
 
 

 
 

 

 

 

 
 



 



 
 

 
 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مينوروز را پاس دار

 انیيجنم کاو: سندهينو

 هاشم فقريی: ويراستار

 فنلند ـاجنمن فرهنگی نی : ناشر

 خورشيدی ٩٩١١ هبار
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 :فهرست

 نوروز، جشن فراقومی و باستانی؛ .٩

 نوروز، جشن جهانی؛. ٢

 يادی از نوروز در کابل قدمي. ٩

  



 

 

 

 

 

 

 

 :يادداشت ناشر

 

به چاپ رسيده ( نی)های پيشني  های اين جزوه در مشاره نوشته

ی يگانه به نشر  اينک بنا به سفارش نويسنده در يک جزوه. است

 .مندان ارمجند قرار دارد رسد و به مطالعه عالقه می

گان حمترم در  اين جزوه به شکل برقی آماده شده و خواننده

 .باز دارندنشر، چاپ و تکثري آن دست 

کاران  های ساير هم اجنمن فرهنگی نی در نظر دارد تا نوشته

 .که خودشان موافق باشند به نشر سپارد را در صورتی( نی)
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 فراقومی و باستانی جشن نوروز،

 
 و ترکشم آينِي ترين گسترده و ترين کهن ،(Nowruz)ورو ن

 ت،اس نوروزی ی حـوزه هـای سرزمني گان هباشند ـهمه انمي در فراقومی

 روان هب و شـده بنا گی  هبست هم و مهر دلی، و هم شادمانی ورحم بر كه

 .شدخب می نو حترک و گی هازت انسان

 از يکی ختاري گذر در مهرانه و شادمانه های شنج  برپاکردن

 و ودهب تباری و تريه هر از ها انسان یمجع یگ هدزن های نياز و ها یگ هژوي

 راسـان،خ کهن، انایآري های نيسرزم گان هدباشـن راستا مهني در. سته

 ها شنج دميق های انزم از ندان،م دانش از اریمش های شپژوه ی هپاي رب...

 ترين ممه ه،انديشـ ايیپوي و روان نشاط و شادمانی ابزار نوانع هب را

 اين زدن ،طبيعت آفرينش روز وروز،ن. تنددانس می خـود یگ هدزن شخب

 اربچـند ره که هسـت و بوده ها نجش ترين عزيز و ترين بازي از يکی اقوام

 نجش ناي. است گرديد هن فراموش گاه يچه ولی دهش رنگ مک ناخواسته به

 و شـب درازی و اسـت انزم مه اشـتک صلف آغاز ار،هب آغاز اب شادمانه

 .شود می برابر مه اب روز
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 و نتري بزرگ نوانع هب وس ناي هب پيش الس زارانه از وروزن

 عنوان  هب ياآس ونگ گونه های ملت ی هسيلو هب فراقومی نجش ترين یمردم

 شده، زاربرگ يدیخورشـ الس روز تنيخنس در رودس و رورس اب هبار آغاز

 .شـد واهـدخ و شود می

 زيادی کشورهای شامل امروز و است  تردهگس وروزن جغرافيای

 تان،قريقيزس تان،زبکسا تان،تاجيکس ران،اي تان،افغانس در نوروز. شود می

 وريه،س و راقع رکيه،ت نيکردنش مناطِق ان،آذرباجي تان،ترکمنس تان،قزاقس

 رگزارب ارهب آغاز نجش نوانع هب... دوستانهن و تانپاکس از هايی شخب

 حادثه دب از که ها رزمنيس ناي گان هندپناه و مهاجران چنني هم. ودش می

 اند، برده پناه انجه ی وشـهگ ارچه در و اند فتهگ ترک را انش کشور

 را آن و دارند می رامیگ ترکمش های زمب و ها  برنامه اب گاه هگ را وروزن

 .ديگر يک نتبازياف و ويیس مه برای نددان می فرصتی

 خاريت در  شهري و نهپيشي که اسـت شروي و زايش جشن وروز،ن

 ام مردمان ویمعن و ادیم ی يدهتن درهم اینيازه ندفراي در دارد، تاناسب

 دهش زاده ی تردهگس های  نيسرزم ادیاقتص تارهایساخ و ليماق يوندپ در

 های نتس و ها یويژگ ودخ در که نیجش رينت ُپرمايه نوانع هب و تاس

 تا اوراننوروزب تمه و یفرهنگ ايیپوي ددم هب ؛دارد فتههن را یي نديدهپس

 .اسـت اندهم برجا پا امروز

 اهم روردينف از تاسـ روز تنيخنس ونی،ريب انابورحي نسخ هب وروزن

 از اریمش. اسـت ون الس شانیپي كه زيرا كردند، امن ون روز هتج نزي و
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 يد،مجش هب را وروزن نجش یتارخي ی هريش ردازان،پ سخن و رانگ پژوهش

 .اند يدهنام <يدیمجش وروزن> را آن و اند داده بتنس بلخ شهريار

 :خوانيم  می یفردوس ی اهنامهش در

 دخواندن ون روز را روز آن رم

 اندندافشـ رگوه بر يدمجش به

 زمني روی جرن از ودهآس رب

 فرودين زهرم نو سال سِر

 خواستند گران رامش و جام و می

 بياراستند شادی هب زرگانب

 ادگاري روانخس آن از دمانا مب

 روزگار آن از فرخ نجش ننيچ

 

 نجش كه نظرند نبري نگاران  ختاري و رانگ ژوهشپ از اریمش اام

 و دهش می برگزار زني تزردش از پيش ها سده و يدمجش از پيش وروزن

 سخن به. است آن  گاِه خاست بلخ ويژه هب باستان ايران های سرزمني

 اقوام عمر درازی به عمری نوروز چون" جاويد، امحد داکتر شادروان

 در ظحلا اين از ما، فرهنگ و تاريخ در عميق ی ريشه و دارد آريايی

 اساطريی و دينی تارخيی، جالب دادهای یرو از بسيار ما فرهنگ و تاريخ

 ..." دانند می مرتبط آن به را

 فرهنگ اجنمن انتشارات از آيني، خوش نوروز جاويد، امحد)

 (.١١ ص ،م١۹۹۹ افغانستان،
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 ياربس خنس و اسطوره وروزن تارخيی های ريشه و نهپيشي ی ارهدرب

 و بلمس باشد، که یي ريشه و پيشنه هر اب وروزن پيدايش اام. اند فتهگ

 ياآس در یمتدن  ی تردهگس ی وزهح ترکمش رهنگف و خاريت از یي انهنش

 .رود می فراتر ها خرسف اه حکومت ونیکن ياسیس مرزهای از و اسـت

 گاِه اسـتخ دارای وروزن که رندنظ نيا بر مندان دانش از زيادی مشار

 ی موعهجم از تهبرخاس تاس ينیآي ت،اس میفراقو و فراملتی رزمينی،س

 بدون دمي،ق ایآريان یفرهنگ جغرافيايی ی هپنه در ،ليمیاق ـ بيعیط رايطش

 مهه ترکمش وجه وروزین نيآي. مذهب و قوم گروه، هيچ هب گی هوابست

 ی مهه. دهـد می ازتابب تردهگس ی وزهح در را تی عقيده و قومی های گروه

 در كه ای تی عقيده ایه جريان مهه و آمدند سرزمني ناي هب كه اقوامی

 آن از اند،  پذيرفته را وروزین نيآي فرجام در كردند، پيدا رواج جا ناي

 نيآي وروزی،ن نيآي رو ناي از. دان گذاشته اثر آن بر و اند گرفته ايهم

 بر را قوم و زبان تنگ ی رهداي وجه  هيچ هب و ودهب وریفراکش و فراقومی

 مرياث نوانع هب وروزین نيآي کارکرد که جاسـت  نيمه از. تابد منی

 گی هبستمه امر در ویمعن و یفرهنگ ترکمش هويت و یتارخي شترکم

 .اسـت مند توان یي منطقه

 و تهداش الهس هزار چندين پايداری و تواریاس وروزین نيآي و مرس

 شترکم مرياث از تاس یي جلوه و یفرهنگ گی هتپيوس از اسـت تبلوری

 در را مشاری بی های فرهنگ که ام یمتدن ی وزهح  ی ترهگس در ما مانمرد
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 های زمينه در برانگيز  حتسني هايی تاليف و اسـت کرده جذب خـود درون

 .اسـت داده ارايه فرهنگی و یاجتماع سياسی، دينی،

 ببس هب وروزین ی وزهح ی ستردهگ های نيسرزم در که جا آن از

 و نروش های خصهمش و ها لوهج سال های صلف اقليمی، و طبيعی رايطش

 جا مهه ار،هب آغاز و يعتطب بيداری ويژه هب و فصل يريتغ دارند، ايزیمتم

 اب ،يعتطب هنگیآ هم و یراه هم ناي. اسـت راه هم ومیرس و آداب اب

 ماندگاری پايداری، رازهای و زهارم از يکی اجتماعی های نيآي و ها نتس

 .تاسـ ختاري خم و رپيچپ ذرگ در وروزن تواریاس و

 ی وزهح تا ياسیس رو قلم از ر،شه تا تاروس از نوروزی نيآي

 و اورهاب. اسـت آفرينی  وحدت نريومند کارکرد دارای یفرهنگ ی تردهگس

 كنار و گوشـه در ود،خ كليت در و اجزا در وروزین رفتارهای

 مهرآفرينانه، ناصرع از ارسرش وروزن ی وزهح ناورهپ ایه سرزمني

 يد،ام شدرف ودخ کليت در وروزن. باشـد می رايانهاميدگ و ويانهج آشتی

 ورشيدی،خ الهرس رآغازس در که اسـته کدروت زدودن و گی هبست هم

 متدنی ی وزهح ی  تردهگس های نيرزمس در الس ديرين بطوار بلندای بر

 های فرهنگ اب وروزن اورهایب ويیس هم بر و ودش  می راشـتهبراف وروزن

 .زند  می تائيد مهر دگر بار ،منطقه گون گونه ماقوا

 در نـوروز هنک و ازيب نيآي که ندآن بر نظران صاحب از اریمش

 و مفاهيم از یي يدهپيچ های ترکيب با راه هم ازندهس زایاج ی رييندهبرگ

 يک هر که اند شـده افتهب و تنيده هم با گی هتپيوس يک در که اند معانی
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 و تهگذش گی هتپيوس فردی، و یاعاجتم نشک ارزش، و شنق ها آن از

 .ددهـ  می ازتابب را آينده

 ها، نيکی نتداش نگه زنده و کردن زنده حمور بر وروزین نيآي وبن اصل

 شده بنا ها پليدی و ها تیزش نتداشدور آرزوی و ايیزيب تايشس و نيايش

 ودجو در دارد فتههن ودخ در نيز را ايیزيب که ،نيکی ی مايه جان. تـاس

 را يعتطب و انانس پيوند و نره پرورش و بروز ی زمينه وروزین نيآي

 انسان آفرينش جشن وروزی،ن نيآي که جاسـت نيمه از. ازدس می فراهم

 .اسـت هم وزهن و بوده وزايین و گی هگفتش نجش و يعتطب ازآفرينیب و

 در را ها نيکی دارد، توان در که جا آن تا خواهد  می هرکس وروزن در

 رو ناي از. اياندبنم اآرزوه ترين هِب اب و هنری های قالب ترين ازيب و ترين هِب

 تیدس ایهنره و ارگرینگ طزن، و تانداس رود،س و رشع آواز، و يقیموس

. اسـت پذيرفته تأثري ها آن از نيز وروزن و متأثرند وروزین نيآي از مهه

 فرس هم و اري  روزون با ما زمان تا ها دوره مهه در هنر ختاري گواهی هب

 سخن نوروز وصف در فارسی زبان گان هگويند. بود خواهد و اسـت بوده

 .ندا هگفت بسيار انگيز دل و زنغ

 و دافروزن  می شآت الس بش هچهارشنب آخرين در مردم ديرگاهی از

 را آتش هنک های  انزم از ما وممرزوب گان هندباش. پرند می آن روی از

 رامیگ ت،اس ردیس و تاريکی ندهزداي و گرمی و ورن ی پديدآورنده که

 يکی. مدعاسـت ناي گواه خبل ارهب نو ی دهک آتش های هخراب تند،ـداش  می

 از پيش شآت برافروخنت مهانا ها تیزردش هنک های مرس ترين ازيب از
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 برق روزگاران آن در. اسـت فروردين اهم اورمزد روز در آفتاب دميدن

 و شـب تاريکِی ميان تقابل شآت روخنتبراف ؛بود هن وعیمصن اینوره و

 امروز که افروزی  شتآ ی يوهش. داد می ازتابب را تاب انجه تاِبآف وِرن

 شود، یم ياد تاريکی عليه نور ی رهاو جشن يعنی، وریس هارشنبچه نام هب

 :گفته زيبا چه زرتشت. اسـت یتارخي پندار نيمه از ادیمن

 كشم، منی مششري تاريكي با نربد یبرا من تاريكيست، با من نربد"

 ".افروزم می چراغ

. دارد وادهخان وفاق و جامانس در نريومند و پويا شینق وروزین نيآي

 ی انهکاش و خانه هب ند،باش که هر جايی در نندک می تالش وروزن در مهه

 ی فرهس کنار در و وادهخان عمج در سال حتويل اعتس در تا برگردند ودخ

 و نامه تادنفرس مانند وروزی،ن اداب و فرهنگ عايتر. ندباش وروزین

 از يادتع ،گان رفته از يادی زيبا، متون و عاراش با اششادب کارت

 و المتیس آرزوی با راه هم نزديکان و تاندوس از ازديدب و ديد بيماران،

 نتداشبرپا .گان پذيرفتنی است ها، برای مهه آن تک تک برای پربار الس

 و مهر تی،دوس و صفا حتکيم در مهه و مهه خوانی، زآوا و ادیش حمافل

 .دارد ارزب شنق ها انانس ميان حمبت

 وروزین ازارهایب وروز،ن زاریبرگ اتمقدم تدارک وروز بش در

 برگزاری. پررونق ازاريانب و وران هپيش كار و اسـت پرتپش و گرم

 .دارد پی در نيز را  آن پويايی و اقتصاد چرخ گردش وروزین ممراس

 کارهای شود، می اختهس وروزن برای يا و بتمناس هب که چه آن از ياریبس
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 نيواپس های الس در وروزن گی هژوي اين ادريغ که تاس هنری بار با دستی

 .تاسـ دهش رنگ کم و صنعتی کالن و وارداتی توليدات ی ايهس زير

 يعتطب اندام به و كنند  می ترک را ها خانه مردم هباری روزهای در

 پریس را روز ت،اس ون ِیگ هدزن از منادی که بزهس كنار در و برند می اهپن

 و بگريند نجش يعتطب آغوش در را وروزن که خواهند می. كنند می

 يعتطب و انانس ی ديرينه پيوند از یياه خاطره جتديد اب را الس رآغازس

 .بزنند گره

 که تاس وروزن اندگاریم راز و پايداری رمز يعت،طب اب انانس پيوند

 يافنت پايان اب ان،انس. نندک می ياد <وروزن وجودی ی فلسـفه> نام هب آن از

 و قلب از را هنهک زنگارهای ارهب آمدن و تانزمس گري دل و ردس های بش

 گام هم يعتطب اب <تكانی خانه> ادينمن حركت اب و کند می بر انديشـه

  .دارد ستردهگ ابتباز ما سرزمني ادبيات و رشع در پيوند اين و ودش می

 

 
 

 :اسـت رودهس بازي چـه لخب ارخدواندگ مولوی،
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 رسد  یم گارن که نيه را راه ديزن آب

 رسد  می هبار بوی را باغ ديده ژدهم

 را چهار ده مه آن را اري ديده راه

 رسد می ثارن ورن او شخبنور رخ زک

 هانج در تس ای لهغلغ آمسان تشدس اکچ

 رسد  می اري نجقس ددم می مشک و عنرب

 درس  می چراغ و شمچ رسد یم باغ رونق

 رسد یم ارکن هب هم رود یم ارهکن هب مغ

 رود می هانشن سوی رود یم هروانـ ريت

 درس می شکار ز هش سپ ميا ستهنش چه ما

 ندک  می اميق سرو ندک می سالم اغب

 درس می وارس هنچغ رود  می ادهيپ زهسب

 ندخور می شراب چه ات انآمس انيوتخل

 رسد می مارـخ قلع دش تمس و رابخ روح

 ما خوی است خامشی ما کوی به برسی چون

 رسد می بارغ و گرد ما ویگو فتگ ز که زان
 

 ودهب هن انام در ارروزگ زندگ از وروزین نجش و نيآي که، دريغا اما

 ی زمينه بر ارب چندين خ،تاري يبنش و رازرفُپ ذرگ در ت،اس

 و ريونب از انورچشمش و دالن ريهت شیياند کتاري و تيزیس  گفرهن
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 مهت هب اام رفته، فراموشی مرز تا گرفته، قرار ومهج و تاراج وردم درون

 قلب و روان در را ودخ بلند گاِه یجا و تهرف هن ياد از اهگ هيچ اوراننوروزب

 .تاس داده هن تدس از وروزن ی متدنی وزهح های نيسرزم گان هندباش

 های  رزمنيس هب اه عرب ی محله تنيخنس هب روزون هب بتنس توزی کينه

 هب شیلشکرک پی در اه عرب. گردد می بر نوزوز متدنی ی حوزه

 انزب و فرهنگ الم،اس دين ودخ اب فرارود و انخراس ايران، های نيسرزم

 تعصب  بومی های نيسرزم ننس و انزب فرهنگ، برابر در آوردند، را عربی

 و فرهنگ اخنتس گزين یجا و اه آن بردن بني از پِی در دادند، اننش تيزس و

 نتس ترين هنک نوانع هب وروزین نيآي تاراس ناي در. برآمدند عربی انزب

 .ـدش دگرگون نيز يادشده های نيسرزم ی ترهگس در نجش رينت گانی همه و

 های نيسرزم در را نوروز که دکردن الشت آغاز در عرب خلفای

 رو ناي از و پارندبس فراموشی ی وتهب هب زمني انراسخ در هلمج از الیاشغ

 هب اام. دکردن منع را وروزن نجش زاریبرگ و ندپنداشت <حرام> را آن

 و اوراننوروزب پايداری بنابر وس يک از کاری چنني که بردند پی زودی

 ممراس زاریبرگ بنابراين ؛تنيس ممکن اقتصادی داليل بنابر ديگر ویس از

 و اه هديه دريافت و سنگني ماليات ازای در و دکردن ديدجت را وروزین

 اجـازه انيانخراس برای مضاعف خراج وعین صورت هب وروزین های فهحت

. کنند زاربرگ را آن و تهداشـ هنگ را وروزین مراسم و نيآي که ددادن

 های نيسرزم حملی انبزرگ و ريانام که دش می ببس وروزن زاریبرگ

 ایه هديه وروزن بتمناس هب اناسخر همجل از اورخ در هخليف رو قلم
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 اام ،<حرام> وروزین نيآي زاریبرگ ـ .بفرستند خليفه برای اهب گران

 در های شگفتی  بعج تاريخ ـ  ،حالل وروزین های حتفه و اه ديهه دريافت

 .دارد تنيآس

 که ردندک کوشش هايی گروه وروزین نيآي اب توزی نهکي تداوم در

 هب و ازندس رنگ کم را وروزن آفرين یگ هدزن و ادش ی لسفهف و فرهنگ

 .نـدبده رايیس نوحه و زاداریع رهنگف و فهفلس رنگ تر بيش آن

 هنايت نريوی نوانع هب ويکم، بيست ی دهس ی تانهآس در انالبط

 التجه و عصبيت نی،دمش و توزی کينه اوج  ،اندهم واپس ديد اب و راگ قبع

 .ندگذاشت منايش هب وروزن هب بتنس را

" ًاشرع" را وروزن" توایف" با طالبان المیاس امارت املومننيامري

 صليب هب و منود حمکوم المیاس ضد ی پديده نوانع هب را آن کرد، تکفري

 کرد، اعالم منع تانافغانس رسراس در را وروزن ممراس زاریبرگ يد،کش

 کرد ديدهت طالبی ديدش جزاهای هب را وروزین ایه آيني گان هزارکنندبرگ

 انطالب <منکر از هنی و روفمع هب امر> جهنمی ی اداره تاندس هب قامچ و

 ...آوردند در مردم روزگار از دمار

 نجش زاریبرگ در خمتلف های دوران در تانافغانس در ها حاکميت

 ی سلطه های سال در اما تند،رفگ می همس رنگ  کم و ريفاتیتش ولو وروزن

غري  ز،کفرآمي ت،داش اطارتب یتانباس نوروز اب که مرامسی هرگونه طالبان

 .بود وعممن آن زاریبرگ و شـد خوانده رعیغري ش و المیاس
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 از را کشور نظام نام و قمری هجری سال به را خورشيدی سال طالبان

 هب را مریق هجری تقومي و دکردن عوض <المیاس ارتام> هب هوریمج

 .داشتند الماع ورکش <یرمس> تقومي نوانع

 بندی فصل و تنظيم يم،ستق ی پايه بر جهان های ملت مهه های تقومي

 گونه دو( سمش) يدخورش و( قمر) اهم گردش. اسـت آمده وجود هب انزم

 .دور  آ یم وجود هب را يدیخورش ديگری و قمری يکی تقومي

 ورهایكش در و تهداش عربی و مذهبی رنگ تر بيش قمری، تقومي

 ورهایکش در تر بيش مریق  هجری سال. تاس کارا فصل بدون چهار

 سال آغاز و است رايج ودیعس عربستان در مجله از عربی ـ اسالمی

 تر  کوتاه ساعت چند و روز ده قمری سال. است حمرم ماه اول روز ها، آن

 .است خورشيدی سال از

. اسـت سياسی و اقتصادی كشاورزی، تقومي خورشيدی، تقومي اما

 مبنای بر وروزن برگزاری وزهح  گسترده های سرزمني در خورشيدی قوميت

 ملی تقومي با هبار جشن اقانطب رو اين از. اسـت تواراس فصل چهار

 .اسـت نوروز ینگفره حوزه ی گسترده های سرزمني بارز ی مشخصه

 داری هلَگ و اورزیكش دِنمت ديرزمانی، از ما مرزوبوم گان هندباش

 را( شـتبردا) پاييزی و( کاشـت) هباری مهم جشن دو كه اند داشـته

. ناميدند می (مهرگان) را دومی و (نوروز) را اولی که كردند می برگزار

( پرور دام) دار مال و کشاورز اکثرًا که ما مردمان عينی یگ هدزن اب وروزن
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 را نوروز یا ويژه مراسم با کشاورزان رو  ناي از دارد و داشـت پيوند اند،

 .کنند می و کردند می برگزار ما مرزوبوم در

 بود رايج ما ورکش در ها سال که را خورشيدی تقومي انطالب چرا سپ

 از يکی که است اين عمومی حس ردند؟ک عوض قمری هجری تقومي اب

 اين اب ها آن که بود ناي القاعده و ان، داعشطالب برانداز فرهنگ اجام

 اول روز اب ديگر که را قمری هجری سال آغاز روز خواستند می حرکت

 و حاشـيه هب را نوروز ترتيب بدين و کنند برگزار يست،ن مطابق هبار

 .دبرانن فراموشی ديار

 در اسـت شده حاکم ما سرزمني بر که مهاجم هر است، گواه تاريخ

 مرزوبوم اين بوميان سنن و فرهنگ آيني، نابودی پی در تخنس گام

 را نوروزی نيآي که اند کرده کوشش مردان دولت از مشاری. تاس برآمده

 ی افتاده جا و ارخيیت ی واژه کاربرد جای هب حتا و ازندبس رنگ کم

 کار هب را وغريه <یشان هنال ی ميله> و <دهقان ی ميله> کلمات نوروز

 تارخيی مفهوم اما هستند، معنا با و زيبا که اين برغم ها نام اين بربند؟

هبار باست که روز دوم يار ُپرمعنا و زيبس .کند منی بيان را نوروز ی واژه

 .ذاری کردگ نام< شانی روز هنال>ا ي <روز دهقان>را 

 در نوروزی نيآي نتداش نگه زنده در مردم ها، توزی کينه مهه برغم

 موضع ان دريو فرارود انيانخراس ايرانيان، دکردن پايداری زمان بستر

 گی هبست دل. تادندايس استواری با ودخ باستانی های آيني و ننس فرهنگ،
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 از يکی ها، آن ی پوينده فرهنگ و نياکان نيآي از داری    پاس برای ها آن

 .ماست سرزمني و ام مردمان گی هجاودان و داری یپا رازهای

 هب يعوس ی نههپ در را نوروز ، ی ساله هزار چند ناپذيری گسست اگر

 یي منطقه گی هتبس هم ایه عامل از يکی و قومی های گروه تراکاش ی نقطه

 يک هب ،(افغانستان) ام کشور ياسیس ی حمدوده در ت،اس کرده تبديل

 نگیفره یگراي هم و سويی هم دلی، هم جهت در کننده متحد مهم عامل

 .تـاس دهش مبدل

 نجش عنوان هب و تاس بوده سياسی جشن وروز،ن حتليل واپسني در

 ی دلريانه داریيپا و مقاومت از یي نشانه وروزن. اندم می اقیب سياسی

 گران غارت و گران تاراج برابر در ما ارُپرب رهنگف و ما انمردم

 و توفان ميان از را نوروز ام مردمان. اسـت حال و گذشـته روزگاران

. اند  داشـته نگاه استوار ودخ ملی هويت پرچم نوانع هب و داده عبور شتآ

 آغاز آور پيام و هنهک بر ون پريوزی پيک نوروز. است اميد جشن وروزن

 .اسـت ننوي یگ هدزن يک

 ی پارينه فرهنگ از منادی هبار، جشن عنوان به وروزن افغانستان، در

 از حملی بوی و رنگ اب وروزین آداب و ممراس اب برنا و پري طتوس بومی

 از گان همه ی وسيله هب خنس يک در رباخت تا خاور از و جنوب تا مشال

 .شود می برگزار روستا تا شهر

 ارپيک از یي نشانه ار،پ ارهایيادگ ترين کهن از يکی وروزن: فرجام در

 و وفهشک ی ژدهم هبار، يزرستاخ يعت،طب ددجم آفرينيش مناد لمت،ظ و نور
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 ويته بلمس گی، هبست هم و یدل هم آور م پيا ار،ک و وتکاپ نجش اران،ب

 ما ی جامعه انانس روان ژرفای در که اسـت ملی ی همحاس و یفرهنگ

 و دازانهبران فرهنگ تندبادهای مهه ابربر در و اسـت ردهک رخـنه

 امر در تالش و رپايیب. تاس مانده برجا پا و تواراس هتوزان کينه

 برای مبارزه از شخب نوروز تر بيش هرچه شگوفايی و داشنت نگه زنده

 .ماسـت مردمان ملی فرهنگ رشـد و گاری هماند

 وروزن ی اندازه هب جشن و روز هيچ شايد نگارنده باور هب

 ینگا همه و تردهگس آموزنده، و نويدخبش ورانگيز،ش و آفرين ادیش

 .دباشـ نه

 .بگريمي نجش و دارمي پاس را نورزو

 

 

 !باد ستهجدی خيخورش ۹۹۱۱ بهاران
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 دل باشی نوهبار است در آن کوش که خوش

 گل بدمد باز و تو در گل باشی یکه بس
 

  و چه بنوشني که کنون با که نشميمن نگو

 رک و عاقل باشیيود دانی اگر زکه تو خ
 

 دهدت پند ولی  مینيچنگ در پرده مه

 وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
 

 در مچن هر ورقی دفتر حالی دگر است

 ف باشد که ز کار مهه غافل باشیيح
 

 ا به گزافينقد عمرت بربد غصه دن

 ن قصه مشکل باشیيگر شب و روز در ا
 

 تا بر دوستم ز ما يست پر از بيگر چه راه

 رفنت آسان بود ار واقف مزنل باشی
 

 حافظا گر مدد از خبت بلندت باشد

 ل باشیيد آن شاهد مطبوع مشايص

 

 (حافظ)
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 جهانی جشن نوروز،

 
 ملل سازمان عمومی جممع سراجنام نوروزباوران، تالش ها سال از پس

 مچهار نشست در نامه، شاه شيسرا سال نيهزارم انيپا ی آستانه در متحد

با  الدیيم ۳۲۰۲ هيفور ۳۲ با برابر دیيخورش ١٨١١( اسفندماه) حوت

 خنسِت روز مارس، کمي و ستيب روز آرا اتفاق با یا قطعنامه بيتصو

 و شناخت تيرمس  به <نوروز یامللل نيب روز> عنوان  به را دیيخورش سال

اث جهانی و ريثبت نوروز در فهرست م. داد جای خود ميتقو در را آن

است که  یک و مثبتيگام ن  باستانیينيک آي آن به عنوان شناخنت

  .برداشته شد
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 عمومی جممع در دهيرس بيتصو به منت در ،(Nowruz)  نوروز

 امروزه که سال هزار ۲ از شيب ی شنهيپ با جشنی متحد، ملل سازمان

 نيا در. است شده فيتوص ند،ريگ می جشن را آن نفر ونيليم ۲۲۲ از شيب

 و شده ادي عتيطب با گی هزند ی     ونددهندهيپ عنوان به وزنور از سند

 راستای در زیير برنامه خواستار شيخو اعضای از متحد ملل سازمان

 .است دهيگرد نوروز از داری پاس

 ملل سازمان فرهنگی و علمی آموزشی، سازمان م،يتصم نيا از شيپ

 ١٨١١( اهمهرم) زانيم هشتم خيتار در را نوروز جشن( ونسکوي) متحد

 معنوی اثريم عنوان  به الدیيم ٠٢٢۹ سپتامرب ٨۲ با برابر دیيخورش

 .بود کرده ثبت جهانی،

 های جشن فهرست در متحد ملل سازمان توسط نوروز جشن ثبت

 نيا زيآم صلح و انسانی جهانی، های ارزش بر است ديتأک جهانی، ماندگار

 و خيتار از است داشتی بزرگ تيواقع در نوروز داشت بزرگ. جشن

 های ارزش ها  سده درازنای در که بشری درخشان های متدن های ارزش

 .دادند انتقال نسلی به نسلی از را انسانی

 تيرمس  به را نوروز ،کانادا و کايامر اروپا، شهرهای از برخی امروز

 از مشاری و کنند می برگزار ژهيو های برنامه چهارچوب در را آن و شناخته

. فرستند می نوروزی های اميپ نوروز مناسبت به هنادها و اکشوره رهربان

 و کيموز سرود، و ترانه صدها رفته، شيپ تکنولوژی برکت از امروز

 به رابطه در و غريه بوک سيف و وبيوتي نترنت،يا در مقاله و شعر لم،يف
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 ی ژهيو های برنامه جهانی های رسانه است، رسی دست قابل نوروز

 تر شيب مدد نوروز شدن جهانی به زين مهه نيا که کنند می پخش نوروزی

 .شود می منطقه های ملت یيگرا هم تر شيب تيتقو موجب و رساند می

 ادیيز کشورهای شامل امروز و است  تردهگس وروزن ایيجغراف

 زستان،يقريق ازبکستان، تان،يکستاج ران،يا تان،افغانس در نوروز. شود می

 ه،يسور و راقع ه،يترک نيردنشک مناطق ان،جيآذربا ترکمنستان، قزاقستان،

 برگزار هبار آغاز جشن نوانع هب… هندوستان و تانپاکس از یياه شخب

 و مهاجران نيچن هم. شـود می

 دب از که ها نيسرزم نيا گان هندپناه

 و اند فتهگ ترک را شان ورکش حادثه

 اند، برده پناه جهان ی هگوش چهار در

 و ها  هبرنام اب اهگ هگ را وروزن

 و دارند می رامیگ ترکشم های بزم

 برای نددان می فرصتی را آن

 .گريد کي نتيافازيب و یيوس مه

 نهيريد ی شنهيپ شده ادي های نيرزمس عيوس ی نههپ در وروزین ينيآ

 بتهال. دارد طهخ نيا انمردم یگ هزند و روان ژرفای در هيشر و تهداش

 دهش ختهيآم بومی اورهایب و ها یگ هژيو اب مرزوبوم هر در نوروزی ينيآ

 هب امر نيا مسلمًا و اسـت داده آن هب یي ژهيو بوی و رنگ قطعًا که اسـت

 .است افزوده وروزن یيبايز و غنا
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 مهه در را نوروز نجش شده ادي های نيسرزم مهه در اوران،وروزبن

 از توفانی انيم در را  آن د،رده انک هن فراموش هرگز خيارت های وخم چيپ

. ندا  هسپرد بعدی های لنس هب تر شاداب و نده اردک داری پاس ها داد ویر

 امروز تا که تاس الماس دوران از شيپ باستانی های شنج اندک از وروزن

 از کیي و تاس اندهم جا هب هياپرم و زنده یي قهمنط ی  تردهگس پوشش اب

 با یگ هزند سازگاری گی، هگاني و گی هتبس هم تيتقو آن های گی هژيو

 .اسـت عتيطب

. اسـت وروزن اندگاریم راز و داریيپا رمز عت،يبط اب انسان ونديپ

 ارهب آمدن و تانمسز ريگ دل و ردس های بش افنتي انيپا اب ان،انس

 نيادمن حرکت اب و کند می بر هيشاند و قلب از را کهنه زنگارهای

 اتيادب و رعش در ونديپ نيا و ودش می گام هم عتيبط اب <تکانی خانه>

 .دارد تردهگس اببازت ما نيسرزم

 ژهيو  به تعيبط کنار در سنتيز و شادمانه روزهای یيبرپا و نتداش

 که است ها الس و دارند نيگ غم ایروزه کافی دح هب که ام مردم برای

 نوروز. اسـت بزرگی خبتی خوش چه اسـت، نشسته نه ها آن لب بر خنده

 برآن ديام. نشاند می انانس لب رب خنده و است ديام و شادی آور اميپ

 کند، نیيسنگ سوگواری و اندوه ی کفه بر خنده و شادی ی کفه که اسـت

 .ودشـ زدوده ما مردم روان از گی هافسرد و غم ارغب و گرد

 عت،يبط ددجم شينيرآف ادمن لمت،ظ و ورن اريکپ از یي هنشان وروزن

 یدل مه آور م ايپ ار،ک و وپاتک نشج اران،ب و شکوفه ی مژده هبار، زيتاخرس
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 ایژرف در که تاس لیم ی اسـهمح و یرهنگف تيوه بلمس گی، هبست هم و

 تندبادهای مهه برابر در و اسـت ردهک نهرخ ما ی هجامع انانس روان

 و یيرپاب. اسـت مانده برجا پا تواراس هتوزان ينهک و دازانهبران فرهنگ

 از شخب نوروز تر شيب هرچه یيشگوفا و داشنت نگه زنده امر در تالش

 نوروز. ماسـت مردمان ملی فرهنگ رشـد و ماندگاری برای مبارزه

داشت آداب و  پاس رو نياز ا .ماست مردمان روزيد و امروز ی دهنده ونديپ

 .ست انسانیيت مردمان ما امرياز هو یبه عنوان خبش رسوم نوروزی

 وروزن ی اندازه هب جشن و روز چيه دياش ارندهنگ اورب هب

 ینگا همه و تردهگس آموزنده، و خبش دينو ز،يشورانگ و نيآفر ادیش

  .باشد هن

 :نيفرجام سخن
 و اورانبوروزن تالش و تمه به وروز،ن که اسـت وراگ و بايز هچ

 بدل ما ورکش ی ساالنه ميقوت داد روی نيتر بزرگ هب تياسس و ظرن لاه

 .ابديب  یي تهسيشا و ستهيباِ  گاه جای تر شيب هرچه جهان در و ودش

 حاال نيمه از را ها گام برخی راستا نيا در توان می نگارنده اورب هب

 :تبرداشـ

 و هريت هر از) ام مردمان که تاس گواه خيارت برگ برگ: که نيا اول

 هنیيم مردمی، و تانیباس نجش نوانع هب درازی انيالس از را وروزن( تبار

 از قانونی بانیيپشت و داری نگه که غايدر اام نند،ک می برگزار گانی همه و
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 دهش هن ثبت و مطرح ملی نجش نوانع هب تانافغانس ونقان چيه در وروزن

  .اسـت

 روز کي تانیباس نوروز جشن بتمناس به تانافغانس در :که نيا دوم

 از شيپ رانيا در که حالی در. درس می ظرن به اندک که تاس یرمس ليتعط

 بتمناس به… روز، دو انجيآذربا در روز، سه تانيکستاج در هفته، کي

 .اسـت عمومی ليطتع نوروز ديع

 اام اندپوش می را زرگیب ایيرافجغ که الیح در وروزن: که نيا سـوم

. تاس دهيد هن آن را ،نگارنده اي و ميدار هن <وروزن ایيرافجغ ساطل> وزهن

 مينظت املللی، نيب و ملی طحس در وروزن ميوزم یيبرپا که تاس نيا بر باور

 نيا داری نگه مناسـب و ممکن های راه از کیي نوروز ساطل ،بيوترت

 رو قلم در ویمعن و یفرهنگ بزرگ اثريم و یيشفا خيتار ی نهيگنج

 .تاسـ نوروز

 ازين وروزین آداب و ينيآ رب شیيازاندب و ازنگریب: که نيا چهارم

 بر تیناخش انسان تازه اهینگ که اسـت ديمف رو نيا از. اسـت ندهيآ و حال

 نيآ و آداب ه،يشر و نهيشيپ ی نهيزم در و ندافگ وروزن شناسی اسطوره

 تازه مطالعات و شپژوه جامعه فرهنگ و روان هب آن اتريتاث و وروزین

 و رانگ شپژوه تالش و مهت به که اسـت نيا بر ديام. داد اجنام را

 و یخيارت تربمع متون از استفاده اب االب های حوزه در انشناس جامعه

 .ابدي اجنام تازه ایيه بررسی و مطالعات دانیيم های شپژوه
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 گاِه شيامن و شپژوه ،طزن داستان، شعر، زمب زاریبرگ: که نيا پنجم

 هنادهای توسط مهه از شيپ… تیدس کارهای س،عک لم،يف ی،نقاش

 زبان فارسی کشور سه انيم مجله از منطقه کشورهای انيم در فرهنگی

 وس کي از ها، نيتر هِب هب وروزین های زهيجا کردن کش شيپ اب راه هم

 از و ازدس می انيمنا را وروزن انیانس ـ عیيطب ی دهيپد یيتوانا و تيظرف

 مردمان ویمعن و یفرهنگ تيهو شرخشد و یيگوفاش موجب گريد ویس

 .رددگ می ام

 نوروزباوران مهه مشترک تالش ی ندهيفزا هرچه تيتقو: که نيا ششم

 به رابطه در جهانی ی جامعه به تر شيب چه هر دادن اهیآگ راستای در

ج و گسترش فرهنگ نوروزی يتروتر در امر  شيد تالش بيبا. نوروز

 .کرد
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 نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

  دگرباره جوان خواهد شدريعامل پ

 قی به مسن خواهد داديارغوان جام عق

 ق نگران خواهد شديچشم نرگس به شقا

 د از غم هجران بلبليکه کشن تطاول يا

 زنان خواهد شد تا سراپرده گل نعره

 ريگر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگ

 جملس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

 دل ار عشرت امروز به فردا فکنی ای

 ه نقد بقا را که ضمان خواهد شديما

 دين خورشيماه شعبان منه از دست قدح کا

 د شدد رمضان خواهياز نظر تا شب ع

 دش صحبتيمت مشريز است غنيگل عز

 ن راه و از آن خواهد شديکه به باغ آمد از ا

 مطربا جملس انس است غزل خوان و سرود

  رفت و چنان خواهد شدنيی که چنيچند گو

 م وجوديحافظ از هبر تو آمد سوی اقل

 ش که روان خواهد شد قدمی نه به وداع

 

 (حافظ)
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 ميقد کابل در نوروز از ادیي

 
 از منادی هبار، نجش نوانع به (Nowruz) نوروز کابلستان، در

 نوروزی آداب و مراسم با برنا و ريپ توسط بومی ی نهيپار فرهنگ

 کابلستان، ی ندهيتپ قلب کابل، ی کهنه شهر. شود می و شد می برگزار

 و برج کاسه دروازه،ريش کوه های دامنه در و دارد ساله ۲۰۲۲ ی شنهيپ

 نيا. است افتاده خاور سوی به باختر از کابل ایيدر طرف دو در یيآمسا

 به که گانی هباشند کابل، اصلی گاِن هباشند از است منادی و ادگاري شهر

 سهم. اند مشهور مردیجوان و اریيع خردورزی، و پروری فرهنگ

 رفتشيپ و دموکراسی ت،يمشروط خواهی، آزادی های جنبش در انيکابل

 بايز اريبس کابل ی کهنه شهر معماری. هست و دبو ريگ چشم ما نيسرزم

 نيب های جنگ انيجر در یخيتار شهر نيا از یيها خبش غايدر اما بود،

. است شده سانکي خاک به دیيخورش هفتاد ی دهه در نيجماهد میيتنظ

 از های خبش ما کشور انيفرهنگ و جوانان مهت به که است آن بر ديام

 داریپاس و بازساری ،گان هگذشت از اریادگي عنوان به کابل کهنه شهر

 نام و کابل ی برازنده های تيشخص های نام کردد، ليتبد ميموز به و شود

 .شود گذاشته زين ديجد های ابانيخ بر آن، های کوچه
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 عت،يبط ی دوباره شينيآفر مناد عنوان به انيکابل نزد نوروز برگزاری

 دلی، هم و مهر آور م ايپ کار، و وپتکا جشن باران، و شکوفه ی مژده

 شهر مزادگاه که من. هست و بود زيشورانگ و نيآفر شادی دادروی

 ادیيز های داستان و تيروا است،( گذر درخت شنگ) کابل ی کهنه

 اما ام، ندهيش خانواده بزرگان از ميقد کابل در نوروز برگزاری ی درباره

 در نوروز اریبرگز از نگارنده های برداشت و ديد چشم نوشته نيا در

 مراسم نوروز ی حوزه برزِن و شهر هر البته. است آمده کابل ی کهنه شهر

 .ديافزا می نوروز یيبايز به که دارد زين را خود ی ژهيو برگزاری آداب و

 چهل ی دهه در کابل، ی کهنه شهر در که دارم ادي به خوب

 وازشيپ به نوروز دنيفرارس از شيپ هفته دو کیي انيکابل دی،يخورش

 تکانی خانه و داشتند می بر را ها خباری و( کرسی) ها صندلی هبار

 ظروف رنگ، را آشپزخانه های دانگيد پاک، را ها کوچه کردند، می

 منودند می روشن چراغ کیيتار از شيپ ؛کردند می ديسف قلعی با را مسی

 دهقانان آرستند، می و کردند می چراغان را خود های دکان دکانداران و

 شانی هنال جشن و گذاشتند می شيمنا به نوروز در را خود های رآوردهف

 .شد می برپا

 نوروزی بازارهای نوروز، برگزاری مقدمات تدارک روز و شـب در

. ررونقُپ انيبازار و وران هشيپ کار و بود پرتپش و گرم کابل شهر

 پی در زين را آن یيايپو و اقتصاد چرخ گردش نوروزی ممراس برگزاری

 د،ش می ساخته نوروز برای اي و مناسبت به که چهآن از اریيبس. اشتد
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 نيا نيپس های سال در غايدر که بود هنری بار با دستی کارهای

 رنگ کالن و وارداتی داتيتول ی هيسا ريز هنریـ  دستی های فرآورده

 .اسـت باخته

 ها خانواده وفاق و انسجام در ومندرين و ايپو نقِش نوروزی ينيآ

 باشند، یيجا هر در که کردند می تالش نوروز در انيکابل. دارد و شتدا

 کنار در و خانواده مجع در نوروز در تا برگردند، خود ی کاشانه و خانه به

 تيرعا را نوروزی آداب و فرهنگ انيکابل. باشند نوروزی ی فرهس

 اندوست از ديبازد و ديد ماران،يب از ادتيع گان، هرفت از ادیي کردند، می

 هاآن تک تک برای ربارُپ سال و سالمتی آرزوی با راههم کانينزد و

 مهه و مهه نيا. داشتند می برپا خوانی آواز و شادی هایفلحم. پرداختند می

 .دارد بارز نقش ها انسان انيم حمبت و مهر دوستی، و صفا ميحتک در

 ماندا به و کردند  می ترک را ها خانه انيکابل هباری، روزهای در

 را روز است، نو گی هزند از منادی که سبزه کنار در و برند می پناه عتيطب

 جشن عتيطب آغوش در را نوروز که خواستند می هاآن. کردند می سپری

 و انسان ی نهيريد ونديپ از یيها خاطره ديجتد با را سال سرآغاز و ندريبگ

 صفا خواجه کوه های دامنه در گردش به ترشيب انيکابل. بزنند گره عتيطب
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 باغ و زنانه باغ ستون، چهل  باغ مرجنان، و سنگ اهيس ی تپه سخی، و

  .رفتند می( بابر باغ) (١)نوروزی

 

 
 باغ نوروزی که با دفن بابر در آن به باغ بابر مسما شد

 

 که است نوروز ماندگاری راز و داریيپا رمز عت،يطب با انسان ونديپ

 افنتي انيپا با انسان،. کنند می ادي <نوروز وجودی ی فلسفه> نام به آن از

 و قلب از را کهنه زنگارهای ارهب آمدن و زمستان ريگدل و ردس های بش

 گامهم عتيطب با تکانی خانه نيمناد حرکت با و کند می بر شـهياند

 .دارد گسترده بازتاب ما نيسرزم اتيادب و عرش در ونديپ نيا و ندشد می

                                                           

 بربا زمانيکه از. بود نوروزی باغ بابر باغ قدمي نام که: نويسد می جاويد امحد دکترـ .1

 انتشارات از آيني،خوش نوروز: شود نگاه. شد بابر باغ به معروف شد، دفن باغ اين در

 ٤٤ ص ،١۹۹۹ افغانستان، فرهنگ اجنمن
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 :ميوه را که متشکل است از هفت نوروز از شيپ شب دو انيکابل

 در شسنت و کردنپاک از پس را سنجد و شکرپاره زردآلو، کشمش،

 نوروز از شيپ شب کي و اندختند می الزم آب مقدار با ظرف کي درون

 گالب عرق قدری با راههم کرده پوست را پسته و( گردو) چهارمغز بادام،

 آن نوروز روز در و دندينام می وهيم هفت راآن و کردند می اضافه آن با

 .گذاشتند می نوروزی سفره روی را

 

 
 

 و کنند هيهت نو ی جامه امکان حد در که کردند می کوشش انيکابل

 پربار و کين سال از ی نشانه که را چلو سبزی ند،يمنا تن بر زيمت رخت
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 صفا با خانواده مجع آن کنار در و بگسترانند نوروزی خوان بپزند، اسـت،

 دست دوستی و مهر با بروبند، را نفاق ردَگ ند،يآ مجع تيميصم و

 و مارانيب ادتيع راهی و کنند گان هرفت از ادیي بفشارند، را گريدکي

 .وندش تاندوس ديبازد ديد

 در( پزان ايزولب) پزان جلبی و فروشان ماهی بازار وروزشب آن در

 و ليم ضرب رزشو به ها گاهورزش در کابلی جوانان. بود گرم کابل

 گرانيد و پرداختند می هپلوانی

. کردند می قيتشو ورزش به را

( بازان نکبادُک) بازان  پران کاغذ

 شرط کاغذپران هواکردن با

 ءهکلچ پزان کلچه. بستند می

 .پختند می نوروزی

 انيم در نوروز روز در

 که بود نيا بر رسم انيکابل

 جلبی ماهی، داماد  ی خانواده

 نوروزی، کلچه ،( ايزولب)

 های رخت با جاکي را نیيريش

 در عروس برای بايز
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 از مشاری و گذاشتند می( نوروزی ی خوانچه) چوپی بزرگ های پتنوس

 سرود و دف با راههم گذاشته، سر بر را نوروزی ی خوانچه نيا بانوان

  .بردند می عروس ی خانه به و دادند می عبور ها کوچه از راآن

 مقداری نوروز از شيپ هفته دو و کي کابلی های ادهخانو از اریيبس

 ظرفی در را گندم

 آن روی و تندخير می

 ململ ءهپارچ با را

 نازک و مرطوب

 انتظار و پوشاندند می

 گندم که دنديکش می

 و بانوان ها، ساقه سبزشدن از پس. شود سبز آن های ساقه و بزند جوانه

 شدند، می مجع ها هيمهسا از کیي تر بزرگ( سرای) لیيحو در گان هزيدوش

( مسنو) مسنک پخنت مراسم آواز و ساز با مجعی دسته دم دهيسپ تا شب سر از

 کوپیيپا و زنی کف با است، نوروزی رپایيد های ينيآ از کیي که را

 :کردند می زمزمه هم با را مسنک ی ژهيو ی ترانه و کردند می اجرا شادمانه

 

 :ی مسنک ترانه

 ميفچه زنمسنک در جوش ما َک

 ميچه زنپگرا ن در خواب ما َديد

*** 
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 مسنک نذر هبار است

 دار است زنده شب ءلهيم

 دخترا دورش قطار است

 ک بار استين خوشی سال يا

  بيا نصيسال دگر 

 ميمسنک در جوش ما َکفچه زن

 ميچه زنپگرا ن در خواب ما َديد

*** 

 آرزو امشب خروشد

 در خود جبوشد کمسن

 جامه بپوشد یخوش دل

 سال ديگر يا نصيب

 ميمسنک در جوش ما َکفچه زن

 ميچه زنپگرا ن در خواب ما َديد

*** 

 موسم فصل هباران

 خوشی دارد هزاران دل

 داران زنده خاصه بر شب

 سال ديگر يا نصيب
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 ميمسنک در جوش ما َکفچه زن

 ميچه زنپگرا ن در خواب ما َديد

*** 

 موسم عيش هبار است

 موجب شور و شرار است

 بز و سبزه زار استمهه س

 بيا نصيسال دگر 

 ميمسنک در جوش ما َکفچه زن

 ميچه زنپگرا ن در خواب ما ديد

*** 

 شکر شريينی دارد بی

 خود به خود رنگينی دارد

 طعم چون فرينی دارد

 سال ديگر يا نصيب

 ميمسنک در جوش ما َکفچه زن

 ميچه زنپگرا ن در خواب ما َديد

*** 

 آب در جوش و خروش است

 در خود به جوش است مسنک
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 اين خوشی جامه به پوش است

 سال ديگر يا نصيب

 مسنک در جوش ما کفچه زنيم

 چه زنيمپديگران در خواب ما د

*** 

 مسنک سبز و شريين است

 روی زمني است ی ميوه

 مهه ساله اين چنني است

 سال ديگر يا نصيب

 ميمسنک در جوش ما َکفچه زن

 ميچه زنپگرا ن در خواب ما َديد

*** 

 خوش قدم باشد هبارت

 الله و گل در مزارت

 ای وطن باشم کنارت

 سال ديگر يا نصيب

 ميمسنک در جوش ما َکفچه زن

 ميگرا ن در خواب ما دفچه زنيد

*** 
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 خوش منايد رو به جوشش

 ديدىن باشد خروشش

 دارد به دوشش کساجق

 سال ديگر يا نصيب

 ميمسنک در جوش ما َکفچه زن

 ميچه زنپگرا ن در خواب ما َديد

*** 

 اين گل فصل هباران

 دارد هزاران یخوش دل

 داران خاصه بر شب زنده

 سال ديگر يا نصيب

 در جوش ما كفچه زنيم کمسن

 (٠)چه زنيمپديگران در خواب ما د

 

 

  !باد خجسته ۹۹۱۱ بهاران
  

                                                           

 (جمموعه از فلکلور عاميانه زبان دری)ـ برگرفته از کتاب (٠)
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 :تسا هدمآ متنسيس خيراوت رد

 هب ار ناتسيس برع رادرس <هبيتُق> نايهاپس هک یتقو

 شتآ و نوخ قرغ هک ـ زاون گنچ یدرم ،دندناشک نوخو کاخ

 کشا و تفگ یم اه هصق <هبيتُق> یاه تيانج و راتشک زا ـ دوب

 و تخاس یم یراج ،دندوب هدنام زاب هک ینانآ ناگ هديد زا نينوخ

 و تخاون یم گنچ رب هاگ نآ و ...تسيرگ یم نوخ ،زين دوخ

 :دناوخ یم

 هاگ هک دياب داش یکدنا ،لد ءهناخ رد مغ همه نيا اب" ـ

 ".تسا زورون

 

 <ین> تارشن یال زا
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 انجمن فرهنگی نی


