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   دربارۀی يتاور و ميلۀ گل سرخ 

  درمزار شريف حضرت علی ۀقبرم

 

رواج گريه وزاری  ، درمورد نوروز وڅړآآقای محمدانورمحقق افغان   مارچ 21درتاريخ 

 حضرت علی در مزار شريف، مقالت آموزنده ای به نشر »توغ يا  ژنده«لندکردن ار حين بّمردم زو

  توصيه و ھم روحانيون مخالف تجليل نوروز را بدرستی،سپرده  که با ذکرآيات قرآنی وترجمه آنھا

 را خواندم   اش مقالهمن. ورد انتقاد قرار داده استرھنمايی کرده وھم برخی اعمال خرافی مردم رام

  .، اينجا می آورمڅړای که دارای پيام روشنگرانه بود، مطالب ذيل را درتائيد ازمقالۀ اقای آواز آنج

، درميان ملل آريائی، اجرای مراسم دينی نيست، بلکه )فروردين(تجليل از نوروز در اول حمل 

گراميداشت از نوشدن سال ونوشدن طبيعت وآمدن بھار ورفتن زمستان وباريدن باران ودوباره 

دن زمين وزمان ودرخت وگياه وگل وگل بته ھا بحيث يک رسم کھن وتاريخی است،که قبل از سبزش

رايج بوده است وتا " ف=ت ايران"اس=م وقبل از مي=دی وحتی قبل ازعصر زرتشت درميان  ساکنين 

 بشمول تبليغات روحانيت مسلمان نتوانسته اين آئين کھن را بطور کنون ھيچ قدرت سياسی ومذھبی 

 ًاگر دريک جا برگزاری آن موقتا محتل شده، درگوشه ديگری آن را. يمی محو کنددا

دوام آورده زمان ما رسيده وبه ھمين خاطراست که اين آئين تا .بطورشکوھمندتری برگزارکرده اند

موLنا ج=ل   يعنی سال نو  و نوروز پرداخته است بھاراولين م=ی معروفی که به ستايش از .است

   .دبلخی ميباشدالدين محم

 شفـا آمـد، شـفـا آمـد، شـــفـــــاى ھــــر نـزار آمد             بھـار آمد، بـھـارآمـد، بـھــار خـــــوش عـذار آمد

  که زردى رفـت و خشـکى رفت وعمــر پايدارآمد              بنـفـشه پـــيش نيــــلوفـر، درآمــد که مــبارک باد

  نسيـم رفته زين گلشـــن به رخش گـــل سوار آمد             ان که باد از نو بھار آمدبل خوش خوبخوان ای بل

  د ھمـين آوا ، بھـــار آمـد بھــار آمـدـبه گــوش آيـ             ًه دريـور و نالـزدشــت و دامــن صحــرا ، زشـــ

  

در شھر مزارشريف ، نو روزھرسال  بگونه خاصی 

برگزار » ميله گل سرخ« بنام با رنگ و صبغه مذھبی

. تا چھل روز دوام می آورد )جشن( واين ميله ميگردد

وجاده ھای اطراف آن  باگروپھاو چلچراغ ھای مزارروضه 

دليل . رنگين وقطاردار رونق خاص ودLنگيزی می يابد

اينکه چرا جشن نو روز را در مزارشريف ، ميله گل سرخ 

ن ھرسال صحرا و دشت ميگويند، اينست که با آمدآمد بھارا

و دامن کوه ھای بلخ غرق در گل ھای سرخ Lله وشقايق 

  .وحشی و خودروی ميگردد

 اعتقادی مردم بشمار -مراسم عنعنی  مراسم ميله گل سرخ با انجام آداب زيارت کردن جزئی از  

ا،جاده ھا به پيشواز نوروز و ميله گل سرخ ، مردم خانه ھا و حويلی ھا، باغچه ھا و پارکھ. ميرود



و در پاکی پارک ھای داخل روضه مزارشريف توجه خاص مبذول . وکوچه ھا را پاک و تميز ميگنند

زيرا ده روز مانده به نوروز مردم از اطراف و اکناف افغانستان و ايران  و پاکستان و .ميشود

از بيستم ماه کشورھای آسيای ميانه به شھر مزار شريف می آيند ، و نو روز را برای مدت چھل روز 

  . حوت تا اخير ماه حمل گرامی ميدارند

در روز اول سال نو، ده ھا ھزار مردم بر گرداگرد مقبره منسوب به حضرت علی بن ابی طالب 

 صبح والی ھمراه با رؤسای دواير دولتی ، قضات و افسران عالی رتبه و ٩صف ميکشند و در ساعت 

 سپس موزيک دولتی برسم احترام نواخته می شود و روحانيون به صحن روضه مزار جمع می شوند و

بعد با قرائت سوره ھايی از قرآن و خوانش پيام شخص اول کشور بوسيله والی يا استاندار و دعای خير 

  .حضرت علی برافراشته ميشود» ژنده يا توغ يا علم«وبرکت و فراوانی نعمات 

ھفت يا ھشت متر و پوشيده با پارچه چوب ضخيم وبلندی است به ارتفاع تخمين » ژنده، توغ « 

» ژنده«ھنگام برافراشتن .ھای رنگارنگ ابريشمين که در مدت جشن در صحن روضه برپا ميباشد

را تبرک گويا برای مردم ھجوم ميبرند تا برآن دست بکشند ودرصورت ممکن پارچه ای از آن 

برسد، حضرت علی کرم هللا وجه يا توغ   اعتقاد عامه چنين است که ھرکه دستش برژنده وخودبکنند،

اما در . از ب=ھا و امراض سماوی و زمينی درامان خواھد بود و ھمه آرزوھايش برآورده ميگردد

پھلوی اين تبليغات برخی از متوليان وم=يان زيارت کاسبی خاصی را نيز براه می اندازند که در زير 

 .به نمونه آنھا اشاره خواھد شد

  

   از برافراشتن ژندۀ شاه وGيت مآبروضۀ مزار شريف قبل

  

بنابرين تجمع مردم در مزار و شب زنده داری کردن در روضه مزار برای رسيدن به مراد 

گاھی برخی از افراد .خويش يعنی دست زدن برژنده و ماليدن آن برچشم و سرو صورت خويشتن است 

 برافراشتن پرچم مذھبی ، حاضرين بعد از. شکند بر اثر فشار مردم زيرپا ميشوندو دست وپای شان مي

کف ميزنند و با خوشحالی به ادای زيارت و روای حاجت خودمی پردازند و به ھمديگر خود روز 

  .نوروز را تبريک  ميگويند



در اين روز ھمه مردم از زن و مرد و کودک وجوانان وسالمندان لباس نو می پوشند و با سر 

:  و خوشی به تماشای سرگرمی ھای دلچسپ از قبيل وصورت تميزو دلھای ماLمال ازشادمانی

بزکشی، قوچ جنگی ، بودنه جنگی ، مرغ جنگی و تخم مرغ جنکی ، کبک جنگی، و شعبده بازی 

در جشن گل سرخ مسابقات بزکشی در بيرون شھرمزار شريف در دشت ليلی و . وسادوگری ميگذرانند

  . حرائی استند، بر گزار می گردددشت آھوان که مملو از گل Lله و گل ھای خود جوش ص

  

  

  

  تصويری از رسوم بزکشی در نوروز در مزارشريف

دراين روز رسم براين است که مردم به ديدار دوستان و خويشاوندان وبزرگان خود بروند و به 

يک ديگر نوروز را تبريک بگويند و مقدم نوروز را برای سالی که در پيش روی دارند ، ميمون و 

در روزھای جشن گل سرخ مردم سفره ھای رنگين از غذاھای متنوع ھموار ميکنند و  . اھندمبارک بخو

خوراک ھفت ميوه و سمنک به ميمنت اين . شيرينی ھای متنوع استقبال ميکنند از مھمانان با پيشکش 

در ميله گل سرخ ھزاران نفر زوار از شھر ھای مختلف . روز زيب دسترخوان ميزبانان است

 به مزارشريف می آيند وچون مھانخانھای مزارشريف برای پذيرائی مسافران وزوار کفايت افغانستان

نميکنند، بيشتر درمنزل دوستان وآشنايان خود ميروند وجشن گل سرخ را بادوستان خود يکجا تجليل 

در مدت چھل شبانه روزميله گل سرخ، در تمام رستورانھا و پارک ھا موسيقی وساز  و آواز . ميکنند

  .خواننده ھای معروف کشور به گوش ميرسد

 

   روايتی درباره مزارشريف 

عھدتيموريان در افغانستان است ازمقبره مزار شريف در وLيت بلخ تنھا اثر زنده ھنر معماری 

محمدتقی حکيم در .  مي=دی درعھد سلطان حسين بايقرا اعمارگرديده است ١۴٨٠ که در سال 

 ھجری، مردی ٨٨۵ان به نقل از روضه الصفا، روايت ميکندکه درسا جغرافيای تاريخی شھر ھای اير

بنام شمس الدين محمد که خودش را به شيخ بايزيد بسطامی صوفی معروف منتسب می نمود ، ازکابل 

در اين . به بلخ رفت وکتابی در اختيار داشت که گويا در زمان سلطان سنجر سلجوقی نوشته شده بود

» خواجه خيران« ه بود که مزار امير المؤمنين علی بن ابی طالب در قريه کتاب غير موثق اشاره شد



رفته ، مقبره و گنبدی محقری ) خواجه حيران؟(حاکم بلخ به محل قريه خواجه خيران . بلخ بوده باشد 

اينست « : ديد، امرکرد تا محل را بکاوند ، در نتيجه لوحه سنگی بدست آمد که برآن نوشته شده بود

چون .  »هللا الغالب علی بن ابی طالب عليھم الس=م ابن عم رسول هللا صلی هللا و عليه و آلهمضجع اسد

صحت اين روايت از نظر تاريخ مشکوک بود ، موضوع توسط شخص راوی به سلطان حسين بايقرا 

1.در ھرات گزارش داده شد
  

سلطان حسين بايقرا براثر ادعای : غبار نيز اين روايت را درمسيرتاريخ، آورده و ع=وه ميکندکه

 از ھرات به بلخ رفت ، و ازقريه خواجه حيران ديدن کرد، در آنجا گنبدی ،شمس الدين محمد، مدتی بعد

ھذا قبر اسدهللا ابن عم رسول هللا علی ولی « :و قبری با لوحه سنگی ديد که در آن لوحه سنگ عبارت 

 را تصديق نميکرد، معھذاسلطان حسين امرکرد تا چون تاريخ صحت چنين ادعای. ديده ميشد » هللا

سلطان . باLی آن قبر عمارت موجود را بساختند و بازاری بر آوردند و حمامی بنياد نھادند 

را بر اين مزار جديد اLحداث وقف کرد و سيد تاج الدين حسن اندخوئی را به نقابت و » نھرشاھی«

را بتوليت مزار معين کرد و کار کنانی ھم برای ) شيخ زاده بسطامی ( ھمان شمس الدين محمد 

گرفت و » شھر مزار شريف« از آن ببعد است که قريه خواجه حيران نام. موقوفات آن مقرر نمود

در اين ضمن شيخ زاده بسطامی به آنچه . بتدريج آباد تر شد و عوض بلخ قديم مرکز وLيت گرديد

   2».مول سرشار  از نذر و نذور بدست آوردميخواست رسيد يعنی مقام روحانی حاصل کرد و ت

 با توجه به آنچه روضه الصفا روايت کرده ومحمدتقی حکيم و مرحوم غبار آن روايت را در  

نوشته ، يک بار ديگر ميتوان تائيد ) ع(مورد ايجاد شھر مزار و رونق آن از برکت نام حضرت علی 

رود خليفه چھارم را به افغانستان نشان بدھد ، تا کرد که ھيچ سند و شواھد تاريخی در دست نيست که و

 ھجری سه تن ۴٠چه رسد به مرقد آن حضرت در اين کشور ؟ زيرا به گواھی تاريخ طبری، در سال 

يعنی ابن ملجم ، برک ابن عبدهللا وعمرو (از خوارج که از پيگرد سپاه حضرت علی بجان رسيده بودند،

تا راه برای انتخابات  اويه و عمروعاص را بقتل برسانندتصميم گرفتندکه علی، مع)بن بکرتميمی

مامور قتل معاويه او را زخم زد و مجروح ساخت ، مامور قتل .آزادجھت تعيين خليفه تازه فراھم گردد

ًعمروعاص نيزبجای او اشتباھا شخص ديگری را بقتل آورد، اما مامورقتل علی، عبدالرحمن بن ملجم 

 شمشير،حضرت علی را مجروح کردکه سرانجام باعث مرگ علی درسحرگاه نوزدھم رمضان، با

   3 .گرديد

قبرعلی را از بيم آنکه مبادا خوارج آنرا نبش کرده و جسد وی رابيرون :  بقول علی ميرفطروس 

بعضی . آورند، از مردم پنھان کردند و بقولی دوبار قبرعلی را از جائی بجای ديگر تغيير دادند

ولی اشتردر راه  رسول خدا بخاک سپرده شود تا درکنار ی به مدينه فرستادندگويندجسد علی را باشتر

 برخی گويندآن شتر را قبيله طی گرفته و جسد علی را دفن کردند، ولی .و ندانستند بکجا رفت گم شد

 مردم افغانستان و مگر . 4 .که حضرت علی رادر نجف بخاک سپردند علما و مورخان شيعه گويند

                                                        

         ٢۴۴، ص ١٣۶۶ محمدتقی حکيم، جغرافيای تاريخی شھرھای ايران ،تھران ، - 1

  ٢٨١، ص١اريخ، ج  غبار، افغانستان درمسيرت-  2

، دکترانور خامه ای، شاه کشی ٩٢، ص ١، بحواله علی ميرفطروس،اس-م شناسی، ج ٢۶٩٣- ٢۶٨١، صص ۶ تاريخ طبری، ج - 3

  ۴۴ -۴٠، صص ١٣٨١، تھرانجھاندرايران و

  ٩٣-٩٢، ص ١ علی ميرفطروس ، اس-م شناسی ، ج - 4



ا ھنوز به اين باورند که قبرحضرت علی در شھر مزارشريف ھست و ساLنه ھزاران آسيای ميانه ت

  .خانواده از دور ونزديک ازپاکستان وايران وآسيای ميانه برای طلب مراد به اين مزار می آيند

 

  :روضۀ مزارشريف ازبازيھای متوليانحقه 

لکرد متوليان روضه دعم، در موربمناسبت نوروز نوشتهآقای سليمان راوش درمقالۀ خود که 

در جشن نوروز برخی وقايع معجزه مانند از سوی متوليان روضه مزار به : کهه دياد آورشمزارشريف 

که چند روز قبل از  او ميگويد. وقوع می پيوندد که بر رونق دکان متوليان روضه سخت موثر است

د جوانی راکور ياکر و يا شل فرارسيدن نوروز، يکی دونفر از معتمدان متولی روضه ، پسر و يا مر

وانمود ميکنند و او را در مدخل ورودی روضه جا ميدھند تا در حال گريه و زاری از مردم بخواھد که 

يا شنوائی وحرکت وبرکت  به حال اين جوان به درگاه سخی شاه مردان دعا و استرحام کنند تا بينائی و

کر و يا شل  ًھنگام ادای نماز طبعا باگريه وشيون کور،را دوباره بازيابد، نماز گزاران در اين چند روز 

جالب است که ھريک از اين معبوبين .(آشنا ميشوند و يکجا با م= امام درحق مريض دعای خير ميکنند

در .) خود را از يک گوشه دورافتاده کشور وانمود ميکنند که سالھاست به اين مريضی مصاب شده اند

ن ژنده از حرم روضه ناگاه فرياد برآورده ميشود که مريض ما از روز نوروز پس از بيرون آورد

با اين فرياد مردم او را نظر کرده شاه وLيت مآب علی کرم . برکت لطف سخی شاه مردان، شفا يافت

هللا وجه تصور کرده بسوی شخص به مراد رسيده ھجوم می برند و ھريک سعی ميکند دستش برسر 

جه ای از لباس او را تبرک گويا بردارند، مگر از طرف افراد محافظ وصورت ولباس او برسد تا پار

بشدت ممانعت صورت مييگيرد وسعی ميشود ھرچه زودتر از محل دوربرده شود، گاھی در اين 

ًيا کر تازه شفا يافته در زيردست وپای مردم می افتد وواقعا زده و زخمی و حتی کشته  ھنگامه کور

 او را از صحنه بيرون ميکشند و تا چند روز ھم از چشم مردم پنھان ميکنند ًالبته محافظين فورا. ميشود

بدينسان آوازه دوباره شفايابی مريض درميان زوار واز طريق آنھا بشھرھا و روستاھا می پيچد . 

وھرسال سيلی از مردم بسوی مزارشريف سرازير ميشوند و برای متولی روضه نذر ونذور می 

يت وتوليت مزار، پر رونق تر ميگردد و اين کار از قرنھاست به ھمين روال پردازند و دکان روحان

   5 .دوام دارد

 - نظيرھمين داستان را ازقول يکی از کيسه بران حرفه ئی در سايت افغاننيزاقای حميد آدم 

برطبق اين روايت برخی ازکيسه بران ماھردر  . استکه  در نوع خو جالببود جرمن آن Lين گذاشته 

نه نوروز خود را به مزار شريف رسانده وبه يکی از کيسه بران وظيفه سپرده ميشود تا خود را شل آستا

ا از اقارب آن کور يا شل و از وLيات رويا کور وانمودکند و دو سه تای ديگر وظيفه ميگيرند تا خود 

  . ھا بشونددور وانمود کرده در دروازه ورودی مسجد روضه جای بگيرند تا نمازگزاران متوجه آن

کوری يا شلی زده ه ًدر روز نوروز پس از آنکه ژنده باL شد، دفعتا از سوی کسی که خود را ب

با شنيدن صدای مريض به مراد رسيده سيل مردم غرض لمس کردن . زده ميشود که شفايافته است فرياد

ود نميشود، سرولباس وی بسوی او سرازيرميشود وچون ازدحام مردم زياد است، کسی بفکر جيب خ

وآنگه . دراين فرصت کيسه بران دست بکار ميشوند وده ھا جيب را می زنند واز صحنه بدر ميروند
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کسی که جيبش زده شده است، متوجه فريب کاری  مرد دغل کار ومزور ميگردد ولی کار از کارگذشته 

   6 .است وپشيمانی سودی ندارد

يف درھنگام زيارت وبرافراشتن ر مزارشربطور کلی خواسته ھای وآرزوھای حاجتمندان و زوا

  .بازتاب يافته استچنين  علی، در ترانه مشھور م= محمدجان ژندۀ

  

  ترانه مW محمدجان

   واه دلبرجانهِسيل گل Gله زار وا          مزار مWمحمد جانه  بريم بیبيا ک 

 ــردمـدا را يـــاد کعــلی شـيـرخـــــ          ـريـاد کـــردمــــوه بلــنــد فــسـرک 

  دل نـاشـــاد مــا را شـــاد گــــردان           ا شاه مـردانـدا يــعــلی شـيـرخــ 

ــدا ک          ـنـخی شــير خــدا دردم  دوا کـس    ـنـمنـاجــات مـــرا پـيـش خـ

 عاشق است دردش دواکـن رجاـبھ           تم چـراغ روغـنی نــذری تـه می 

 بگـيـرم  دامــن شـــيــرخــــــدا را          ـاراــو نگـرگـاه گـر روم با تنـظــ 

  دـيـايـــمـش بـبگـيـرم تا خــدا رح 

  نھيـــم بـر چشم خود قفـل  طـW را

 پايان
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