصطالح قبر علی است پس از کشف

این  .روز بھ خالفت منسوب شده بود،اشتراک نمایند کھ بھ گفتھ امام جعفر صادق گویا در این، خالفت رسیدن علی

 درسالھای نخست مراسم. مودفرصت امکان برگزاری نوروزرا نیز البتھ با مضمون ومحتوای اسالمی مساعد ن

ناظر بودم کھ وقتی  برداریی خالفت علی کھ این قلم باآنکھ از عمر، ھفت ھشت سالی را نگذاشتانده بودم شخصاً "ژنده"

بھ شیوه اسالمی جای " بلکھ کامال، از خوشی و شادی کھ الزمھ نوروز بود خبری نبود، ار شریف می آمدندمردم بھ مز

در اطراف  مداحان تبرچھ بھ دست وروزاز ده روز قبل از ن، خوشی ھا و شادی ھای نوروز را ماتم و گریھ گرفتھ بود

وانی در باره قتل علی و حسن و حسین خلق را بھ ماتم و با آه و نالھ و زجر خ، روضھ کھ بھ نام چار باغ یاد می گردید

نوروز خلق  در روز بعداً ، .ھا بھ دور آنھا حلقھ مي زدند و گریھ و نالھ می کردند در میدانو عوام  و گریھ می آوردند

، آوردند بیرون می) ایشانھای روضھ( رااز درون گنبد گرد می آمد ند و ھمین کھ توغ علی باالً  ژنده"در مراسم  بسیار

مردم ھجوم می آوردند کھ دست خویش را بھ توغ برسانند و آنرا ببوسند، و یا دستمالی بھ آن ببندند و یا دستمالی از آن 

یا علی تا دور ھا در فضا می  صدای یا علی ھنگام افراشتن توغ غوغایی از مردم بلند می شد بر گیرند، تبرک گویا

بعد از افراشتن ، اری مي شداز چشمھا ج ا بود کھ مثل دانھ ھای بارانسرو صورت ھا زخمی می شد و اشکھ پیچد

اما جالب ترین و ، سعی داشتند بھ ھر شکل کھ شده خود را بھ توغ برسانند و آنرا ببوسند تا پایان روز زایرین "ژنده"

عده  می گفتند و می گویندرا باال می نمودند و آن قسمت را نظرگاه  "ژنده"لحظھ آن بود کھ در مکانی کھ  خونین تر ین

ھر سالھ دو و یاسھ تن کھ . شل ھا و سایر مفالیج جمع می آمدند،تا مگر نظر علی بھ آنھا بیفتد، ای از معلولین نابینایان

از قبل از سوی ایشانھای روضھ کاندید می شدند و بھ مقام شاه والیت مأب از پیش معرفی می کردید ند در دو یا سھ 

ناگھان در ، باال ژنده"د کھ در روز نوروز در ھنگام قضیھ چنان بو. د ند و در روز نوروز جورروز پیش کور مي ش

قیامت کبرا  با شیندن این صدا بود کھ. کور بینا شد کور بینا شد! مردم کسی صدا مي زد کھ ھای مسلمانان میان ھمھمۀ

چون گرگ گرسنھ حملھ می آوردند وسعی  شدهبینا  کور گشتھ ای بھ جان سیل خروشانی از مردم و، آغاز می گردید

می نمودند تا تکھ ای از جامھ ی تن او را بھ دست بیاورند، چونکھ آن مرد مبارک بود و علی بھ سویش نظر انداختھ 

  : در پھلوی ان مرد دو سھ کس دیگر صدا مي زد .بود
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و ھمان بود کھ ھرکسی پول در !" است ھای مردم مسلمان کمک کنید این این مرد را کھ، نظر کرده ای شاه مردان"

مرد  موظف) باد یگارد( می پرداختند، سپس در میان ھجوم خلق هللا آن چند آن کور بینا شده) بادیگارد( می آورد و بھ

نظر کرده ی علی را روی دست ھا گرفتھ بھ یکی از حجره ھا ی ایشان ھای روضھ وبعد بھ خانھ و یا دوکانی انتقال 

و دست و صورت وی  چند روز مردم بھ دیدار آن نظر کرده سخی می آمدند و نقد و جنس می پرداختندمی داند و تا 

از خویشاوندان کاندید  غنایم ناشی از نظر علی بین ایشانھای روضھ و بادیگارد ھا کھ معموالً کھ بعداً  .را می بوسیدند

اتفاق می افتاد کھ در اثر  توانی محافظینو یا نا اما گاھی در اثر غفلت. مقام دریافت نظر می بود؛ تقسیم می گردید

تا چھل روز یعنی از اول حمل تا ده . ھجوم خلق هللا، آن نظر کرده سخی قربانی لگد و فشار مردم شود و جان ببازد

کھ ھر کدام  پر از ملنگ ھا بود، اطراف روضھ در این چھل روز فاتحھ .ماه ثور مراسم ماتم در مزار شریف حاکم بود

نھ از ساز ، دیگ ھای شولھ و برنج می آوردند و نذر می دادند از ھر طرف مردم، ھ رنگی سوتھ و کجکول داشتندب

بھ نام روز بھ خالفت رسیدن علی، چھ بھ جا فرموده عارف . خبری بود و نھ از خوشی و نھ از نوروز،اما نوروز بود

 : در اسرارنامھ فرزانھ شیخ فرید الدین عطار نیشابوری

 مـکر دانی دلی پرزرق و پرزنا

 گرفتار علی مانــــدی و بـــوبکر

 ھمھ عمر اندرین محنت نشستی

 ندانـــم تا خــدا را کی پر ســــتی

 در خراسان یا افغانستان امروز ھمآنگونھ کھ در باال اشاره شد کھ پارسیان بھ قول علی دشتی عرب تر از عرب شدند،

و زجر اعراب از یکسو ورونق  فشار فقر، سر ھا بریده شد، رھم کوبیده میشودمقاومت ھا د، وقتی پس از چندین قرن

غارت و چپاول مال و منال ، بھ دست آوردن غنایم از جنگ و جھاد، کنیز گیری، جزیھ ستانی( بازار دین عرب یعنی

قی نمی ماند کھ برای بنابر آن ھیچ چاره ای با، از سوی دیگر، مردم را در تنگنا قرار داد) دزدی، قتل، دروغ، مردم

 از سوی دیگر نیرو ھای مقاومت مادی و معنوی بھ وسیلھ اعراب. حداقل زنده ماندن بھ عرب و آیین عرب نپیوست

این واقعیت از  مبین گذشتھ تاریخی و افتخار ملت ما بود از بین برده شده بود، مثالً  دیگر نابود شده بود، و نشانھ ھاییکھ

قتیبھ بن مسلم ھر «: کھ در باره خوارزم می نویسد. بھ اثبات مي رسد در آثار الباقیھ کامالً  ن بیرونیگزارش ابو ریحا

آگاه بودند و این اخبار و  کس را کھ خط خوارزمی دانست از دم شمشیر گذرانید و آنان کھ از اخبار خوارزمیان

ساخت بدین سبب اخبار خوارزم طوری  اطالعات را میان خود تدریس می کردند ایشان را نیز بھ دستھ ی پیشین ملحق

 ۵٧آثارالباقیھ ص، ابوریحان بیرونی» .پوشیده ماند کھ پس از اسالم نمی شد کھ آنھا را دانست

عین واقعیت در افغانستان نیز از سوی اعراب تحقق یافت با گذ شت روزگاران و عواملی کھ بر شمردیم سرانجام 

عرب شدند، اگر  )افاغنھ امروزی(خراسانیان اینان) تر از عرب شده بودندعرب (، کاربھ جایی کشید کھ اگر پارسیان

ھوش ( اگر پارسیان. اینان در مقام انکار و نابودی آن شدند) در مقام تحقیر دین و عادات گذاشتھ خود برآمدند( پارسیان

. ومات عرب را اختیار نمودنداینان ھوش و فکر معل) و فکر و معلومات خود را در اختیار ارباب جدید خود قرار دادند

اینا ن در پی آن شدند کھ نامی بر خویش گذارند کھ ) مباھات می کردند کھ نام عربی بر خود گذارند( اگر پارسیان

، خادم حسین، خادم علی عبد الخالد،، غالم محمد، غالم عمر: مثل اظھار غالمی ونو کر بودن عرب را نشان بدھد

زبونی بھ خاطری بود کھ  و این. انگر ارادت بھ غالمی و بندگی اعراب را نشان می دھدعثمان قل، و غیره کھ ھمھ بی

و امروز ھم در روزگارانی کھ جھان بھ تسخیر سیارت دیگر ). از خوان یغما نصیبی ببرند( بازھم بھ گفتھ علی دشتی

ز دین و فرھنگ اعراب موضع و آنگونھ کھ اینان در دفاع ا، اینان درس فقھ و تفسیر تدریس می کنند، مشغول اند
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لحاظ ھمین موضع گیریی بیگانھ پرستانھ  بھ. مواضع اغوا گرانھ بیرون بر آمده اند حتی مکھ و مدینھ از این، گرفتھ اند

و بیزار  ماتم را جا یگزین نشاط و خنده نمایند تا در اثر بھ ماتم کشاندن مردم، است کھ حتی در نوروز ھم سعی داشتند

 . بھ خود اختصاص بدھند خود سودی ببرند یعنی لذایذ دنیا را، نعمات دنیا و کشاندن شان بھ آخرتکردن آنھا از 

در آیین زرتشتی  اصوالً ، گریھ و ماتم آنھم در روز نوروز در ضد یت تام با ذات و سرشت نوروز بود در حقیقت 

و  آیین زرتشتی با گریھ و ماتم، تی بودزندگی، شادی و خوشبخ آرمان در آیین زرتشتی، جایی برای ماتم وجود نداشت

پیش از اسالم نوروز روز شادی و نشاط  در طول تاریخ. مخالف بوده و است ترک دنیا و ریاضت ھای سالوسانھ کامالً 

، تمام مظاھر شادی را حرام گردانید اما اسالم. کھ ما تصویر آن را در اشعار نظامی گنجوی آوردیم. بوده است

کھ در پیش از اسالم مردم ما بدون زمزمھ موسیقی  حرام گردید،، ساسی تقویت جسم و جان استموسیقی کھ عنصر ا

کھ مظھر بال شک و تردید ھمھ زیبایی ھا و خالصھ لذت زندگی و خدای عشق و آرایش و  زن، حتی غذا نمی خوردند

ھا محروم گشت و صفت کنیز یافت زندانی شد و از آزادگی و آزادی  آراستگی بھ شمار می آید، پس از استقرار اسالم

نمادی از سعادت و خوشی زندگی؛ حرام  و بھ ماشین ارضای شھوت مرد تبدیل گشت، و در یک کلمھ خنده بھ مثابھ

این، مردم در روز نوروز بھ جای آنکھ بھ باغھا و گلگشت ھا بروند بھ قبرستانھا آنھم قبور اعراب  در اثر. اعالم شد

و شاه  بھ شھدا کھ قبر ابو رفاعھ در کابل مردم مثالً ، ان بھ حساب می آید روی آوردندکھ قاتل پدران و مادر ش

گویند  ابو اسحاق کھ آنجا را گورستان خواجھ ھا دوشمشیره کھ با دود ست مردم کابل را می کشت و یا شاه شھید قبر

ل ه بود اما با آنھم بر علیھ مردم کابکھ ابواسحاق در زمان تجاوز اسالم بھ کابل در حالیکھ بر گردنش شمشیر ھم خورد

یا در منطقھ ایکھ  .ھ و زاری می نمودند ومی نمایندزن و مرد جمع می آیند و نوح می جنگید و آدم می کشت،) کفار(

آنجا  حتماً . مشھور است کھ معلوم نیست، آنجا چھ بوده کھ بھ نام زیارت علی معروف گردانیده شد ه است" سخی" بھ نام

 .تشکده ایآای بوده یا  نیز بتکده

از زندان تکفیر  و موسیقی در افغانستان یعنی زمانی کھ ساز و نوا بھ ھر حال پس از چند قرن و در پسینھ سالھا

و چون آفتاب از پشت  بیرون آورد محتسب و مال آزاد شد و اندکی بعد زن نیز چھره از پشت پرده بند گی و اسارت

روزنھ ھای علم و دانش گشوده  و در جو جاھیلت مطلق جامعھ، اجتماع افشاند ابر ھای تیرگی ھای قرون، نور در

 : بھ گوشھا جا گرفت گشت و نداي خرمندانھ ی نا صر خسرو بلخی

 بدین زرق فروشان، ای امت بد بخت

 جز از خری وجھل چنین بنده چرایید

 خواھم کھ بدانم کھ مر این بی خردان را

 ییدطاعت ز چھ معنی و ز بھر چھ نما 

 : حضرت جامی از خرافات و دروغ کھ بھ گفتھ با این وصف در ھای انکار

م، منع واعظ ز خرافات  ِ  زغوغای عوام ــــــــ نتوانیم، ولیکن بھ دل انکار کنی

جای برای معنی  زمزمھ و و این بیت حضرت سنایی، در بین قشری کوچک از مرد م باز می گردید آھستھ آھستھ

 : ھ بودخویش می یافت کھ گفت

 وین گروھی کھ نورسید ستند

 عشوه ی جا و زرخرید ستـــند

 ماه رویان تیره ھــوشاننـــــد

 جاه جویان د ین فرو شاننـــد
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 گشتھ گویاز بغض یک د یگر

 کین فالن ملحد آن فالن کافر

 فتوا بھ ـخون اھل زمین داده

 از سر جھل وھم از سر کین

 در نفاق و خیانــت و تلبــیــس

 تھ بھ صد درک زابلیسدر گذش

 ھمھ در علم سا مــــری وار ند

 از برون موسی از درون مارند

بھ ویژه در مزار و کابل از  بابا نوروز گیسو سپید تاریخ ما، اواخر دھھ سی تا بھ ظھور اسال میست ھا در صحنھ 

ن از گوشھ وکناری در مزار شریف مداحان غایب می گردد و اگر صدا ھای شا. مراسم عزا داری خالص می شود

. نداشتند مانند قرنھا و سالھای پیشموثر نمی افتد و مشتری برای بھ دام گریھ انداختن، ، گوش جان را می خراشید

می  و استادان موسیقی در کافھ ھا و محافل حضور پیدا نموده و شب ھا تا پگاه نشاط بھ جای آنھا، سازند گان آن عکس

، آوردند واع شیرینی باب و آنچھ را کھ امام محمد غزالی حرام گفتھ بود بھ بازار حاللدکاکین از اقسام و ان، بخشیدند

گل خنده بر لب ھا شگفت و سرکس ھا و مسخره گان بھ بازی و دار بازی پرداختند و و فرشتھ ھای زیبایی و عشق 

آرایش  نوروز دو باره. افتندشعر و خنده حضور ی، و در محافل سرود، وپاکیزگی یعنی زنان بھ شوخی و دلبری آمد ند

  یافت بی آنکھ کسی روز تولد و چگونگی زایش آنرا بیاد داشتھ باشد

روی خورشید آزادی  .ابر ھای تیره از قبلھ بر مي خیزد و سخت توفان می شود ناگھان پس از چند سال محدود، دوباره

و .را رعد و برق قتل و کشتار می گیرد جای سرود ھای روان بخش چنگ و چغانھ، را ابر ھای تیره می پوشاند زن

صدای دره و تازیانھ است کھ گوش ھای جان را بھ ھالکت می خراشد، نوروز عزیز دو باره بھ توغ ماتم و عزا داری 

اسالم یعنی طالبان بھ مثابھ متکاملترین شکل مجاھد ین بر اریکھ  تا اینکھ نیروی اجرائیھ یی منسجم. بستھ مي شود

ھر گونھ مصالحھ ومسا محھ در برابر شریعت ناب محمدی را ناروا دانستھ و بھ اجرایی دقیق ، قدرت تکیھ زده

صداي چنگ و چغانھ حرام، و نوروز بھ ، حضور زن در اجتماع بنابر آن .امربالمعروف و نھی از منکر می پردازند

و فقھا ی اسالمی دستور داده بودند  نو منکرات را کھ امام غزالی و دیگر اماما. منع قرار می گیرد، مثابھ عید مجوس

پس از منع قرار دادن طالبان  .اینجاست کھ نوروز را در بازی ھای سیاسی وارد می نمایند. در عمل تطبیق می نمایند

اداره امر ، و منع موسیقی، و بھ چادر انداختن زن، آنان کھ خود در نخست در بیرنگ ساختن نوروز، نو روز را

در این روزگار است ، یک باره صدای دفاع از نوروز را بلند می کنند، منکر را ایجاد نموده بودندبالمعروف ونھی از 

، سعی می نمایند کھ نوروز را یک پدیده ی اسالمی بسازند، شاعران ونویسندگان و قلم بھ دستان بسیج می شوند کھ

فالن خلیفھ نوروز را تجلیل می نمود و  سیانمختلف نقل قول آورده می شد کھ در زمان عبا بنابر آن از منابع و مأخذ

بن فالن شاعر در زمان فالن بن فالن خلیفھ و یا امیرالمومنین در باره نوروز چنین قصیده یی سروده و این فالن  فالن

آگاھانھ و یا نا ، با این گونھ روایات. مجلس در خالفت فالن امیراسالم بھ مناسبت نوروز چنین مجلل برگزار گردید

و این بازی . نوروز تبرئھ نمایند و طالبان را عناصر ضد اسالم نشان بدھند انھ در پی آن بودند کھ اسالم را درقبالآگ

در حالیکھ طالبان ھیچ عمل مخالف اصول و موازین ، سیاسیی بود کھ از طرف رقبای طالبان بھ کار انداختھ شده بود

چھ در مورد ساز و موسیقی و چھ در مورد ، د زنان بودهچھ در مور. شریعت ناب محمدی را مرتکب نشده بودند

درخشانی از یک فصل تمدن و  وقتی بت ھای بامیان کھ مظھر بھ گونھ مثال. نوروز و چھ در مورد بت ھای بامیان
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ویران گردید، بھ  فرھنگ در تاریخ کشور ما بھ حساب می آمد بھ دست طالبان مطابق اصول و موازین شرعی اسالم

اما سوال اینست کھ چرا در ھزار . طالبان جنایت عظیم کردند، جنایت، قلم ھمھ یکصدا آواز دادیم کھ جنایت شمول این

را در پھلوی صد ھا آتشکده ومعبد  و چند صد سال پس از آن کھ قیس بن ھیثم و عطای بن صائب کھ نوبھار بلخ

در زمان والیت داری فضل بن  یعقوبی در البلدانابراھیم بن جبرئیل کھ بھ قول  بودایی و عیسوی ویران نمودند و یا

ویران و تمام جواھرات آن را بھ غنیمت گرفتھ و بت  را )شاه بھار کابل(، خالد برمکی در دوران خالفت رشید عباسی

در « زایر چینی کھ  ھیون تسنگ بھ نقل از کھ بھ قول عبدالحی حبیبی نھ تنھا یک شاه بھار ٣١بزرگ را سوزاند 

، ویران و ثروت ھای آنھارا بھ یغما بردند کھ ھمھ را اعراب در اثر تجاوز ٣٢» متعددی بوده شاه بھار ھای کابلستان

کھ صد ھا و ھزاران نمونھ از این ویرانگریھا در تاریخ موجود است وھمھ پیش از ھجوم چنگیز بھ دست مسلمانان 

ن بھ بدی نام ببرد و جنایات شان را محکوم یک نرینھ ی پیدا نشد کھ از آن جنایتکارا، گرفتھ است عرب صورت

مگر طالبان بھ مثابھ متکاملترین شکل مجاھد ین اسال می تد وام ھمان اصول و موازین حاکمیت دین وفرھنگ ؟ .بدارند

اگر دوره سامانیان بلخی را بگونھ نسبی در نظر  در کدام دوره تاریخ اسالمی" یا مثال؟ اعراب بھ شمار نمی آمد ند

زن از کدام حقوق و آزادی بر ، ٣٠تا سلطنت شاه امان هللا خان البتھ بھ مدت چند ماه و تا دھھ اواخر دھھء  نگیریم

 چرا ما آن روزگارانرا تحریم نمی کنیم؟ ؟ خوردار بوده و در جامعھ حضور بالفعل داشتھ است

ما حافظین مواریث شکوھمند تاریخ و ) افغانستان امروزی( بھ ھر حال این نکتھ را نباید انکار کرد کھ زنان خراسان

با آنکھ در بند بوده اند، ھرگز رسوم و  زیرا این راد زنان سرزمین ما بودند کھ .سنت ھای نیایی ما بھ شمار می آیند

عنعنات خدا پسندانھ اجدادی خویش را فراموش نکرده و بسیار ظریف و زنانھ مردان را وادار بھ برگزاری و سپاس 

 در خانواده،، این زنان بودند کھ در بدترین حاالت بیداد مذھبیون. یی وادشتھ اند؛ کھ یکی ھم نوروز استیادگارھا ی نیا

این ، در شب نوروز سبزی می خواستند و سبزی چلو می پختند و ھفت میوه می خواستند و ھفت میوه تر می کردند

در نوروز جامھ ای نو می دوختند و خود بھ  زنان بودند کھ با در نظر داشت دخل و خرچ شوھران شان برای کودکان

آرایش می نشستند و خوان نوروز ی می گستردند، و این زنان بودند کھ در صبح نوروز باالی ھمدیگر با شوخی و 

رسومیکھ ھمھ ای آن را ابوریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیھ از صفحھ  خنده آب می پاشیند و گالب می افشاندند،

و سرانجام . جمھ اکبر دانا سرشت توضیح نموده است کھ بھخاطر اطالھء کالم از ذ کر آن می گذریمتر ٣۴٧تا  ٣٢۵

این زن بود کھ در روز نوروز بھ نقل از یک شاھد عینی در روز نوروز، با عطر خوشایند از خانھ برآمد تا بھ دست 

بھ زانو می نشاند و بھ جرم آرایش در  مي رسد و زن را در کنار جاده کھ بوی عطر بھ دماغ طالب بوسی پدر برود

 . ولی زن نوروز را تجلیل کرده بود. نرینھ از کنار او خاموشانھ می گذرند نوروز دره مي زند ورھگذران

 ومن الخرد التوفیق

  ١٣٨٣لمان ـ پانزده حوت آ

  

  :پینوشتھا
 ١٣ص ، چاپ قطره، متن کامل، ـ شاھنامھ فردوسی ١

  ٢١٧٠ ص، ۵جلد ، ی، تاریخ طبریـ محمد بن جریر طبر ٢

 ٢٣۵ص ، تاریخ تمدن اسال م، ـ جرجی زیدان ٣

 ٢٣٢ص ، ـ ھمانجا ۴

  ٢٣٠ص ، ـ ھمانجا ۵

 ٢٣٠ص ، ـ ھمانجا ۶
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 ۴٠٣ـ  ۴٠٢ص ، سال رسالت ٢٣، ـ علی دشتی ٧

 ١٣١ص ، ٨جلد ، تاریخ اجتماعی ایران، ـ مرتضی راوندی ٨

 ١٩٨ـ  ١٩٧، ص، ١ جلد، تاریخ افغانستان، ـ احمد علی کھزاد ٩

 ٣٨٢ـ  ٣٨١، ص، حکمت خسروانی، ـ ھاشم رضی ١٠

 ۴٧٩ـ  ۴٧٨، ص، جلد اول، تصیح احمد آرام، کمیای سعادت، ـ امام محمد غزالی ١١

 ١٨۶، ص، فلسفھ زرتشت، ـ داکتر فرھنگ مھر ١٢

 ١٢٨، ص، ـ ھمانجا ١٣

 ٣۶١ـ  ٣۶٠، ص، شھر روشن زرتشت، ـ داکتر حسین وحیدی ١۴

 ۵٩۵ـ  ۵٩۴، ص، ۶جلد ، تاریخ اجتماعی ایران، ی راوندیـ مرتض ١۵

 ۶۴۶، ص، ـ شاھنامھ فردوسی ١۶

 ۴٨٧، ص، ترجمھ و پژوھش ھاشم رضی، ـ اوستا ١٧

 ٢١١ـ  ٢٠٧، ص، ١جلد ، تاریخ افغانستان، ـ کھزاد ١٨

 ٩٧ص ، و جغرافیایی تاریخی بلخ و جیحون تالیف الھامھ مفتاح ۴۶ص ، فضایل بلخ، ـ واعظ بلخی ١٩

 ٩۴ص ، ـ ھمانجا ٢٠

 ٣٨٧ص ، جلد دوم، مروج الذھب، ـ ابو الحسین علی بن حسین مسعودی ٢١

 ٩۶ص ، و جغرافیایی تاریخی بلخ ٢٠ص ، فضایل بلخ، ـ واعظ بلخی ٢٢

 ۶۶۶ص ، تاریخ افغانستان بعد از اسالم، ـ عبدالحی حبیبی ٢٣

 ٨۴و جغرافیایی تاریخی بلخ ص  ٣٣۵ص  تاریخ اجتماعی ایران در عھد باستان، ـ محمد جواد مشکور ٢۴

 ٩۴ص ، چاپ آلمان بررسی ھای تاریخی و مذھبی آئین نوروزی، ـ رحیم عزیزی ٢۵

 ۵٩۶ص ، ۶جلد ، تاریخ اجتماعی ایران، ـ مرتضی راوندی ٢۶

 ١١٨ص ، ـ بررسی ھای تاریخی و مذھبی آئین نوروزی ٢٧

 سایت پیوند ، ـ انترنیت ٢٨

  ٩۵ص ، فیایی بلخ و جیحونجغرا، ـ الھامھ مفتاح ٢٩

  ٢٨٠ص ، افغانستان در مسیر تاریخ، ـ میر غالم محمد غبار٣٠

 ۵۵ص ، ترجمھ داکتر ابراھیم آیتی، البلدان، ـ احمد بن ابی یعقوب ٣١

 .١۶ـ  ١۵ص  تاریخ افغانستان بعد از اسالم، ـ عبدالحی حبیبی ٣٢
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