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 نوروز، آيين سنتي ايران باستان در كشورهاي آسياي مركزي
در بين تمام جوامع مراسم، آداب و رسوم ها و جشن هاي فصلي، باستاني، افسانه يي، مذهبي، ملي  
جشنواره هاي اوليه و باستاني ريشه در زمان هاي قديم دارند و برگرفته از افسانه .  وجود دارد…و 

گذشت زمان تاكنون نتوانسته است تغييري در محتواي اصلي آن ايجاد ها و اسطوره ها هستند و 
نوروز هم در زمره اين جشنواره هاست كه در بيشتر كشورهاي همسايه ايران جشن گرفته مي . كند
ماهيت نوروزاختراع تقويم شمسي قدم اصلي در راستاي درك زمان و شناخت فاصله هاي  .شود

در واقع همين امر ماهيت شكل گيري نوروز به .  و زمستان بوده استزماني بين بهار، تابستان، پاييز
 مارس، 21نوروز نامي است كه به اولين روز ماه تقويم شمسي، فروردين برابر با . شمار مي آيد

نوروز در واقع سمبل آتش بوده است و در قالب هفتمين جشنواره بزرگ سال . اطالق مي شود
نوروز نماد اميدواري است اين روز . وز نو شناخته شده بوده استجشن گرفته مي شده و با عنوان ر

ارمغان شادي شجاعت و قوت براي خسته دالني است كه در كشاكش نبرد با اين دنياي پرهياهو 
در . مراسم باستاني نوروز وراي احياي خاطرات ماندگار يك تمدن است.رمق خود از كف داده اند

گفته مي شود كه جشن هاي باستاني نوروز . ه، حال و آيندهحقيقت نوروز وحدتي است بين گذشت
 .مستقيما ريشه در فرهنگ، تاريخ، جغرافيا، مذهب و ارزش هاي اخالقي آن جامعه داشته اند

 
نام دارد در صبح روز نوروز افراشته مي ) ع(پرچم مشهوري كه امام علي   نوروز در افغانستان 

در اين ايام، .  روز و شب ادامه مي يابد40د و به مدت شود و به اين ترتيب مراسم شروع مي شو
كساني كه آرزويي دارند در پاي اين پرچم مي ايستند و براي تحقق آرزويشان از ته دل دعا مي 

افغان ها همچنين . گفته مي شود كه بيماران زيادي در زير اين پرچم شفا پيدا كرده اند. كنند
خانه تكاني و برگزاري .  خوشبختي به دنبال خواهد داشتمعتقدند كه حفظ اين پرچم در طول سال

 .انواع مسابقات در زمره ديگر مراسمي است كه در اين منطقه برپا مي شود
 

به . مردم آذربايجان عالقه و شوق زيادي به برگزاري جشن نوروز دارند  نوروز در آذربايجان
تصنيف آهنگها، طرح . ي مي بينندهمين دليل براي استقبال از اين سنت باستاني تداركات زياد

معماها، دعاها ، ضرب المثل ها، پندها، لطيفه ها و مهيا كردن تداركات نوروزي همچون چيدن 
سفره هفت سين از جمله برنامه هايي است كه در آذربايجان براي جشن نوروز انجام مي 

د از جمله مراسمي خريد لباس هاي جديد، خانه تكاني، بافت فرش ها و كف پوش هاي جدي.دهند
در جمهوري آذربايجان به طور كلي همه آداب و رسومي . است كه پيش از نوروز انجام مي گيرد

رايج است عيناً ديده مي ) مثل چهارشنبه سوري(را كه در ايران در نوروز و روزهاي نزديك به آن 
وجود دارد كه از آن آداب و رسوم هاي تاثيرگذار و خاطره انگيزي در بين مردم آذربايجان  .شود

جمله مي توان به فرستادن سيني بزرگي سمنو، پرتاب كردن كاله هاي خز دم در، آويزان كردن 
 .كيف هاي پارچه يي از سوراخ سقف ها براي دريافت هدايا اشاره كرد

 
 هر برگ از تاريخ ايران بيانگر باستاني بودن اين سنت و محبوب بودن بيش از نوروز در ايران 

نوروز ميراث روزهايي است كه هيچ چيز جز افسانه ها و .  روز باستاني در بين ايرانيان استحد اين
نوروز تاثيري معنوي در چرخه يكنواخت سال ها و نقش مهمي . اسطوره ها با آن برابري نمي كند

ن نوروز با پيدايش اسالم جلوه باشكوه تري در ايرا .در شكوفايي انديشه هاي ايرانيان داشته است
پيدا كرده است و از آنجايي كه اين سنت باستاني با فرهنگ ايرانيان گره خورده است، شيعه نه تنها 
آن را هرگز از نظر دور نداشته بلكه به واسطه اينكه نوروز آيينه تمجيد از زيبايي، ارزش هاي 

ه نوروز با وجود آنك. انساني، محبت و دوستي و مودت است، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است
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در قالب يك سنت باستاني از گذشته در ايران مورد توجه بوده است، ولي عميقا با قداست و 
  .معنويت خود پيوند خورده است

زماني كه همه چيز .  در قزاقستان نوروز نقطه اعتدال بهاري محسوب مي شودنوروز در قزاقستان
عتقدند كه نوروز آغاز سال است و جمله آنها م. نو مي شود و دنيا سرشار از شادي و نشاط مي شود

نوروز يك سال تمام به انتظار نشسته است ، بركات : زيبايي در اين رابطه دارند با اين مضمون كه
مردم پيش از .در نوروز نازل مي شوند و باالخره سنگ نيلگون سمرقند در نوروز آب خواهد شد 

. ر بيماري و مشكالت را از آنها دور خواهد كردنوروز خانه تكاني مي كنند چرا كه معتقدند اين كا
در . همچنين دو شمع در ورودي درخانه شان در لحظه سال نو به مناسبت شب قزير نصب مي كنند

شب سال نو دختران قزاق با آخرين وعده گوشت اسب كه ايگي آشار ناميده مي شود خوراكي 
مردان جوان به آنان شانه، آينه . ي مي كنندطبخ مي كنند و با آن از پسران مورد عالقه شان پذيراي

مراسم  .آنها معتقدند كه اين تبادل هدايا بر عشق ميانشان خواهد افزود. و عطر هديه مي دهند
آنها ساعت سه . ديگري كه توسط مردان جوان انجام مي شود سواري روي اسب رام نشده است

اين يك نمايش . م را بيدار كنندصبح به تاخت با اسب اين طرف و آن طرف مي روند تا مرد
مسابقات مشهوري در بين قزاق ها به مناسبت  .نمادين براي نشان دادن فرا رسيدن سال نو است

نوروز برگزار مي شود كه از آن جمله مي توان به مسابقه قل ـ تزاق اشاره كرد كه بين مردان و 
ق ها معتقدند كه سال جديد برايشان در صورت برد زنان در اين مسابقه، قزا. زنان انجام مي گيرد

خوشبختي و بركت به همراه خواهد داشت و در صورت برد مردان سال ناخوشايندي در پيش رو 
كوكپار كه گرفتن بز حين سواري روي اسب است، آودار يسپاق ، كشتي، قيزقف  .خواهند داشت

 . مي گيردو آستي باقان از ديگر مسابقات و بازي هايي است كه در نوروز انجام
 
تمامي . در قرقيزستان، تنها يك روز به عنوان نوروز جشن گرفته مي شود  نوروز در قرقيزستان 

مراسمي كه پيش از اين به اين مناسبت انجام مي گرفت در زمان قدرت اتحاد جماهير شوروي به 
دوباره با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اين مراسم اهميت خود را . دست فراموشي سپرده شد

در شهرها برگزاري جشن نوروزي با . بازيافت و اكنون هر ساله به شيوه اي بهتر برگزار مي شود
جشن نوروزي در ميدانهاي . اين مسؤوليت در روستاها برعهده بزرگان آن مناطق است. دولت است

ر پخت خوراكي هاي خاصي نظي. بزرگ شهرها و زمين هاي وسيع اطراف روستاها برگزار مي شود
بش با رماق ، مانتاه ، برساك و كاتما در اين ايام بسيار متداول است، به ويژه آنكه غذا به صورت 

  .مسابقاتي هم به همين مناسبت در قرقيزستان برگزار مي شود. رايگان در بين مردم توزيع مي شود
زي جديد است  نوروز در پاكستان عالم افروز ناميده مي شود اين به معناي رونوروز در پاكستان 

اين روز در بين مردم از اهميت خاصي برخوردار . كه دنيا را با فرا رسيدن خود روشن مي كند
است به اين مناسبت گروه هاي اجتماعي و مذهبي مختلف در تقويم هايي كه منتشر مي كنند به 

، پوشيدن خانه تكاني .اين تقويم جانتري ناميده مي شود. تفصيل درباره نوروز توضيح مي دهند
لباس هاي نو، آماده كردن شيريني هاي خاص همچون لودو ، گالب جامن ، روس ماالي ، كيك ، 

در زمره مراسمي هستند ) عيدي(بارني ، شكرپره ، كريم رل ، سوهان حلوا ، دادن و گرفتن هدايا 
 و در طول نوروز مردم با يكديگر به بدي صحبت نمي كنند. كه در پاكستان برگزار مي شوند

تصنيف آهنگها و خواندن اشعار به زبان اردو، دري . نسبت به همديگر با صميميت برخورد مي كنند
مردم در پاكستان معتقدند كه اميدواري، صلح و آرامش و دوستي در . و عربي نيز متداول است

ت و آنها معتقدند كه از اين طريق، آزادي، اقبال خوب، شادي، اخو. دنياي اسالم هدف نوروز است
 .برادري بر روح و جان مردم مستولي خواهد شد

  
نوروز در بين مردم تاجيكستان به ويژه مردم بدخشان كه اين مراسم را   نوروز در تاجيكستان
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آنها اين روز را از نظر حفظ . سنت باستاني اجداد خود مي دانند از اهميت بااليي برخوردار است
مردم در . مي نامند) عيد بزرگ(نها را ايام خيدير اسرار دوستي مورد توجه قرار مي دهند و آ

طبق . تاجيكستان و به ويژه در بدخشان خانه تكاني فصلي انجام مي دهند و ظرف ها را مي شويند
يك سنت قديمي خانم هر خانه دو جاروب قرمز رنگ را كه در پائيز از كوه ها جمع كرده است 

راني خود را در همه جا گسترده است شعله ور مي در بيرون خانه زماني كه خورشيد شعاع هاي نو
آنها به رنگ قرمز توجه دارند چرا كه معتقدند اين رنگ براي مردم خوشبختي به همراه . كند

پختن برخي خوراكي ها و شيريني ها نيز در بين مردم تاجيك در اين ايام مرسوم . خواهد آورد
 شبيه آنچه در ورزش باستاني ايران چرخيدن دور خود(مسابقاتي نظير كشتي، چرخش . است

  .، تخم مرغ غلطاني، بزكشي، جنگ خروس ها و كبك ها نيز بسيار متداول است)مرسوم است
.  نوروز جزو معدود مناسبت هايي بود كه عثماني ها در تركيه جشن مي گرفتندنوروز در تركيه 

 40اميده مي شد و متشكل از داروي خاصي را كه نوروزيه ن) دكتر دربار(در اين روز حكيم باشي 
اعتقاد به اين بود كه اين شربت قواي فيزيكي را تقويت كرده و بسياري . ماده بود آماده مي كرد

  .از بيماري ها را التيام مي بخشد
نوروز احياي مجدد طبيعت محسوب مي شود و معتقدند كه اين روز مصادف با شب مقدس قدر، 

در سالهاي اخير نوروز در تركيه . است) س(ن با حضرت فاطمهو ازدواج ايشا) ع(ميالد امام علي
 .مجدداً به صورت يك عيد رسمي درآمده است

  
يك بار در . فرا رسيدن سال نو دوبار در تركمنستان جشن گرفته مي شود  نوروز در تركمنستان

آنها . ژانويه همزمان با سال مسيحي و بار ديگر در قالب نوروز كه نمايانگر سنت باستاني است
. معتقدند كه جمشيد، چهارمين پادشاه سلسله پيشداديان روز به قدرت رسيدن خود را نوروز ناميد

تركمن ها نوروز را با پختن خوراك هاي خاص نوروزي همچون نوروز كجا ، نوروز بامه بسمني 
در از مسابقاتي كه  .و اجراي بازي ها و مسابقات مختلف توسط جوانان جشن مي گيرند) سمنو(

نوروز برگزار مي شود مي توان به سواركاري، كشتي، جست وخيز، جنگ خروس ها و 
ديد و بازديد از اقوام و دوستان از . گوسفندها، شطرنج بازي، مهره بازي و چرخش اشاره كرد

 .اهميت بااليي بين تركمانها برخوردار است
  

كتاب ركيم شاعر، با نام كتب .  نوروز يكي از مراسم رايج در ازبكستان استنوروز در ازبكستان
اين كتاب به شرح آداب و .  در بخارا منتشر شد1915گولزري، مجموعه از آثار شاعران در سال 

رسوم نوروز، روابط مردم و به ويژه به اين واقعيت مي پردازد كه اين رويداد مي تواند موجب 
اين كتاب همچنين چگونگي در . وحدت مردم صرفنظر از تفاوت هاي مذهبي، قومي و مليتي شود

كتاب مشهور ديگري كه در اين رابطه به . برگزاري نوروز در قرن نوزدهم به تفصيل بيان شده است
چاپ رسيده است نوروز نما نام دارد كه در آن رويدادهاي مختلف مربوط به نوروز شرح داده شده 

روز رويداد مهمي بود كه در در بين اطالعاتي كه در اين كتاب آمده است اين حقيقت كه نو. است
دست نوشته اين كتاب ها در . آن روزها هم در زمره تعطيالت مفرح قرار داشته، بسيار شاخص است

 . نگاهداري مي شودRUZآكادمي علوم 
 

 


