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با حضور روسای جمهور حوزۀ تمدنی نوروز

جشنوارۀ بین المللی نوروز 
در ترکمنستان برگزار می شود

پیام تبریک بنیاد شهید مسعود 
)رح( به مناسبت آغاز سال نو

جشنوارۀ بین المللی نوروز با حضور شماری از روسای جمهور 
کشورهای حوزۀ تمدنی نوروز، در عشق آباد برگزار می شود.

از  یکی  سال  هر  یونسکو،  در  نوروز  جهانی  ثبت  از  پس 
کشورهای حوزۀ نوروز، میزبان سران کشورها برای برپایی این 

جشن جهانی است.
 غنچه محمدآوا وزیر فرهنگ ترکمنستان گفته است که برگزاری 
جشنوارۀ بین المللی نوروز در عشق آباد برنامه ریزی شده  است.

نوروز  جشن  مناسبت  به  بین المللی  جشنواره  این  افزود:  او 
برگزار خواهد شد و در حاشیه آن اجرای برنامه های مختلف 

هنری و فرهنگی نیز پیش بینی شده  است.
گفته  نیز  ترکمنستان  رییس جمهور  محمداف  بردی   قربانقلی 
است که جشنوارۀ بین المللی نوروز در عشق آباد باید در سطح 
عالی سازمان دهی و به نحو احسن همراه با تدابیر ویژه برگزار 

شود.
با توجه به  بردی  محمداف افزود: جشنواره بین المللی نوروز 
ویژگی های خود باید به نحوی هماهنگ و توأم با گرایشات 

فرهنگی معاصر برگزار شود.
جشنواره  این  برگزاری  و  سازمان دهی  در  که  کرد  تأکید  وی 

بین المللی باید از فناوری نوین نیز استفاده شود.
این جشن از دوم تا پنجم حمل 92 در عشق آباد با حضور سران 

و مقامات کشورهای حوزۀ نوروز برگزار خواهد شد.
را  آینده  سال  میزبان  نشستی،  در  سال  هر  کشورها  سران 
مشخص می کنند که کشور میزبان باید از بین کشورهایی باشد 

که در پرونده ثبت جهانی نوروز شریک هستند.
حضور روسای جمهور ایران، تاجیکستان، افغانستان و ترکیه 
در جشن جهانی نوروز در کشور ترکمنستان قطعی شده است.
قرار است رییس جمهور کرزی در رأس یک هیأت عالی رتبۀ 
در  و  کرده  سفر  ترکمنستان  به  جاری  هفتۀ  فرهنگی  سیاسی 

جشن جهانی نوروز شرکت کند.
مالقات و مذاکرات دوجانبه با رییس جمهور ترکمنستان و نیز 
سران و مقامات عالی رتبه کشورهای حاضر در جشن جهانی 
نوروز از برنامه های مهم سفر رییس جمهور کرزی به عشق  آباد 

است.
فبروری سال 2۰۱۰ )۴حوت ۸۸(  متحد در 2۳  ملل  سازمان 
سرانجام 2۱ مارچ را به عنوان »روز بین المللی نوروز« در تقویم 
خود ثبت کرد تا جشن سال نوی بیشتر از ۳۰۰ میلیون نفر در 

دنیا به صورت رسمی جهانی شود. 
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تجلیل از نوروز رحام نیست
شماری از علمای دینی:

 ۱۳92 سال  رسیدِن  فرا  مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد 
خورشیدی و آغاز بهارِ نو و حیاِت دوبارۀ طبیعت را به 
کافۀ ملِت نجیب و مجاهد افغانستان مبارک باد می گوید 
و از خداوند الیزال، صلح و ثباِت همیشه گی برای این 

دیارِ رنج کشیده آرزو می کند.
به جرأت باید گفت جشن نوروز که بخشی از فرهنگ 
و تاریخ کهِن ما به شمار می آید، نه تنها هیچ تعارضی 
با ارزش ها و باورهای دینی مان ندارد، بلکه با آموزه های 
اخالقی ِ پیراموِن خود، منبعی الهام بخش برای حرکت به 
سمت زنده گِی بهتر و پُربارتر است. کسانی که با آگاهی  
اندک و ناقِص خود، به ستیز با این آییِن نیک می پردازند، 
این  سرورِ  و  شادی  دشمناِن  آسیاب  در  آب  ناخواسته 

سرزمین می ریزند.

و  دلهره  و  فراز  و  نشیب  از  سالی سرشار   ،۱۳9۱ سال 
اضطراب برای همۀ ما بود. در این سال شاهد سیاست ها 
این  رو  هر  به  اما  بودیم.  مبهمی  و  مهم  رویدادهای  و 
سال سپری گشت، طبیعت جانی دوباره گرفت و ما را 
اینک در آستانۀ  بیشتر فرا  خواند و  اندیشه و تالِش  به 
سالی جدید و بهاری نو و در عیِن حال سرنوشت ساز 
قرار گرفته ایم. امید می رود که همه در سال پیش رو با 
الهام از رستاخیز طبیعت، آگاهانه به پا خیزیم و آینده یی 

بهتر و مطمین تر را برای خود رقم زنیم.
احمد ولی مسعود

رییس عمومی بنیاد شهید مسعود )ره(

آیا نوروز سنتی زردشتی 
است؟

نوروِز خوش آیین و قصۀ مکرر 
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باز می بینیم  دیگری قرار داریم و  در آستانۀ نوروزِ 
که بحث مشروعیت و عدم مشروعیِت آن در جامعۀ 
بی مرجعیت و بحرانِی ما تاهنوز حل نشده و این بار 
افرادی در این جا و آن جا به بهانۀ خرافاتی که  نیز 
است،  گرفته   را  نوروز  دامِن  ساسانی  دوره های  از 
بر ریشه و بنیادِ این سنت تاریخی و این رستاخیز 
طبیعی و جشن اجتماعی یورش می برند. آن چه در 
و  اندیشیدن  به  دعوتی ست  می  خوانید،  مقاله  این 

پرهیز از سخنان عوامانه گفتن. 
از نشانه هایی ست که  نوروز در قدم نخست، یکی 
در مسیِر زمان عالمت گذاری گردیده و مفهوم زمان 
ریاضی،  فیزیکی،  پیچیدۀ  مسایل  از  یکی  خود  نیز 
و  یک سو،  از  آن  نسبیت  که  بوده  دینی  و  فلسفی 
به  منسوبان  از  گروهی  ظاهرپرستِی  و  متن گرایی 
این  پیچیده گِی  بر  دیگر،  سوی  از  دینی  نهادهای 

مفهوم افزوده است. 
در تاریخ ما، هیچ زمانی به اندازۀ دو دهۀ اخیر، بر 
این  انگیزه های  نتاخته اند که عناصر، علل و  نوروز 
هجومِ بی امان، خود نیازمند بحثی جداگانه می باشد 

که آن را به وقتی دیگر موکول می داریم. 
مرتکب  نوروز  مخالفاِن  که  اشتباهی  نخستین  اما 
می شوند، نسبت دادِن این مناسبت به جمشید است؛ 
و  »جم«  نام های  به  گاهی  که  افسانه یی  شخصیتی 
»یما« نیز شناخته شده است. سرچشمه هایی که در 
این زمینه بر آن استناد می شود، افسانه هایی ست که 
دانشمندانی  یا  و  بافته  فردوسی  چون  سخنورانی 
نقل  خویش  دوراِن  مردم  زبان  از  البیرونی  چون 
نموده اند. مورخان را عقیده بر آن است که جمشید 
اثر  و  سنگ نبشته  هیچ  و  نداشته  خارجی  وجود 
از  تاریخی یی،  مصدر  هیچ  و  علمی،  و  محسوس 
وجود این شخصیِت اسطوره یی حکایت ندارد. اگر 
این  چرا  پس  باشند،  داشته  اعتبار  افسانه ها  چنین 
سخن دیگِر البیرونی را نمی پذیریم که در آثار باقیۀ 
علیه السالم  سلیمان  که  زمانی  است:  گفته  خویش 
چهل سال  از  پس  را  خویش  دست رفتۀ  از  شوکت 
جدید  روز  این  گفتند  مردم  آورد،  به دست  دوباره 
اآلثار«  و  »الخطب  در  هم  مقریزی  است.  نوروز  و 
و  سلیمان  دوران  یادگارهای  از  را  نوروز  خویش، 
بر  سخن  این جا  در  می داند.  علیهماالسالم  داوود 
نبود  سر  بر  سخن  بلکه  نیست؛  راوی  ضعف  سر 
به  نوروز  دادِن  نسبت  بر  مبنی  دلیلی  هیچ گونه 
جمشید و یا کیومرث و یا هم سلیمان علیه السالم 
می باشد. شگفت این که ظاهری مشرباِن متن گرای ما 
که در هر امر ُخرد و بزرگی، بر سر صحیح بودِن 
روش  این جا  در  می کنند،  پافشاری  روایت ها  سند 
اثبات  کنار گذاشته و در جهت  را  معموِل خویش 
می شوند.  متوسل  اسطوره  و  افسانه  به  ادعای شان، 
پرسشی که مطرح می شود این است که: آیا امری را 

می توان با اتکا بر اسطوره تحریم کرد؟
به  نوروز  دادِن  نسبت  گروه،  این  دیگر  اشتباه 
این  است.  ساسانیان  دوران  زردشتِی  روحانیان 
نقش  مغان و روحانیان زردشتی،  درست است که 
و  داشته  ساسانی  جامعۀ  و  سیاست  امر  در  مهمی 
می کردند،  تجلیل  تمام  باشکوهِ  را  خودشان  نوروز 
ولی باید نباید فراموش کرد که اسناد تاریخی تخت 
جاهای  و  مصر  و  بین النهرین  و  شوشیانه  و  رستم 
قرن ها  نوروز  که  می گویند  بلند  صدای  با  دیگر، 
پیش از ساسانیان وجود داشته است. این از یک سو، 
ساسانی  شاهان  دورۀ  در  نوروز  دیگر  سوی  از  و 
تاج پوشی شاهاِن  آن ها روز  زیرا  بود،  چیز دیگری 
خویش را نوروز می نامیدند و هر شاهی که بر تخت 
آغاز  خویش  تخت نشینِی  از  را  تقویم  می نشست، 
که  هجری   ۱۱ سال  در  نمونه:  عنوان  به  می نمود. 
 6۳2 با  برابر  و  بود  سوم  یزدگرد  شاهنشاهی  آغاز 
در ۱6  را  نوروز  می شد، ساسانی ها جشن  میالدی 
ماه جون و یا 27 ماه جوزا یعنی در آستانۀ تابستان 
علمی  نوروز  ابراهیم زاده؛  )سیروس  کردند.  برگزار 
و نوروز افسانه یی. انتشارات کانون، الس انجلس، 

امریکا، ۱999، صفحۀ 5( 

در پادشاهی خسرو پرویز که او هم در زمان پیامبر 
زردشتی،  موبدان  و  ساسانی ها  می زیست،  اسالم 
نوروز را در اول برج قوس برپا می کردند و مهرگان 
قوس،  برج  در  نوروز  از  تجلیل  جوزا.  برج  در  را 
ادامه  زردشتیان  میان  در  تمام  ساِل  پنج صد  برای 
یافت. پس از آمدن اسالم به ایران، نوروزی را که 
قوس  برج  با  مصادف  و  می کردند  برپا  زردشتیان 
می شد، مردم »نوروز مغان« نامیدند؛ یعنی نوروزی 
که مربوط به روحانیان زردشتی می شود و با سایر 

مردم ارتباطی ندارد. )نوروز علمی، صفحۀ 29(
از ساسانیان بگذریم. در دوره های اشکانی هم نوروز 
منظومۀ  در  چنان که  نمی شد،  تجلیل  اول حمل  در 
نوروزِ  از  که  گرگانی  فخرالدین  رامیِن  و  ویس 
دوره های اشکانی حرف می زند، چنین می خوانیم: 

کجا آن که ز گشت روزگاران
در آذرماه بودی نوبهــاران

منم آذر و تو نوروز خـــرم
هر آیینه بود این هر دو باهم

سر سال و خجسته روز نوروز
جهان پیروز گشت از بخت پیروز

آذر  که  می آمد  »آذر«  در  اشکانی ها  نوروز  آری، 
عبارت از همان برج »قوس« سال نماِی ما می باشد. 
تا  جهان  زردشتی های  نرویم.  دور  گذشته های  به 
ماه های  در  را  مذهبِی خویش  نوروز  امروز،  همین 
دیگِر سال تجلیل می کنند. نوروز مذهبی زردشتی ها 
در آغاز قرن بیستم میالدی، برابر با پانزدهم سپتمبر 
بود. در پایان آن قرن، نوروز ایشان در بیست ودوم 
اگست آمد، و از سال 2۰۱2 میالدی تا سال 2۰۱5 
تجلیل  اگست  هژدهم  در  مناسبت  این  میالدی، 

می شود. 
می کنند  زنده گی  زردشتی  جمعیتی  هندوستان  در 
که نخستین دسته از آن ها، یک هزار سال پیش وارد 
ساحل ُگجرات شده اند. وب سایت بی.بی.سی، روز 
بیستم اگست سال 2۰۱۱ میالدی، به نقل از تلویزیون 
بمبئی  زردشتی های  که  نگاشت  بی.بی.سی  فارسی 
)در آن شهر بیشتر از پنجاه آتشکده و معبد زردشتی 
مرداد   2۸ روز  به  را  خودشان  نوروز  دارد(  وجود 
اسد ۱۳9۰   2۸ با  مطابق  که  یزدگردی  سال ۱۳۸۱ 
که  سالی  کردند.  برگزار  می شود،  شمسی  هجری 
جاهای  و  امریکا  پاکستان،  زردشتی های  گذشت، 
دیگِر دنیا نیز نوروز خویش را به روز هژدهم اگست 
تجلیل کردند. جریدۀ تایمز آف اندیا گزارش داد که 
زردشتی های حیدرآباد و سکندرآبادِ هندوستان نیز 
و  اگست   ۱۸ شنبه  روز  به  را  گذشته  سال  نوروز 
یا 2۸ برج سنبله برگزار کردند. مراجعه نمایید به: 

.2۰۱2 ,August ۱9 ,Times of India
یادآوری شود که زردشتی ها از ده ها مناسبت دینی 
اکنون  می آورند.  عمل  به  تجلیل  سال  امتداد  در 
پرسش این است که اگر تجلیل مردم ما از نوروز، 
از  چرا  پس  می باشد،  زردشتی  آیین  از  برخاسته 
خبری  آنان  میان  در  آیین  این  دیگِر  مناسبت های 

نیست؟
قبیل  از  دارند  جشن هایی  زردشتیان  آری، 
شاه ورهام،  نیایشگاه  مراسم  اسفندگان،  جشن 
که  آن،  امثال  و  تیرگان  ُخردادگان،  اردیبهشت گان، 
همه دارای ریشه های اوستایی اند؛ ولی جشن نوروز 
یک بار هم در اوستا نیامده است. زردشتی ها در هر 
تقویم خویش، روزی  ماه های دوازده گانۀ  از  ماهی 
حتا  و  می گیرند  جشن  را  آن  و  دانسته  مقدس  را 
ماه  جشن  که  می شود  دیده  هم  حالتی  چنین  در 
فروردین در روز نوزدهِم این ماه قرار گرفته است، 
با  زردشتی  تقویم  تطابق  فرض  به  آن.  اول  در  نه 
هجری شمسی، بازهم دیده می شود که این جشن 

ماهانه، نُزده روز بعد از نوروز می آید.
زردشتیان دارای دو تقویم اند که یکی ریشۀ مذهبی 
ملک شاه  که  تقویمی ست  همین  دیگرش  و  دارد 
یادگار  به  نظام الملک  خواجه  و  خیام  و  سلجوقی 
گذاشته اند که آن را تقویم فصلی نامند. اگر جامعۀ 
تجلیل  را  حمل  برج  نخست  روز  ایران،  زردشتی 

خویش،  ایرانی  برادران  سایر  خوشِی  در  و  نموده 
خود را شریک می دانند، این عمل کرد را نباید رنگ 
طبیعت  با  هم نوایی  را  آن  باید  بلکه  داد،  مذهبی 
آیین،  و  دین  هر  فرزندان  با  طبیعت  که  دانست، 

رابطه یی یک سان و برادرانه داشته است. 
بهار  مهرداد  داکتر  ایرانی،  برجستۀ  اسطوره شناس 
»از  نام  به  دارد  کتابی  بهار(  ملک الشعراء  )فرزند 
اعالم  به صراحت  آن  در  که  تاریخ«  تا  اسطوره 
می کند: نوروز و مهرگان مربوط به زردشتیان نبوده 

است. )نشر چشمه، صفحۀ ۳۴7(
نوروزی  آمدند،  که ساسانیان  زمانی  راست سخن، 
مبنای  بر  را  آن  ما  نزدیِک  و  دور  تمدن های  که  را 
تعیین  زراعت  و  کشت  و  باران  و  طبیعی  نیازهای 
کرده بودند، تغییر داده و نام ماه های سال را بر مبنای 
مفاهیم زردشتِی خویش گذاشتند که هر کدام دارای 
افسانۀ  و  افسون  نتیجه،  در  و  بود  مذهبی  مدلولی 
فراوانی وارد سیاست و جامعه و فرهنِگ این حوزه 

گردید. 
نظامی می گوید:

ز برزین دهقان و افســون زند
برآورده دودی به چـــرخ بلند
همه کارشان شوخی و دلبری

گه افسان گویی، گه افسون گری
جـز افسـون چراغی نیفروختند
جـز افسـانه چیزی نیــاموختند

خبط و خطای دیگری که دامِن ما را گرفته است، 
به زردشتیان است  بلخ،  »نوبهار«  نسبت دادِن معبد 
خطا  این  دچار  قدری  قابل  دانشمندان  حتا  که 
شده اند. علت این اشتباه شاید به نویسنده گان عرب 
برگردد که در اثر همسایه گی شان با ایران ساسانی و 
آشنایی کم وبیش شان با آیین زردشتی، گمان کرده اند 
که گویا معبد نوبهار مربوط به زردشتیان بوده است. 
آن هایی که با نوروز...                   ادامه صفحه 7
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آیا نوروز سنتی زردشتی است؟
 

امریکا،  برابر  در  کرزی  آقای  ۱۸۰درجه یِی  عقب گردهای 
در  موجود  وضعیِت  از  دقیق  شناخِت  عدم  روشِن  نشانۀ 
که  کرزی  آقای  است.  با جامعۀ جهانی  مناسبات  و  کشور 
همواره  نیست،  عقب گردهایی  چنین  پیامدهای  متوجه 
می باشد.  ممکن  حالِت  بدترین  در  پوزش طلبی  به  محکوم 
وقتی آقای کرزی می گوید که سروصداهای اخیر در واکنش 
به اظهاراِت او صرفًا جنبۀ مطبوعاتی دارد، عماًل خود را در 
قرار می دهد.  معادالت سیاسی  موقعیِت ممکن در  بدترین 
از جانب دیگر، وقتی او می گوید که در حال »چانه زنی« با 
امریکاست و »این کشور به افغانستان نیامده که پس بیرون 
شود«، خود بزرگ ترین اشتباه سیاسِی آقای کرزی می تواند 

به شمار رود. 
حداقل  افغانستان،  سیاست  بر  حاکم  گروه  و  کرزی  آقای 
مرتکب  را  سیاسی  بزرِگ  اشتباه های  گذشته  دهۀ  یک  در 
که  بوده  این  آن ها  سیاسی  اشتباه  بزرگ ترین  ولی  شده اند، 
آینده  افغانستاِن  از  تصوری  و  نمی دانند  را  راه  نقشۀ  هنوز 
ندارند. افغانستان در شرایطی در دامِن آقای کرزی و گروهِ 
داشت؛  نیاز  سیاسی  درایت  و  تدبیر  به  که  گرفت  قرار  او 
آن  فاقِد  او  همراه  گروه  هم  و  کرزی  آقای  هم  که  چیزی 

بودند. 
کنار  در  جهانی  جامعۀ  موجودیت  سال های  طول  در 
به  نظامی  و  اقتصادی  وابسته گی های  میزان  باید  افغانستان، 
افغانستان در  تا  پیدا می کرد  خارج در حد معقولی کاهش 
مرحلۀ تازۀ روابط خود با جامعۀ جهانی و ایجاد مناسبات 
جدید در سطح ملی، می توانست از عهدۀ بخش بزرگی از 
انجام  این همه  بیرون شود. وقتی  تنهایی  به  مشکالِت خود 
نشده اند و یا هم به صورت کاماًل سطحی صورت گرفته اند، 
در  اما  باشند.  کشور  و  آیندۀ خود  نگران  دارند  مردم حق 
چنین موقعیت حساس و ویژه یی، آقای کرزی طبل حمایت 
از طالبان را می کوبد و در کنار این گروه، از جامعۀ جهانی 

و کشورهای متحد افغانستان انتقاد می کند. 
در  که  است  بگرام  زندان  همین  افغانستان،  مشکل  کل  آیا 
اختیار آقای کرزی قرار گیرد تا او با توجه به افرادی که در 
این زندان به سر می برند، با سرنوشت سیاسی کشور معامله  
کند؟ آیا کل مشکل افغانستان، خروج نیروهای امریکایی از 
وردک و لوگر است که به جای آن ها افراد مسلح طالبان و 

حزب اسالمی وارد شوند؟ 
حاال زمان چانه  زنی هایی این چنینی نیست که آقای کرزی از 
آن ها دم می زند. اینک زمان تدبیر سیاسی و خردورزی در 
عرصۀ مدیریِت جامعه است؛ جامعه یی که هر روز به سمت 
متالشی شدن پیش می رود و تجربه های دردناکی از حوادث 
و اتفاقاتی که رخ می دهند، دارد. افغانستان باید در طی این 
سال ها از وابسته گی های اولیه به جامعۀ جهانی عبور می کرد 
این که  گناه  اما  می شد.  تازه یی  مراحل  وارد  روابط  این  و 
افغانستان هنوز برای تأمین امنیِت خود به نیروهای خارجی 
کسانی  چه  است؟  کسانی  چه  دوش  به  دارد،  ضرورت 
نگذاشتند افغانستان در طول بیشتر از ده سال گذشته، از نظر 
اقتصادی به میزان مشخصی از توانایی ارتقا پیدا کند؟ کی ها 
مسووِل گسترش فساد و مافیای اداری و سیاسی در داخل 
نهادهای دولتی و بیرون از آن هستند؟ چرا آقای کرزی به 
این گونه مسایل پاسخ نمی دهد و تمام هم وغِم او را به دست 
گرفتن زندان بگرام  و یا بیرون شدن نیروهای خارجی از 

یک والیت تشکیل می دهد؟ 
گونۀ  به  افغانستان  که  می بود  مطرح  این  بحث  باید  امروز 
آبرومندانه از کمک های جامعۀ جهانی، هم در عرصۀ نظامی 
و هم در عرصۀ اقتصادی، سپاس گزاری می کرد و می گفت که 
از این پس، ما به حمایت هایی از این دست نیاز نداریم. یعنی 
نیازهای ما باید با توسعۀ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مان 
عنوان  به  و  می یافت  دیگری  رنگ ولعاب  سال ها  این  طِی 
یک دولت قدرت مند در منطقه عرض اندام می کردیم. ولی 
این کاستی ها به دوش  افسوس که چنین نشد و گناه تمامِ 
اما  به حمایت جامعۀ جهانی ساخته شد  حکومتی  ست که 

نتوانست تکالیِف خود را به گونۀ درست انجام دهد.
این ستون آخرین حرف امسال ما به آقای کرزی است و 
امیدواریم در یک سال دیگری که از حیات سیاسی او در 
ریاست جمهوری باقی مانده است، از همه حرف و عمل 
به راه درست حرکت  خود تجربه گرفته و در روشنی آن 

کند.

آخرین حرف امسال به 
آقای کرزی

وژئه نوروزری

)یادداشت ادارۀ ماندگار: در پیوند با هیاهویی که دربارۀ جشن نوروز به راه افتاده، این مقاله را آقای بشیر احمد 
انصاری به این روزنامه فرستاده است.(



           نویسنده: مهران موحد 
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در سالیان اخیر، همه ساله همین که 
روزهای پایانِی سال فرا می رسد 
و مردمِ ما خود را برای استقبال از 
نوروزِ خوش آیین آماده می کنند، 
برخی از به اصطالح علمای دین، 
مجدانه  تالشی  و  سرسختی  با 

مردم را از برگزاری جشن نوروز برحذر می دارند و در منبر 
مساجد، برای نکوهش جشن نوروز، گلو پاره می کنند و آیین 
نوروز را نیز آیینی جاهلی قلمداد، و برگزاری آن را مصداق 
بارزِ پیروی از آتش پرستان )منظورشان پیروان زردشت است( 
می خوانند و حتا طرف داران برگزاری مراسم نوروز را متهم به 

کفر و شرک و نفاق می کنند.
فضای مجازی و رسانه های دیداری و چاپی نیز در روزهای 
پایانی سال، به عرصه یی برای کشمکش میان مخالفان و موافقان 
که  این جاست  جالب  می شود.  تبدیل  نوروز  برگزاری جشن 
بارها دیده شده که مخالفان آیین نوروز، در موارد مشابه دیگر، 
چندان از خود جنب وجوش و تالش و تقال نشان نمی دهند و 
دیگر حساسیت چندانی ندارند؛ ولی وقتی  دربارۀ »منکرات«ِ 
بحث نوروز و حواشی آن به میان می آید، مسأله را طوری جلوه 
می دهند که گویا با برگزاری جشن نوروز که جشن طبیعت 
است و یکی از بهترین و زیباترین جشن های انسانی در روی 
کرۀ خاکیـ  آبی ست و به تعبیر شریعتی »قرن های درازی است 
که بر همۀ جشن های جهان فخر می فروشد«، ارکان دین به لرزه 
درمی آید و ثوابت و ضروریات دین اسالم در معرض نابودی 
قرار می گیرد. زهی انصاف! آیا واقعاً چنین برخوردی، سزاوار 

نوروز است؟
با  دشمنی  و  مخالفت  در  که  این هایی  از  برخی  آن که  جالب 
نوروز داد سخن می دهند و به نام اسالم  پنجه در پنجۀ نمادهای 
هویتِی ما می افکنند، لقب هایی چون شیخ الحدیث و شیخ القرآن 

و پوهنمل و پوهاند را نیز با خود حمل می کنند!
نهادی هست در افغانستان به نام »جمعیت اصالح و انکشاف 
اجتماعی« که در کابل و چند شهر بزرِگ دیگر مشغول فعالیت 
است. این نهاد که از پول عرب های حاشیۀ خلیج فارس تمویل 
و تغذیه می شود، همه ساله در نزدیکی های نوروز، فعالیت های 
نشراتی و فرهنگِی خود را روی کوبیدن و کفری دانستِن آیین 
میان  در  این باره  در  را  بروشورهایی  می سازد،  متمرکز  نوروز 
شهروندان توزیع می کند، فعالیت های آنالین خود را برای بدنام 
و  می کند  نوروز شروع  آیین  دادن  نشان  اسالم  و ضد  کردن 
آدم هایی را به نام عالم دین و شیخ الحدیث و چه و چه استخدام 
می کند تا برضد نوروز قلم و سخن بزنند. گویی مسأله یی مهم تر 
از بحث نوروز در کشور ما وجود ندارد و گویا این ها موظف اند 

اندک بهانه های ما را برای خوشحال بودن نیز از ما بگیرند.
جالب است بدانید نهاد مزبور همان نهادی ست که در پیوند به 
موضوع »مصطلحات ملی« کار تمامیت خواهان را توجیه کرد 
به  بیانیه صادر کرد و خطاب  از عمل کرد آن ها  برای دفاع  و 
فارسی زبانان نوشت که چه اشکالی دارد وقتی واژه های انگلیسی 
را در زبان فارسی به کار می گیرید، کلمات پشتو را هم به کار 
ببرید. یعنی همان نهادی که سابقۀ فارسی ستیزی دارد، به شدت 
در  که  آدم هایی  از  بسیاری  هم هست.  نوروزستیزی  مشغول 
این نهاد کار می کنند، پیشینۀ فعالیت در حزب اسالمِی گلبدین 
حکمتیار را دارند و از همین رو، شدیداً با فعالیت های حلقات 
هویت ستیز در کشور ما همنوایی دارند، هرچند شعارهایی که 
می دهند شعارهای اسالمی است و ممکن است عده یی را فریب 

دهد و از منویات اصلی آن ها غافل بسازد.
شوربختانه، هویت ستیزان با استفاده از احساسات دینی برخی 
از مردماِن ما توانسته اند در پیشبرد پروژۀ »هویت زدایی«ِ خود تا 
حدودی موفق باشند و نمادهای هویتِی ما را با استفادۀ ابزاری 

از شعارهای دینی، زیر سوال ببرند و محکوم کنند.
2

مخالفت با نوروز، پیشینه یی درازدامن در تاریخ مسلمانان دارد. 
عبارت های زیادی در کتاب های عالمان دیِن ما آمده در ذم و 
قدح جشن نوروز و سده و نظایر آن ها. یکی از مشهورترین 
مخالفان نوروز در حوزۀ تمدنی ما، امام ابوحامد محمد غزالی 
طوسی، متکلم سدۀ پنجم هجری است. او در کتاب گران سنگ 
»کیمیای سعادت«ِ خود جشن نوروز را »جشن گبران« می شمارد 
و می نویسد: »نوروز و سده باید مندرس شود و کسی نام آن را 

نبرد و اظهار شعار گبران حرام است«.
اوایل ظهور  در  بارها  می کند،  نقل  طبری  تاریخ  آن چه  بر  بنا 
اسالم، نوروزدوستان به جرم تجلیِل نوروز یا برگزاری مراسمی 
چون آب پاشی و آتش بازی و نهال شانی، آزار و اذیت شده اند یا 

حتا به زندان افکنده شده اند.
با این همه، به نظر می رسد که مخالفت و دشمنی با نوروز، 
در  شعوبی  جنبش های  ظاهراً  دینی.  تا  داشته  سیاسی  ریشۀ 
مقاومت  و  قدرت نمایی  و  هویِت خود  برای حفظ  خراسان، 
در برابر سرکوب حاکمان عرب، از نوروز و جشن هایش به 
عنوان حربه یی برای ابراز وجود استفاده می کرده اند. آن شمار از 
حاکمان عربی که با شعوبی ها عداوت داشتند و به خون آن ها 
تشنه بودند، با هر حرکت هویت خواهانۀ خراسانی ها به مقابله 

برمی خاستند و آن را به شدیدترین شکل سرکوب می کردند.
از همین رو است که می بینیم وقتی خراسانی ها پس از مدتی 
توانستند قد راست کنند و در دستگاه خالفت اسالمی به نفوذ 
و اقتداری دست یابند، حاکمان نیز مخالفتی با تجلیل نوروز 
نکردند و حتا برای باشکوه تر برگزار کردِن آن تالش ورزیدند. 
یعنی وقتی انگیزه های سیاسی مخالفت با نوروز از میان رفت، 
زمام داران خالفت اسالمی، عنصری که در تضاد با احکام دین 

باشد، در نوروز ندیدند تا مجبور به مخالفت با آن شوند.
۳

ایرانی ها / خراسانی ها  با نمادهای هویتی  مخالفت و دشمنی 
می کنیم،  مشاهده  که  همان گونه  نمی شود.  نوروز  به  منحصر 
فقیهان  و  حاکمان  از  )برخی  عرب  هژمونی  طرف داران 
مسلمان( در سده های نخست اسالم با زبان فارسی ـ که ستون 
فقرات هویت خراسانی ها بوده است ـ نیز به شدت مخالفت 

می ورزیده اند و در پی از میان برداشتن کامِل آن بوده اند. 
احمد ابن تیمیه، پیشوای سلفی ها، در کتابی که به عنوان »اقتضاء 
الصراط المستقیم« نوشته است، بی پرده و پوست کنده، نژاد عرب 
را برتر از نژادهای دیگر و مقرب تر از دیگران به درگاه خدا 
می شمارد. او حرف های زیادی برضد فارسی زبانان و فرهنگ و 
زبان شان می زند. از جمله در نقل قولی، نیایش به زبان فارسی را 
نهی می کند و زبان فارسی را زبانی بد و زشت و نشانۀ مجوسیت 
و آتش پرستی می نامد. او حدیثی را از پیامبر اسالم نقل می کند 
به این مضمون که اگر کسی بتواند به زبان عربی سخن بزند ولی 
به زبان فارسی حرف بزند، منافق است. بازهم با نقل قولی از 
عمر بن خطاب، خلیفۀ دوم مسلمانان، مدعی می شود که سخن 
زدن به زبان فارسی، آدم را بی مروت و نامرد و پست و فرومایه 
می سازد. می گوید، باری سعد بن ابی وقاص شنید که مردمی به 
زبان فارسی سخن می زنند. خطاب به آن ها گفت: »پس از آمدن 
اسالم بازهم دل بستۀ مجوسیت و آتش پرستی هستید؟« نیز از 
زبان مالک بن انس، یکی از پیشوایان فقهی اهل سنت می نویسد 
که روزی خطاب به حاضران در مسجد نبوی در مدینه با لحن 
خشن و تهدیدآمیزی گفت: »هرگاه ببینم کسی به زبان فارسی 

حرف می زند، از مسجد بیرونش خواهم انداخت.«
می خواهم بگویم اگر قرار باشد به سخن آن هایی که اسالم را 
مرادف »عرب پرستی« می شمارند و برداشتی ارتجاعی و انحرافی 
از اسالم دارند گوش دهیم، باید از خیر خیلی چیزهای باارزش 
فرهنِگ خود بگذریم. این ها می خواهند با پنهان شدن پشت 
شعارهای دینی، هویت اصلی خود را مخفی نگه دارند. امروز 
از حرام بودِن برگزاری جشن نوروز سخن می زنند، فردا مسالۀ 
دیگری را پیش خواهند کشید. اگر قرار باشد به یاوه بافی های 
این ها گوش دهیم، باید کاماًل هویت خود را از دست دهیم و به 
هویتی جعلی بچسبیم. دشمن در تالش است که خاک ریزهای 
فرهنگی ما را یکی پس از دیگری فتح کند و به تدریج، هویت 
ما را از بین ببرد. بی گمان »نوروز« نمادی از هویت و فرهنِگ 
ماست. پس باید دو دستی به آن بچسبیم و با دشمناِن هویت و 

تاریخ و فرهنگ ملی مان، همنوا نشویم.
۴

خوش بختانه آن هایی که با برگزاری جشن نوروز مخالفت و 
استناد  با  برای کار خود  اگرچه می کوشند  دشمنی می ورزند، 
دلیل  و  مستمسک  هیچ  اما  بتراشند،  توجیه  شرع  و  فقه  به 

متقاعدکننده یی برای اثبات ادعاهای خود ندارند.
آیا صلۀ رحم، دید و بازید از خویشاوندان و عیادت بیماران که 
معموالً در چنین مناسبت هایی انجام می گیرد، اشکال شرعی و 

فقهی دارد؟
طراوت  و  زیبایی  از  بردن  لذت  و  صحرا  دامن  به  رفتن  آیا 

طبیعت، ایراد شرعی دارد و با احکام دین در تضاد است؟
فطری ترین  و  مناسب ترین  از  یکی  نوروز  گفت،  می توان 
برگزار  جهان  ملل  از  بسیاری  میان  در  که  جشن هایی ست 
می شود؛ زیرا با آمدن نوروز، بهار طبیعت نیز از راه می رسد و 
مردم را به صحراها و کوه ها و جاهایی که در آن جاها به طبیعت 

بیشتر احساس نزدیکی می کنند، می کشاند.
نوروز، جشِن شکفتن و رستن و دگرگونی و آغازِ نو است.

تنها مستندی که مخالفان نوروز به آن چسبیده اند، روایتی ست 
به  نقل کرده: حضرت رسول )ص( وقتی  انس بن مالک  که 
مدینه آمد، متوجه شد که مردم این شهر در زمان جاهلیت، دو 
روز را در سال جشن می گرفته اند. ایشان رو به مسلمانان کرد و 
گفت: »خداوند برای شما عیدهای فطر و اضحی را به جای آن 

دو عید تعیین کرده است.«
اول این که در این روایت، هیچ ذکری از نوروز یا مهرگان نیامده 
است و از دو عید جاهلی سخن زده شده است. بعدها کسانی 
آمده اند و روایت باال را به »نوروز« و »مهرگان« پیوند داده اند. 
بنابرین، سخن شارحان حدیث که مبنای درستی ندارد، برای ما 

حجت نیست.
افزون بر آن، به فرِض این که بپذیریم حضرت رسول این سخن 
را دربارۀ نوروز و مهرگان ایراد کرده، ولی بازهم این روایت، 
برای حرام بودِن برگزاری جشن نوروز یا مهرگان نمی تواند به 
کار رود. شاید این سخن پیامبر گرامی اسالم )ص( در وضعیتی 
بیان شده بود که مراسم نوروز با خرافات و بدعت هایی آلوده 
بوده و آن حضرت برای این که مسلمانان را از ارتکاب این گونه 
خرافات برحذر داشته باشد، به آن ها چنین دستوری داده است. 
همانند این که رسول اکرم در آغاز، مسلمانان را از نگاه داری 
مایعات در ظرف های خاص نهی کرد. آن ظرف های مخصوص، 
ظرف هایی بود که در گذشته، مردم در آن ها به نگه داری شراب 
می پرداختند. رسول اکرم با این نهی خود، خواست رابطۀ آن ها 
را با گذشته به کلی قطع کند و عادت شراب نوشی را از سرشان  
به کلی بیرون سازد، ولی چندی بعد پس از این  که به وضعیِت 
جدید خو گرفتند، اعالم کرد که استفاده از آن ظرف ها دیگر 

بالمانع است.

هم چنان روایات بسیاری وجود دارد که مسلمانان را به شدت از 
مجسمه تراشی یا نگاه داری مجسمه در خانه و این قبیل مسایل 
منع کرده است. با آن هم، در تاریخ اسالم مشاهده می کنیم که 
برخی علمای بزرگ ـ مثل شهاب الدین القرافی، فقیه و اصولی 
بزرگ مالکی ـ به نگاه داشتن مجسمه در خانۀ خود مبادرت 

ورزیده اند.
یا  مجسمه سازی  دربارۀ  که  روایت هایی  از  مزبور  عالمان  آیا 
نگه داری تندیس آمده، به کلی بی خبر بوده اند؟!... بدون شک که 
علمای مزبور به خوبی از این روایات آگاه بوده اند ولی آن ها این 
را نیز می دانستند که نهی حضرت رسول در مورد مجسمه سازی 
یا نگاه داشتن مجسمه، با توجه به اوضاع واحوالی که این نهی 

در آن صادر شده، معنا پیدا می کند
به عبارت دیگر: این که می بینیم حضرت رسول از یک چنین 
کارهایی منع کرده است، به خاطر این بوده که مردم تازه به اسالم 
اذهان  افکار شرکی در  از  تاهنوز رسوباتی  گرویده بوده اند و 
برخی وجود داشته است و شاید نگاه داری یا تراشیدن مجسمه، 
در اذهان آن ها رسوم و خرافات جاهلی را احیا می کرده است. 
ایشان با قدغن کردِن ساختن مجسمه یا نگاه داری آن، خواسته 

بود بقایای افکار جاهلی را از ذهن و ضمیر آن ها بزداید.
ولی هنگامی که وضعیت به حالت عادی برگشت، دیگر اشکالی 
وجود نداشت که یک مسلمان اقدام به تراشیدن مجسمه کند و 
یا آن را در خانۀ خود نگه دارد، چرا که اسالم هیچ گاه نخواسته 
است جلو رشد و شکوفایی هنر و استعدادهای هنری را بگیرد 
و بدون شک، رسامی و نقاشی و مجسمه تراشی و... از جمله 

مهم ترین گونه های هنر به حساب می آیند.
باید به این نکتۀ مهم توجه کنیم: برخی از احکام دین، تخته بنِد 
زمان و مکانی خاص اند و تعمیم پذیر نمی باشند. از همین رو، 
برای ما بسیار اهمیت دارد که بدانیم حکمی که در قرآن آمده یا 
سخنی که حضرت رسول )ص( زده، در چه اوضاع و احوالی 
از  است.  شده  جاری  اسالم  پیامبر  زبان  بر  یا  آمده  قرآن  در 
همین رو، علمای مسلمان به شأن نزول آیه های قرآنی، اهمیت 
این زمینه  فراوانی قایل شده اند و حتا کتاب های مستقلی در 
تدوین کرده اند. حضرت عمر بن خطاب، خلیفۀ دوم  مسلمانان، 
چندی پس از وفات پیامبر اسالم، با نصی قرآنی )سورۀ توبه، 
آیۀ 6۰( در مورد سهم »مولفۀالقلوب« مخالفت ورزید، چرا که 
گمان می کرد شرایط فعلی جامعۀ اسالمی با شرایط مسلمانان 
پیامبر  یاران  از  نزول آیت، فرق می کند و هیچ یک  در زمان 
با این موضع گیری اش مخالفتی از خود نشان نداد. آیا این به 
معنای این نیست که تحوالت تاریخی و اجتماعی، در احکام 
شرع دگرگونی ایجاد می کند حتا پس از وفات حضرت رسول؟
هم چنین عالمان دیِن ما در گذشته ها و اکنون نیز به »ناسخ و 
منسوخ« اهمیت و ارزش فراوانی قایل شده اند و می شوند و 
مطالب فراوانی در این زمینه گرد آورده اند. حاال پرسشی که 
مطرح می شود این است که آیا معقول است در طول 2۳ حیات 
پیامبر اکرم، ضرورت ها و مصلحت های جامعۀ اسالمی دگرگون 
شود و احکامی بروند و به جای آن ها احکامی دیگر جای گزین 
شوند، اما همین که حضرت رسول از جهان رخت بربست و 
پس از صدها سال، هم چنان نیازها و مصلحت های جوامِع ما 

دگرگونی نپذیرند و پابرجا بمانند؟
می کند  ثابت  را  نکته  این  خوبی  به  منسوخ«  و  »ناسخ  بحث 
واقعیت ها و ضرورت ها و  به  توجه  با  اسالم  دین  احکامِ  که 
تحوالت جامعۀ آن روز عربستان پدید آمده اند. اما آیا واقعیت ها 
و ضرورت ها در زماِن ما همان هایی هستند که در هنگامِ نزول 
زنده گی  در  عمیق  و  شگرف  تحوالت  این همه  بودند؟  قرآن 
آدمی زاده گان، هیچ دگرگونی یی در احکام دین پدید نمی آورند 

و دین از این همه تحوالت برکنار می ماند؟
همانند  ـ  مسلمان  فقیهان  آن چه  مبنای  بر  دیگر،  سوی  از 
اسالم،  احکام  مطلق  اکثریت  گفته اند،  ـ  دهلوی  ولی اهلل  شاه 
»امضایی«اند. یعنی این که این احکام پیش از ظهور اسالم در 
میان مردمان عرِب جزیره العرب وجود داشته اند و مردم عرب 
به آن ها عمل می کرده اند؛ ولی هنگامی که اسالم آمد، برخی از 

آن احکام را بدون دگرگونی و برخی از آن ها را پس از اصالح 
و دگرگونی، پذیرفت و به عنوان »احکام شرع« به مردم عرضه 
کرد. از جملۀ این احکام می توان به حج و حدود و قصاص و 
آداب خانواده گی اشارت کرد. درست است که اسالم بسیاری 
از عنعنات و آداب و رسوم و آیین های عرب را اصالح کرد، اما 

تا جایی که می شد با آن ها از ریشه دشمنی نورزید.
با سنن و آداب مردم عرب در  این روش برخورد اسالم  آیا 
عربستاِن آن زمان، همان گونه که از یک سو تأثیرپذیری اسالم را 
از فرهنگ و آداب و سنِن عرب نشان می دهد، از جهت دیگر به 
ما این را یاد نمی دهد که نباید به بهانه های واهی و توجیه های 
جامعه های  متعارِف  آداب  و  پسندیده  سنت های  با  سست، 
گونه گون )از جمله نوروز( مخالفت ورزیم و یک سره آن ها را 
میراثی جاهلی بپنداریم؟ آیا اسالمی که با آیین ها و اعراِف عرب 
مخالفت نورزید و آن ها را رعایت کرد و در ضمِن احکامِ دین 
جای داد، با آییِن خوش آیینی هم چون نوروز، دشمنی می کند 

و آن را نمی پذیرد؟
صاحب نظران می گویند: اگر فقیهان مسلمان در سده های نخست 
تاریخ اسالم، گرفتار جمود و فسرده گی و سکون نمی شدند و 
پیامبر  از شیوۀ برخورد  الهام  با  جسارت به خرج می دادند و 
اسالم با آداب و سنن و اعراِف مردم عربستاِن آن زمان، تجارب 
بعدها  که  را  دیگری  ملت های  آیین های  و  سنن  و  آداب  و 
مسلمان شدند در فقه اسالمی  می گنجانیدند، حاال وضعیت ِ ما 
خیلی بهتر از اینی که هست می بود و فقه پویاتری می داشتیم 
که می توانست همنوا با تحوالت گام بردارد و مقتضیات زمان 

عرصۀ  در  که  نمی داشتیم  نیازی  احتماالً  و  باشد  پاسخ گو  را 
قانون گذاری دست به دامن بیگانه گان شویم و از آن ها کمک 

بخواهیم. اما افسوس که چنین نشد!
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این موضوع بسیار بر سر زبان ها افتاده که نوروز یادگار آیین 
ادعا،  همین  به  استناد  با  نیز  نوروز  دشمنان  است.  زردشت 
برگزاری جشن نوروز را شرک و کفر تلقی می کنند و حتا در 
عقیده و ایمان تجلیل کننده گان نوروز، تشکیک می کنند. جالب 
این که در کشور ما که »کشور معماها و چرا و چه گونه ها و 
حوادث مبهم و ناگشوده« است، هیچ کسی نمی تواند با قاطعیت 
دربارۀ بسیاری از حوادثی که ۱۰۰ سال یا 2۰۰ سال پیش اتفاق 
افتاده اظهارنظر کند، اما وقتی نوبت به آییِن چندهزارسالۀ نوروز 
آیین  به  را  آن  و  می زنند  قطعیت سخن  با  همه گی  می رسد، 

زردشتی پیوند می دهند و آیینی انحرافی می پندارند.
 ولی طبق آن چه محققان گفته اند، این جشن ریشه در اعماق 
تاریخ دارد و صدها سال پیش از ظهور زردشت نیز در حوزۀ 
تمدنِی ما مورد تجلیل قرار  گرفته است. می گویند در اوستا هیچ 
یادی از نوروز نشده است. برعالوه، اگر فرض کنیم که نوروز 
مربوط به آیین زردشت است، پس چرا برخی مسیحیان در مصر 

یا سودان یا اتیوپیا از آن تجلیل به عمل می آورند؟
موضوع  به  خاصی  بدبینی  با  اسالمی،  تاریخ  علمای  برخی 
برگزاری جشن نوروز پرداخته اند، ولی مسلم است که سخن 
هیچ کسی برای ما مالک و معیار نیست جز آن گاه که بر اساس 

مستندات روشن بنا یافته باشد.
زردشتیان  دینی  جشن  را  نوروز  جشن  علما،  از  عده  این 
پنداشته اند، ولی حاال که محققان برخالف گفتۀ آن ها سخن 
باقی  سخنان  قبیل  این  به  اعراب  از  محلی  دیگر  می گویند، 
نمی ماند، چرا که علمای مزبور، صاحب نظر در مسایل دینی 

بوده اند، نه محقق در تاریخ.
که  حدیثی  به  استناد  با  نوروز،  مخالفان  از  برخی  هم چنین 
می گوید: »من تشبه بقوم فهو منهم = کسی که خود را شبیه 
مردمی دیگر بسازد، از آن ها به شمار می آید«، تجلیل نوروز را 
حرام می دانند، چرا که این کار، مصداق »مشابه ساختِن خود به 
زردشتیان« است. اما این در حالی ست که همان گونه که قباًل 
گفتیم، نوروز یک جشن دینی نیست و پیوندی به زردشتی گری 
صاحب نظران  که  همان گونه  »تشبُّه«  دیگر،  سوی  از  ندارد. 
گفته اند، دو شرط دارد: نخست این که...           ادامه صفحه 7
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          پرتو نادری
نوروز در کلیت، سیمایی دارد دوگونه: نخست 
سیمای اسطوره یی، و دوم سیمای تاریخی آن. 
مسافر  این  نوروز  که  می دهد  نشان  امر  این 
از سرزمین های  که  است  سال  هزاران  سبزقبا، 
اسطوره به سوی تاریخ گام برداشته و  پرابهامِ 
رسیده است به روزگاران ما. من باور دارم که 
تا تاریخ است و زنده گی و رستاخیز طبیعت، 
او  ظاهراً  زد.  خواهد  راه  هم چنان  مسافر  این 
در سرزمین های اسطوره، آسوده تر گام برداشته 
است، زیرا در سرزمین های پرهیاهو و خون آلود 
تاریخ، هر از گاهی در کوچه های تنگ تعصب، 
هم اکنون  چنان  کرده اند.  سنگ باران  را  او 
گذاشته  تعصب  فالخن  در  سنگ  شماری 
با  می کنند.  سنگ باران  زادگاهش  در  را  او  و 
نقره یین گیسو،  سبزقبای  رهرو  این  حال،  این 
هوای ایستادن ندارد؛ بلکه او هم چنان به سفِر 

جاودانه اش ادامه می دهد. 
سخنان  نوروز،  اسطوره یی  چهرۀ  به  پیوند  در 
فراوانی رفته است و اما بیشتر روایت ها چنین 
یا  جمشید  دوران  از  نوروز  جشن  که  است 
یمای پادشاه، یکی از شاهان پیشدادی بلخ، به 
یادگار مانده است. فردوسی در شاهنامه چنین 

گفته است: 
به فِر کیانی یکی تخت ساخت
چه مایه بدو گوهر اندرنشاخت
که چون خواستی دیو برداشتی
ز هامون به گردون برافراشتی

چو خورشید تابان میان هوا
نشسته برو شاه فرمان روا

جهان انجمن شد بر تخت او
فرومانده از فرۀ بخت او

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

چنین روز فرخ از روزگار
بمانده از آن خسروان یادگار

 گویند جمشید تختی ساخته بود جواهرنشان 
و بر آن نشسته و به سیر جهان می پرداخت تا 
این که به آذربایجان رسید و فرمود تا آن تخت 
را رو به خورشید، در جایگاه بلندی بگذارند. 
جمشید بر تخت نشست و آن تاج جواهر نشان 
بامدادان که روشنایی خورشید بر  بر سر کرد. 
تابید، روشنایی فزونی گرفت  او  تاج و تخِت 
و مردمان شادمانی کردند و گفتند که این روز 
نو است و آن روز را جشن گرفتند. غیر از این 
نیز روایت است که چون جمشید از جنگ با 
دیوان پیروزمند برگشت، آن پیروزی را جشن 
گرفت، و آن روز را نوروز نام نهادند. هم چنان 
و  نشست  تخت  بر  جمشید  که  است  روایت 
خاصان را فراخواند و گفت: ای مردم خداوند 
آب های  به  تن ها  باید  و  است  آفریده  را  شما 
پاک  لباس های  کنید،  غسل  و  بشوید  پاکیزه 
برجای  شکر  سجدۀ  خداوند  برای  و  بپوشید 
دستور  همین  به  را  روز  این  سال  هر  و  آرید 
جشن گیرید. در روایت دیگری آمده است که 
جمشید دین شرک آمیز صابئیه را که در زمان 
تهمورس رونق تمام داشت، برانداخت و دین 
یزدان که همان یکتاپرستی  است به میان آورد و 
جشن یکتاپرستی برپا داشت که برابر با نوروز 

بود و آن روز را نوروز خواندند.
است  ماه  فروردین  نخستیِن  روز  نوروز همان 
آغاز  وآن  می رسد  حمل  برج  به  خورشید  که 
را  نوروز  بیهقی  که  است  چنین  و  است  بهار 
پیشانی سال نو خوانده است. از این همه روایت 
زیرین  نتیجۀ  دو  به  می توان  نورز  به  پیوند  در 
دست یافت: نخست این که نوروز جشنی است 
شاهان  از  یکی  جمشید  و  ازجمشید  بازمانده 
پیشدادی بلخ است و بنًا می توان گفت که بلخ 
زادگاه جشن نوروز است و این جشن تاهنوز 
در والیت بلخ به گونۀ بزرگ ترین جشن مردم 

تمام  از  مردم  که  می شود  تجلیل  افغانستان 
والیات کشور در این روز به شهر بلخ می آیند 
و بدین گونه این جشن به بزرگ ترین گرهگاه 
شده  بدل  افغانستان  مردمان  میان  در  پیوند  و 
است. غیر از این، در گذشته که این همه پنجه ها 
کشورهای  از  هم  شماری  نبود،  آشنا  ماشه  با 
منطقه نیز به جشن نوروز به شهر مزار شریف 
شهر  در  نوروز  جشن  گذشته  ها  در  می آمدند. 
نام »جشن گل  زیر  تا چهل روز  مزار شریف 
به  نوروز  نام جشن  اما  می یافت؛  ادامه  سرخ« 
نام جشن گل سرخ می تواند تأمل برانگیز باشد. 
جشن  این  برگزاری  سابق  شوروی  دوران  در 
قفقاز  ماورای  و  میانه  آسیای  کشورهای  در 
اما مردم به گونۀ غیر رسمی آن  ممنوع بود و 
را تجلیل می کردند، چنان که در تاجیکستان زیر 
نام »جشن الله« جشن نوروز را برپا می داشتند. 
هدف شوروی این بود که می خواست مردمان 
را  آسیایی  دیگر جمهوری های  و  میانه  آسیای 
از ریشه های تارخی و فرهنگی شان جدا سازد 
این  در  را  فرهنگی  خودبیگانه گی  از  نوعی  و 
در  که  نمی دانم  اما  دهد.  گسترش  کشور ها 
به جشن  را  نوروز  افغانستان چه کسی جشن 
گل سرخ نام گذاری کرده است؟ آیا این جا هم 
نوعی جعل سازی تاریخ و فرهنگ وجود داشته 
است؟ به هر صورت، هرچند جشن گل سرخ 
نام زیبایی  است، اما نباید آن را جایگزین جشن 
بارها  نوروز ساخت. چنین است که من خود 
گفته اند  تمام خیره سری  با  کسانی  که  شنیده ام 
که  ایرانی هاست  جشن  نوروز،  جشن  که: 
دیگر  این  است.  امروز  ایران  همین  هدف شان 
سرزمین  این  فرهنِگ  و  تاریخ  بخشیدن  همان 
از  گفته هایی  چنین  خواه  است.  دیگران  به 
نوعی  از  برخاسته  هم  یا  و  باشد  ناآگاهی  سر 
آسیای  در  آب  دو صورت  هر  در  خیره سری، 
جشن  بخشیدن  با  می ریزد.  ایران  ُشِونیسم 
از  یکی  حقیقت  در  ایرانی ها،  به  نوروز 
یعنی  ما،  سرزمین  اسطورۀ  دورۀ  باشکوه ترین 
سلسلۀ پیشدادیان بلخ با آن همۀ اسطوره هایی 
که دارد، به ایراِن امروزی تعلق می گیرد. جشن 
نوروز به یک حوزۀ بزرگ مدنی تعلق دارد که 
ایران امروز بخش کوچِک این حوزه است، نه 

تمامیت آن.
با  تنها  نه  نوروز  جشن  این که  دیگر  نتیجۀ 
از  برخاسته  خود  بلکه  ندارد،  تقابلی  دین 
باورداشت های یکتاپرستی است. جمشید پس 
آن  آورد،  میان  به  را  یکتاپرستی  دین  آن که  از 
جشن  برگزاری  به  و  نوروز  خواند  را  روز 
نوروز  پرداخت. به زبان دیگر، نوروز همان روز 
پیروزی یکتاپرستی بر شرک است. جمشید از 
ایمان  یگانه  خدای  به  که  می خواهد  مردمان 
داشته باشند و بر درگاه او سجدۀ شکر به جای 
آرند! از همان گذشته های دور تا امروز، نگرش 
مردم ما به نوروز با گونه یی نگرش یکتاپرستی 
پیوند داشته است. باورداشت ها در این پیوند، 
در  بوده اند.  پاکیزه یی  باورداشت های  همیشه 

این جا به چند مورد اشاره می شود:
ـ می گویند نوروز روز دادگسترِی جمشید است 
فراخواند،  یکتاپرستی  به  را  مردمان  تنها  نه  که 
کرد،  دیدار  مردم  گوناگون  گروه های  با  بلکه 
ساخت،  آزاد  را  زندانیان  خورد،  نان  آن ها  با 
مجرمان را بخشید و به سخنان و خواسته های 

مردم گوش فرا داد. 
حضرت  روز  این  در  خداوند  که  می گویند  ـ 

آدم )ع( را آفرید.
را  جهان  روز  این  در  خداوند  که  می گویند  ـ 
آفریده و آن گونه که در لغت نامۀ دهخدا آمده 
است، آن هفت کوکب در اوج تدویر بودند و 
اوجات همه در برج حمل و در این روز اجازۀ 

سیر و دور یافتند.
ـ باورهایی چنین است که در این روز توفان 
نوح پایان یافت و کشتی حضرت نوح )ع( به 

کوه نشست.
ـ می گویند که حضرت جبرییل )ع( در همین 
روز بر حضرت محمد )ص( در غار حرا نازل 
شد و نخستین پیام خداوند را به پیمبر رساند: 

»بخوان به نام آن که آفرید ترا از خون بسته«. 
در  ابراهیم  حضرت  که  است  چنین  باورها  ـ 

دین  و  شکستاند  را  بت   آن همه  روز،  همین 
یکتاپرستی را به میان آورد.

ـ آمده است که حضرت علی کرم اهلل وجهه در 
نوروز به حیث چهارمین خلیفۀ اسالم برگزیده 

شد.
شماری  امروزه  چرا  نمی دانم  این همه،  با 
کفرآمیز  جشنی  را  نوروز  و  برخاسته اند 
می خوانند. در حالی که در جشن نورز هیچ گونه 
رسم دینی وجود ندارد. گاهی تمام برهان قاطِع 
دوره های  از  جشن  این  که  است  چنین  آنان 
تاریخ  مانده است. خوب  به جا  از اسالم  پیش 
شده  نشده  آغاز  اسالم  دین  با  که  حوزه  این 
است. وقتی ما از مدنیت های چندین هزارساله 
سخن می گوییم، این خود به مفهوم تأیید این 
امر است که تاریخ ما برمی گردد به آن روزگاران 
دور. باید به نوروزستیزان گفت که آن مفهومی 
غبارآلودِ  و  پرابهام  دنیای  در  سال  هزاران  که 
به سپیده دم  راه زده و رسیده است  اسطوره ها 
تاریخ، بدون شک با این سنگ پرتاب کردن ها 
نوروز  طالبان جشن  نمی ایستد.  باز  از حرکت 
در  نوروز،  در  آن ها  بودند.  خوانده  حرام  را 
جایگاه های برگزاری این جشن گشت می زدند 
و مردمان را به شالق می بستند. آن ها به این امر 
نیز بسنده نکردند و تقویم جاللی یا خورشیدی 
را باطل ساختند و تقویم قمری را جایگزین آن 

میان  در  نیز سبب مشکالتی  که خود  ساختند 
مردم شده بود.

چنین  باستان  نوروز  با  حالی  در  افغانستان  در 
ستیزه هایی جریان دارد که هم اکنون  نوروز به 
یک جشن جهانی بدل شده است. چنان که بنا 
به  متحد  ملل  سازمان  آذربایجان،  پیشنهاد  بر 
سال2۰۱۰، نوروز را به حیث یک جشن جهانی 
به رسمیت شناخت. پس از آن سازمان علمی ـ 
فرهنگی و آموزشی یونسکو وابسته به سازمان 
به  را در همین سال  نوروز  متحد، جشن  ملل 
نام میراث فرهنگِی غیرملموس در فهرست آثار 
باستانی جهان به ثبت رساند. گفته می شود که 
هم اکنون دست کم سه صدمیلیون تن در سراسر 

جهان، نوروز را جشن می گیرند.
که  است  مزرعه یی   تاریخ  این که:  آخر  سخن 
هیچ دانۀ سالمی در آن نابود نمی شود و باید به 
آنانی که در پی تخریب ارزش های فرهنگی و 
تاریخِی این سرزمین اند، هشدار داد که تخریِب 
فرهنگی  میراث  یک  حیث  به  نورز  جشن 
جهانی، برای افغانستان بسیار بسیار فاجعه انگیز 

تمام می شود. 
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نوروز؛
روزِ پیروزیِ یکتاپرستی بر شرک

وژئه نوروزری

راز 
هفت سین

عدد هفت در نزد بسیاری از ملل و اقوام بشری از هر نژاد و دین و ملیتی که 
یکه تازی می کند.  اعداد  میان  دار است. و در  برخور  از قداست خاصی  باشند 
هفت برای مردم آریانای کهن مقدس بود و از آن برای مفاهیم مثبت، خوش 
یمنی و فال نیک استفاده می شد. مانند؛ هفت رنگ رنگین کمان، دوران کودکی 
هفت سال است، هفت خان رستم در شاهنامه، هفت آسمان، هفت اقلیم، هفت 
روز هفته، هفت فرشته، هفت شهر عشق در عرفان، هفت پیکر، هفت دریا، هفت 

موضع نمازگزار، هفت تکبیر در صفا و مروه، هفت سالم قرآن، هفت فرشته یا 
ملک موکل، هفت موضوع قرآن )وعد، وعید، وعظ، قصص، امر، نهی و ادعیه( 

و…
هفت سین سفره نوروز نیز از دیگر هفت های مورد توجه در فرهنگ و آداب 
و رسوم عید نوروز است. این سفره همان گونه که از نام آن پیداست با هفت 
سمبل نمادین که با حرف »س« شروع می شوند به اضافه برخی نمادهای دیگر 
چیده می شود. اما شاهد دخل و تصرفهایی نیز در این سنت ملی و باستانی نیز 
بوده ایم. گفته می شود هفت سین اصلی نوروز باید دارای ویژگی هایی باشد که 

منحصر به فرد است :
* دارای نام پارسی باشند.

* از واژه های ترکیبی ساخته نشده باشند.
* با واژه سین آغاز شوند.

* خوردنی باشند .
* ریشۀ گیاهی داشته باشند.

به  سماک)سماق  سیر،  سنجد،  سیب،  شامل  پارسی  سین  هفت  سفره  بنابراین 
عبارتی سماغ(، سرکه، سمنو، سبزی یا سبزه می باشد. و بقیه سین ها جزء هفت 
سین نیستند و در پی گذشت قرون و اعصار و از فرهنگ های دیگر وام گرفته 
شده است. ماهی قرمز نیز سمبل چین و چینی هاست که به خوان هفت سین 
نوروزی پارسی زبان ها وارد شده است. غافل از اینکه در عید چینی ها ماهی قرمز 
را رها می کنند تا زنده گی جریان یابد ولی ما ماهی قرمز را اسیر تنگ کرده و تا 
رسیدن مرگ آنها نگهداری می کنیم. در صورتی که، در هفت سین پارسی انار به 
نشانه باروری و عشق و یا سیب سرخ درون ظرف آب پاک و زالل رها می شود 
تا عشق و باروری همچنان پاینده بماند. با کمی اندیشه پیرامون آنچه گفته شد، 
خواهید دید که در بیست میلیون واژه های پارسی شما نمی توانید انتخاب هشتمی 
برای خوان هفت سین نوروزی پیدا کنید، که دارای پنج ویژه گی ذکر شده باشد.
دانگی و  امرداد معنای جاو  امرداد است.  به معنی  باستانی  زبان  عدد هفت در 
بی مرگی داشت و از آنجایی که این عدد معنای زیبای زنده گی و جاودانگی 
را می داد هفت واژه را به نشانه آن گزینه کرده و بر خوان نوروزی می چینند. و 
همچنین به روایتِی هفت سین، نشانه هفت دانه گیاهی است که می توان با آن 
سبزه نوروز را تهیه کرد: جو، ماش، عدس، ارزن، لوبیا، نخود و گندم. نقل است 
که در آریانای باستان، مردم از هر هفت دانه، سبزه می پروراندند )هفت روز قبل 
از نوروز( و ظروف آن را بر سر در خانه های خود می گذاشتند و هر کدام بیشتر 

و بهتر سبز می شد، نشانه پر ثمری آن محصول برای کاشت در آن سال بود.
و اما برای سین های هفت سین نیز تعاریف متفاوتی براساس داستانها و افسانه ها 

وجود دارد که در اینجا به رایج ترین آنها اشاره می کنیم.
سیب: نشانه عشق و دلدادگی و همچنین فرشته زن

سنجد: نماد دلبستگی دلباختگی
سیر : نماد تندرستی و سالمت

سبزی یا سبزه: نشانه سرسبزی و زنده گی
سماک یاسماغ: نماد باران و برکت

سرکه: نشانه جاودانگی و تکامل
سمنو: نشانه و نماد شیرینی



            استاد رهنورد زریاب 

دوستان فرزانه، فرهنگیّان فرهیخته، درود برشما!
مبارک باد  به شما  را  نوروز  بزرگ  جشن  که  بدهید  اجازه 
این جشن  روزگار-  این  در   - کشورما  در  هرچند،  بگویم. 
یک روز برگذار می شود، مگر در گذشته ها چنین نبود. بدین 

معنی که جشن نوروز، به روایتی دو هفته و به روایتی دیگر، 
تا پایان فروردین ماه، دنباله می یافت. حتّا در عهد بابریان هند 
دختر   - بیگم  گل بدن  چنان که  بود؛  برقرار  همین شیوه  نیز، 
بابر- در کتاب همایون نامه اش می نویسد:  ظهیرالّدین محمد 
لباس های  و  می کردند  همایونی  روز  هفده  نوروز،  از  »بعد 
سبز می پوشیدند و قریب سی چهل دختر را حکم می شدکه 

لباس های سبز بپوشند و برکوه                          ها برآیند...«

با  نوروز،  بارۀ جشن  در  را  به هر صورت، می خواهم سخن 
چند بیت شورانگیز و آهنگین قاآنی شیرازی، آغاز کنم. قاآنی 

می گوید:
ز هـر کـرانه مست ها، پیاله ها به دست ها

ز مغز مـی  پرست ها، فگنده مـی  خمارها
ز ریزش سحــاب ها، در آب هـا َحباب هـا
چو جـوی نقـره  آب ها، روان در آب شار ها

فـراز ســرو بوستان، نشسته اند قـمـریان
چـو مقـریان نغزخوان، به زمـردین َمنارها

فگـنده اند غلغــله، دوصــد هـزار یک دله
به شاخ گل پی گلـــــه، ز رنج انتـظارهـا
درخــت هــا بارور، چــو اشــتران باربر

همی  زپشت یک دگر، کشیده صف قطارها...

به باور من، جشن نوروز، بیش  از آن که یک روی داد تقویمی 
کهن  بسیار  و  نشاط انگیز  و  خوش آیند  مراسم  یک  باشد، 
فرهنگی است. از دیدگاه جامعه شناسیک، مراسم هاپدیده هایی 
اند که مردم، یا مردمان را، باهم دیگر پیوند می دهند و در میان 

شان، هم بسته گی و یک رنگی می آفرینند.
مراسم، می تواند رنگ محلی داشته باشد و مردم یک محل را 
هم بسته سازد؛ می تواند بزرگ تر باشد و مردمان یک  کشور را 
به هم دیگر پیوند بدهد و نیز، مراسم می تواند چنان گسترده و 
فراگیر باشد که میان باشنده گان منطقۀ بزرگی از جهان، رابطه و 
پیوند ایجاد کند. جشن نوروز، مراسمی است از همین گونه که 
می تواند مردمان کشورما را، با مردمان ازبیکستان، تاجیکستان، 
ترکمنستان، آذربایجان، ایران، پاکستان، هند، ترکیه و - حتّا – 

بنگله دیش، نزدیک سازد و گره بزند.

زمانی  چی   از  نوروز  جشن  که  می پرسند  من  از  گاه گاهی، 
دقیق  پاسخی  کسی  هیچ  پرسش،  به این  است.  شده  آغاز 
این  آغاز  و  گذشته ها  زیرا،  داد؛  نمی تواند  همه گان پذیر  و 

و  ناپیدا  زمان  دوردست  تاریکی های  در  فرخنده،  جشن 
سخن سرایان  و  دانش وران  همین رو،  از  شده است.  ناپدید 
به اسطوره ها  ناگزیری،  روی  از  نیز،  گذشته  سده های  در  ما، 
روی آورده بودند و پاسخ این پرسش را -که آغاز جشن نوروز، 
کی و در کجا بوده است- از اسطوره ها برون کشیده اند. در این 
میان، می شود از ابولفضل بلعمی، ابوریحان بیرونی، عبدالحی 
گردیزی، عمر خیّام و فرزانۀ طوس - فردوسی بزرگ - نام  
برد. این چهره های درخشان فرهنگ ما، همه گی و هم صدا، 
آغازگر  را،  بلخ-  فرمان روای  پیش دادی   فره منده-  جمشید 
این  از  انان  روایت های  هرچند  شناخته اند؛  نوروز  جشن 

روی داد، تا اندازه یی، از هم دیگر فرق دارند.
از آن جا که اسطوره ها خود، بی زمان - وگاهی هم- بی مکان 
اند، از همین رو، یک باردیگر، آغاز و آغازگر جشن نوروز، در 
تاریکی و غبار زمان، گم می شوند و ناپدید می گردند و ما، 
بازهم، به این پرسش که جشن نوروز از چی زمانی آغاز شده 

است، پاسخی پذیرفتنی نمی یابیم.

با این همه، از روی نبشته ها و بازمانده های کهنی که در دست 
شاهان  اسالم-  از  پس  دوره های  در   - که  می دانیم  داریم، 

سامانی  در میان رودان، شاهان غزنونی در غزنه، قبتیاِن  مصر 
در سرزمین فراعنه، خلفای عباسی در بغداد، سالطین عثمانی 
در ترکیه، تیموریان هرات در هری و باربریان هند در دهلی، 

جشن نوروز  را، با شکوه و جالل بسیار، برگذار می کردند.
نیز،  عرب  سخن وران  از  که  است  این  دل انگیز  نکتۀ  یک 
سروده هایی در ستایش نوروز، برجامانده اند. این  سخن پردازان 
عرب، در این سرده های شان، جمله ها، ترکیب ها و واژه های 
دربار  شاعر   - ابونواس  جمله،  از  برده اند.  به کار  نیز  پارسی 
را،  بهاریه یی  تا  کوشیده است  امین الّرشید-  و  الّرشید  هارون 

یک سره، به زبان پارسی بپردازد:
به حـرمت نوبهاری، و گنگ رفتاری
و وثبه کوبکاری، و شمس شهریاری
و اَبسال و هاری، و حـر ایران شاری

بده به من باری...

این نکته نیز در خور یادآوری است که آریاییان باستان، گذشته 
از جشن های نوروز و سده و مهرگان - که جشن های بزرگ 

بودند- جشن های دیگری نیز داشتند.
سی  به   را  ماه  هر  و  ماه  دوازده  به  را  سال  باستان،  آریاییان 
روز، بخش بندی کرده بودند. هرماه، نامی داشت؛ اّما، سی روز 
هرماه - مانند امروز- شماره گذاری نشده بودند و هر روز ماه 
نیز، به نامی یاد می شد: روز نخست ماه را، اورمزد روز، روز 
دوم را بهمن روز، روز سوم را اردی بهشت روز، روزچارم 
را، شهریور روز می گفتند تا پایان. آخرین روز ماه، انارام نام 

داشت که فروغ و روشنایی بی پایان معنی می دهد.
در میان نام های روزها، نام های ماه ها نیز بودند. همین  که نام  
ماه با نام روز برابر می شد، آن روز را نیز جشن می گرفتند؛ 
چنان که جشن شهریورگان، به روز چهارم شهریورماه بود و 
جشن آبان گان، به روز دهم آبان ماه و جشن آذرگان، به روز 

نهم آذرماه و دیگر.

در آغاز ورود اسالم در حوزۀ فرهنگی ما، جشن نوروز - کم 
و بیش- با انکار و اکراه روبه رو شد و برخی از کسان، این 
روی داد خجسته و دل انگیز را، جشن گبرکان گفتند؛ اّما مردمان 
این حوزه، راه خودشان را رفتند و نوروز را پیوسته گرامی  
از  نوروز،  جشن  پسان ترها،  گفته آمد-  چنان که   - و  داشتند 
سوی تازیان و نیز از سوی دارالخالفۀ بغداد، پذیرفته شد و 

گرامی گردید.
یک نکتۀ نغز، این است که برای مشروعیت بخشیدن به جشن 
نوروز، روایت های اسالمی نیز پدید آمدند. از جمله، روایت 

شد که:
-  روزی که خلقت جهان پایان یافت، نوروز بود؛

-  روزی که آدم آفریده  شد، روز نوروز بود؛
-  روزی که به موسی وحی آمد،  روز نوروز بود؛

-  روزی که عیسی به پیام بری برگزیده شد، روز نوروز بود؛
را - که گم کرده  پرآوازه اش  انگشتر  -  روزی که سلیمان 

بود- بازیافت، روز نوروز بود؛ 
-  و سرانجام، روزی که خلیفۀ چهارم به خالفت رسید، روز 

نوروز بود.
و از این گونه روایت ها، چندتای دیگر نیز خوانده ام.

اکنون، اجازه بدهید که بیایم بر سرنوروز، در کابلستان خودمان:
جشن نوروز در کابل، در راز هفت سین گذشته ها، در چندین  

جای برگذار می شد:
- یکی در دامنۀ تپۀ سیاه سنگ، در جنوب تپۀ مرنجان؛

- دیگر، در منطقۀ خیرخانه؛
- دیگر، در جنوب غرب باالحصار کابل، در دامنۀ تپه یی که راه  

به کوچۀ خرابات دارد؛
- دیگر، در دامنۀ کوه سخی؛

- و دیگر، در باغ بابر.
شاد روان داکتر جاوید، در جایی می نویسد: پیش از آن که پیکر 
ظهیرالدین محمد بابر را به کابل بیاورند و در باغ بابر به خاک 

بسپارند، این باغ، باغ نوروزی نامیده  می شد.

با  کردم،  یاد  که  این جاهایی  از  برخی  که  است  این  جالب  
آیین های مهرپرستی و بودایی، پیوند داشته اند. از جمله، گفته  
می شود که واژۀ خیرخانه - در اصل- خورخانه، یعنی خانۀ 
قوت  زمانی  این گفته،  بوده است.  مهر،  جای گاه  یا  خورشید 
باستان شناس   - هاکن  میالدی،   ۱9۳۴ سال  در  که  گرفت 
فرانسه یی- یک پیکرۀ مرمرین سوریا را که سر نداشت، از این 

بخش کابل، از زیر خاک برون آورد.
این سوریای هندی، همان مهر یا میترایی است، که آریاییان 
میترا، خدای  یا  او را می پرستیدند. سوریا  از زردشت،  پیش 

خورشید بود. 
سی سال پس تر، در دهۀ شصت میالدی، یک سرباز شوروی 
- به گونۀ تصادفی - یک سر مرمرین را از منطقۀ خیرخانه پیدا 
کرد. همین که این سر مرمرین را به پیکرۀ سوریا نصب کردند، 
روشن شد که این سر مرمرین، سر میترا - خدای خورشید- 
است. برهمین بنیاد، به نظر می رسد که در این بخش کابل، یک 
پرستش گاه میترایی یا مهرپرستی، وجود داشته بود و شاید هم، 
همین اکنون، بازمانده های این پرستش گاه، در زیر خانه های 

تازه بنا شده مدفون باشند.

در هم سایه گی تپۀ سیاه سنگ، یعنی در تپۀ مرنجان، نیز بازمانده 
هایی از یک معبد بودایی، به دست آمده اند. به نظر می رسد که 
واژۀ مرنجان نیز - مانند واژۀ آسه مایی- یک واژۀ هندی باشد.

گفته می شود که واژۀ خرابات، در اصل، خورابه بوده است. 
ساخته  آبه  و  خور  از  یعنی  جزو،  دو  از  خورابه،  واژۀ  این 
شده است که جای خورشید یا پرستش گاه مهر، معنی می دهد. 
    واژۀ آبه، پس وندی است که جای یا محل را می رساند و 
این پس وند را، در واژۀ های شورابه، گرمابه، سردابه و مانند 

این ها، می توانیم یافت.
با گذشت زمان، به نظر می رسد که خورابه شده است خرابه و 

سپس هم، آن را جمع بسته اند خرابات!

از این گذشته، کمی دورتر از این محل - در نزدیک پنجۀ شاه - 
نیز، در همین اواخر، یک معبد بودایی پیدا شده است.

دوستانی از من می پرسند که چرا واژۀ مهراب را با های هوز 
می نویسم. در این باره، بایدم گفت که واژۀ مهراب یک واژۀ 
تازی،  زبان  در  می رساند.  را  مهر  جای گاه  که  است  پارسی 
برای مهراب، واژۀ مقصوره به کار می رود؛ چنان که شیخ شیراز 

می گوید: 
به مقصوره در، پارسایی مقیم
زبانی دل آویز و قلبی سلیم...

از   - عربی  زبان  های  فرهنگ  از  برخی  در  دیگر،  از سوی 
جمله در المنجد - واژۀ محراب، از ریشۀ حرب آمده است و 

جنگ جو و دل آور معنی می دهد.
خوب من این عادت را دارم که گاه گاهی حاشیه پردازی می کنم 
و کتابی هم به نام حاشیه ها دارم که در دهۀ شصت چاپ شده 
است. استادان ادبیّات -که در این جشن واره حضور دارند- 
می دانند که این کار را در علم بدیع، استطراد می گویند و کار 

چندان زشتی نیست.
بر می گردم به اصل مطلب و سخنم را فشرده می سازم:

- جشن نوروز، یک مراسم سترگ و فرخندۀ فرهنگی است 
که قدمت چندین هزار ساله دارد. این جشن، هم چون میراثی 
ارج اومند، از نیاکان مان، به ما به ارث رسیده است و باید این 

میراث ورجاوند را گرامی بداریم؛ 

چندین  امروز  که  فراخی  گسترۀ  در  فرخنده،  جشن  این   -
کشور را در بر می گیرد، برگذار می شود و میلیون ها تن از 

شهروندان این کشورها، در این جشن شرکت می کنند؛
ملل  سازمان  فرهنگی  علمی-  نهاد  که  است  همین جا  از   -
روی داد  یک  هم چون  را،  جشن  این  یونسکو،  یعنی  متحد، 

جهانی، شناخته است.
سیاه دالِن  از  شماری  که  است  این  شگفت  همه،  این  با 
زشت کردار -که جهان را از چشم مور می بینند - برگذاری این 
جشن سال مند چندین هزار ساله را، کاری حرام می پندارند. 
در  که  نمی دانند  تاریخ،  اهرام  از  گریخته  مومیایی های  این 
نیشاپور  بلخ و هرات و مرو و  نظامیه ها و مدارس بخارا و 
و بغداد و شام و مصر، هزاران فقیه و دانش مند بودند و، در 
میان آنان، کم تر کسی را سراغ می توان کرد که - مانند غّزالی 
معروف- این جشن و جشن سّده را نکوهش کرده باشد و 

آن ها را از محرومات و منکرات دانسته باشد.
خوب، باشد. من سخن خودم را با سروده یی از قاآنی شیرازی 
آغاز کردم و، در این دم، می خواهم  سخن را با بیت زیبایی از 

ملک الشعراء - قاری عبداهلل – به پایان برسانم:
نـو بهــــار آمـد که از گل باز درگـیرد چمـن
چون مجوس آتش پرستی را ز سر گیرد چمن!

 از التفات و شکیبایی شما، فراوان شاکر و سپاس گزارم. شاد 
و کام گار باشید!
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جشن جمشیدی نوروز: 
میراث ارج اومندِ نیاکان مان

5 www.mandegardaily.comوژئه نوروزری

سروده هایی از میرزا 
عبدالغفور یعقوبی 

قدت چون سرو شب دیدم سیاه پوش   
 چو ابري کرده مهتابی در آغوش 

ز فیض صبح نوروز جوانیت       
به دور عارضت گل می زند جوش

چو رویت الله در صحرا ندیدم       
به مویت مشک تر همتا ندیدم

دوچشمانت حیا بار یدني داشت    
 بهاری این چنین زبیا ندیدم     

بهار رفته باز آمد خوش آمد          
جهانی نو به ساز آمد خوش آمد

به سوي موج گل در جوشش ناز  
 پر از بلبل نیاز آمد خوش آمد

ترا تا جعد کاکل آفرید ند      
جهان پیچیده سمبل آفریدند

به پاس صبح نوروز جوانیت 
بشهتي نو ز کابل آفرید ند

مه قربان قد سرو قطاریت
فداي نرگس مست نگاریت

لبم تا سال دیگر شکرین است
ازان یک بوسۀ نذر بهاریت

غزل
روز نوروز است عزیزم بیا بریم سیل مزار 
 ساز خلقت نوجواني ست و غنیمت نوبهار

کم ز رضوان جنان نبود تماشای شمال            
خاصه گر همدوش دلبر بگذریم از چاریکار

سرو قدت کز پل ساز خماري بگذرد            
 مي  شود از عارضت صد الله میدان الله زار

چون دو چشمت پرسمنگان می دهد بادام تر         
چون دولعلت، تاشقرغان بشکفد گل در انار

بر سالمت اولیاي بلخ مي گوید جواب             
با طوافت می کشاید خواجه خیراتي مزار

پرچم شاه سخي تا گردد از سرها بلند    
 مي شود الحق کرامات علي حاجت برار

کعبه سان باشد بهار آنجا زیارتگاه عام            
چون گل سرخ است،   هرسو سرخ رویان صد هزار

همچو یعقوبي حضور خاص مردان خدا  
 دست استدعا ببر آنجا قبولی ها برار  
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شماری از علمای دینی: 

تجلیل از نوروز حرام نیست
بلخ چشم در راه نوروز...

 چهار جشن  دوره آریایی ها است که تنها این جشن 
در حال حاضر در افغانستان و به ویژه در والیت بلخ 

به شکل پرشکوه تجلیل می شود.
»مهرگان«، »یلدا« و »سده« سه جشن دیگری آریایی ها 
است که تقریبًا به دست فراموشی سپرده شده و از این 
جشن ها در افغانستان به گونه کمرنگی تجلیل می شود 
و یاهم هیچگونه مراسم به منظور تجلیل از آن صورت 

نمی گیرد.
مراسم تجلیل از سال نو همه ساله در شهر مزارشریف 
در زیارتگاه روضه مبارک منسوب به حضرت علی در 
برافراشتن  با  روز نخست سال جدید هجری شمسی 

جهنده برگزار می شود.
 این جهنده برای چهل روز به حالت اهتزاز نگهداشته 
می شود، در این چهل روز هزاران نفر از گوشه و کنار 

افغانستان برای زیارت به شهر مزارشریف می آیند.
از سوی دیگر بلخ به دلیل اینکه بستر اساسی فرهنگ 
گذشته آریایی ها بوده بنابر این توجه ویژه یی از سوی 
حکومت محلی برای راه اندازی جشن نوروز صورت 

می گیرد.
مبارک  روضه  به  منتهی  جاده های  تزئین  و  تنویر 
منسوب به حضرت علی )ک(، غرص ده ها هزار نهال 
در گوشه و کنار شهر مزارشریف و تالش برای تزئین 
و پاک نگهداشتن شهر از جمله اهداف حکومت محلی 

بلخ است.
نه تنها حکومت محلی بلخ برای تزئین و پاک نگهداشتن 
شهر آماده گی می گیرند بلکه ساکنان این سرزمین نیز با 
تزئین، پاک کاری و رنگمالی منازل و آپارتمان هایشان 

آماده گی از میزبانی در سال نو نشان می دهند.
از سوی دیگر با فرا رسیدن مراسم جشن نوروز، جاده 
های منتهی به شهر مزارشریف شاهد ترافیک سنگین 

و شلوغ است.
بر همین اساس مسئووالن امنیتی والیت بلخ میگویند، 
در  مزارشریف  شهر  بهتر  امنیت  تامین  منظور  به 
روزهای نوروز 7 کمربند امنیتی در اطراف شهر ایجاد 

نموده است.
بیشتر عالقه مندانان که برای تجلیل از سال نو به شهر 
مزارشریف می آیند از والیت های کابل، پروان، غزنی، 
سالنگ  شاهراه  از  که  هستند  ننگرها  و  قندهار  هرات 

عبور می کنند.
تاریخ 22  از  تا  به همین خاطر، دولت تصمیم گرفته 
حوت الی ۸ حمل عبور و مرور موترهای بابری را در 

شاهراه سالنگ متوقف کند.
از سوی دیگر موترهای بابری در شهر مزارشریف هم 
در روزهای نوروز از طرف روز اجازه عبور و مرور 
ندارند و تنها می توانند از طرف شب آن هم با در نظر 
داشت وضعیت ترافیکی اجازه عبور و مرور را بدست 

آورند.
نیز در شب  بازرگانان و مغازه دارن شهر مزارشریف 
روزهای سال نو که میزبان هزاران نفر هستند و شاهد 

افزایش فعالیت های تجارتی می باشند.
مسووالن محلی در بلخ می گویند، با فرا رسیدن سال نو 
فعالیت های تجارتی در شهر مزارشریف افزایش یافته 
درآمدهای  کاران  کسبه  و  داران  هتل  داران،  مغازه  و 

زیادی را در این روزها بدست می آورند.
همه ساله در آستانه سال نو مسافرخانه ها و هتل های 
حتی  که  بوده  مسافران  از  مملو  مزارشریف  شهر 
برایشان  جایی  مسافرخانه  و  ها  هتل  در  که  مسافران 
مهیا نمی شود به بیرون از این مکان ها شب روز شان 
سپری نموده تا سال نو را در شهر مزارشریف جشن 

بگیرند.
همچنین والیت بلخ نیز برای همکاری با بازدیدکنندگان 
شهر  به  که  نوروز  عنعنه یی  جشن  عالقه مندان  و 
مبارک  روضه  به  نزدیک  مکاتب  می آیند،  مزارشریف 

را تبدیل به مهمانخانه ها می کنند.
مهمان هایی که از والیت های مختلف به منظور تجلیل 
بود  برای  و  می آیند  شهرمزارشریف  به  نو  سال  از 
در  که  می توانند  آنان  نمی شود،  پیدا  مکان  شان  باش 
مکتب هایی که از سوی مسوالن محلی اختصاص داده 

شده سکونت داشته باشند.
برنامه های فرهنگی و ورزشی نیز تحت عنوان میله گل 
سرخ بخشی دیگری از برنامه  های تنظیم شده حکومت 
محلی است که در مکان های مختلف شهر مزارشریف 

راه اندازی می شود.
حبیب نجفی زاده – مزارشریف

کشورهایی که در...
 آن را تمیز کرده روشن می کند. مردم قزاقستان اعتقاد 
باعث  نو  سال  آغاز  در  خانه  بودن  تمیز  که  دارند 
می شود افراد آن خانه دچار بیماری و بدبختی نشوند. 
که  آش(   = )کوژه  گوژه  نوروز  نام  به  غذایی  پختن 
تهیه آن به معنی وداع با زمستان و غذاهای زمستانی 
است و از هفت نوع ماده غذایی تهیه می شود در این 

ایام جزو آیین و رسوم مردم این کشور است.
روز  یک  نوروز  برای  کشور  این  مردم  ازبکستان: 
تعطیلی در 2۱ مارچ دارند. مراسم ویژه یی به مناسبت 
نوروز در ازبکستان برگزار می شود. مردم این کشور 
را  یکدیگر  دارند،  هم  از  رنجشی  اگر  نوروز  در 
مقام های  حضور  با  نوروز  ویژه  مراسم  می بخشند. 

تاشکند  شهر  مرکزی  پارک  میدان  در  دولتی  ارشد 
برگزار می شود. 

آلبانی: 22 مارچ در این کشور برای برگزاری جشن 
عنوان  به  نوروز  سلطان  است.  تعطیل  نوروز  ملی 
می شود.  برگزار  شکوه  با  ساله  هر  ملی  جشن  یک 
در  بکتاشی ها  اصلی  تکیه  در  مراسم  باشکوه ترین 
تیراناست و صبح روز بیست و دوم مارچ، مردم در 

باغ تکیه جمع می شوند.
و  تعطیل است  مارچ  این کشور هم 2۱  در  کوزوو: 
مانند آلبانی جشن سلطان نوروز در این کشور برگزار 
می شود. در ابتدای این جشن به احترام کشته شدگان 

جنگ کوزوو یک دقیقه سکوت می شود.
مناطق کردنشین عراق و ترکیه: در منطقه خودمختار 
کردستان عراق روز 2۱ مارچ به صورت رسمی تعطیل 

است اما این تعطیلی در مناطق دیگر غیر رسمی است. 
کردهای عراق در نوروز رسم دارند که اگر کسی در 
در خانه  باشد،  داده  از دست  را  طول سال عزیزش 
اصطالح  به  برای  و دوستانش  اقوام  و  می ماند  خود 
ابالغ جای خالی عزیز از دست رفته اش، به دیدن وی 
می آیند. دولت ترکیه در راستای اصالحا برای ورود 
به اتحادیه اروپا از چند سال پیش نوروز را به صورت 
رسمی پذیرفته است. در اساسنامه جدید آموزش  و 
پرورش ترکیه، عید نوروز به عنوان عید رسمی این 
کشور پذیرفته شده و به مراکز آموزشی ابالغ شده که 
جشن هایی برای بزرگداشت این عید برگزار شود. در 
اورفا،  دیاربکر،  مانند  ترکیه  شرقی  جنوب  شهرهای 

ماراش و مرسین، نوروز مراسم باشکوهی دارد.
                          منبع: پیام آفتاب

          ناجیه نوری

دین  هیچ  به  ارتباطي  هیچ  نوروز  از  گرامی داشت 
این  دانستن  با حرام  برخي ها  اما  ندارد،  مذهبي  و 
باستاني  و  کهن  فرهنگ  نابودي  صدد  در  جشن 

کشورمان هستند. 
با  مجلس  نماینده گان  و  دین  عالمان  از  شماري 
فرهنگ  یک  نوروز  مي گویند،  مطلب  این  اظهار 
است، اما برخي ها که خود را با این فرهنگ بیگانه 
مي دانند، برضد این سنت کهن تبلیغ به راه انداخته 

و گرامی داشت از این روز را حرام مي خوانند.
در سال های پسین به خصوص در روزهای اخیر 
تبلیغات گسترده یی بر ضد جشن باستانی نوروز در 

میان مردم به راه انداخته شده است. 
شماری از امامان مساجد نوروز را حرام خواندند و 

شماری هم حالل.
به  کسانی  نیز  فیسبوک،  اجتماعی  صفحات  در 
دین  خالف  را  آن  و  کردند  قیام  نوروز  مخالفت 
مبین اسالم پنداشته و گرامی داشت از این روز را 
بدعت عنوان کرده و در عین حال میراث زردشتیان 

خواندند.
اما بیشتر کابران فیسبوک در افغانستان، به دفاع از 
تاریخی سرزمین  و  کهن  فرهنگ  عنوان  به  نوروز 

مان پرداخته اند.
در  طالبان  افغانستان،  تاریخ  در  بار  نخستین  برای 
کردند  اعالم  حرام  را  »نوروز«  شان  امارت  زمان 
جای  به  را  هجری-قمری  سال  دلیل  همین  به  و 
سال هجری - شمسی در ادارات خودشان رسمیت 

بخشیدند. 
حرام  پژوهشگران،  و  دینی  عالمان  از  شماری  اما 
عدم  از  ناشی  را،  عده یی  توسط  نوروز  دانستن 
و  نوروز  از  دین  عالمان  از  برخی  الزم  آگاهی 
سرزمین  این  باستانی  فرهنگ  با  دشمنی  هم چنان 

عنوان کردند.
گفته  ماندگار  روزنامۀ  به  دینی  آگاهان  از  برخی 
این  بومي  سنت هاي  با  که  معیني  حلقات  که  اند 
تبلیغات  راه اندازي  با  دارند،  دشمني  سرزمین 
صدد  در  نوروز،  دانستن  حرام  بر  مبنی  گسترده 

نابودي این فرهنگ کهن هستند.
باغ  جامع  مسجد  خطیب  حسام  حبیب اهلل  مولوي 
به  ارتباطي  نوروز  از  گرامی داشت  مي گوید:  باال 

هیچ دین و مذهبي ندارد.
مختلف  مذاهب  و  ادیان  این که  از  قبل  افزود:  او 
انسان ها  و  داشته  وجود  فصول  تغییر  آیند،  پدید 
بهار  آمدن  با  زیرا  را جشن مي گرفتند،  بهار  آمدن 
در اکثر مناطق و از جمله افغانستان برنامۀ کشت و 

کار آغاز مي شود.
برنامۀ  نوروز  از  گرامی داشت  مي کند،  تأکید  وي 
از هیچ مکتب و مذهب  نیست و  مذهبي و دیني 
اعتقادي منشأ نگرفته است، بل این روز از پیداش 

زمین منشأ گرفته و تا امروز ادامه دارد.
که  گوید  می  حسام  مولوی  حال  همین  در 
گرامی داشت از این روز به عنوان یگانه »عید« جایز 

نیست. 
به گفتۀ مولوي حسام، حرام دانستن گرامی داشت 
از نوروز توسط برخی ها چند علت دارد: نخست، 

عدم آگاهي و ِجهل افراد در باره چگونه گی نوروز 
است. دوم؛ برخي ها که خود را با این فرهنگ بیگانه 
مي دانند، برضد این سنت کهن تبلیغ راه انداخته و 

گرامی داشت از این روز را حرام مي خوانند.
دانستن  حرام  بر  مبني  گسترده  تبلیغات  او 
گرامی داشت از نو روز را  قومي و سیاسي دانسته و 
به عنوان مثال مي گوید که چرا ۸ مارچ روز زن که 
آمده از غرب است، با شکوه گرامی داشت مي شود 
و علماي کشور در برابر آن ایستاده گي نمي کنند، اما 
گرامی داشت از نو روز را که در طبیعت ریشه دارد، 

حرام مي دانند؟
معتقد  نیز  پژوهان  تاریخ  از  این حال، شماری  در 
فرهنگی  و  باستانی  جشن  یک  نوروز  که  هستند 
دینی-  ارزش های  با  تضادی  هیچ  که  است 

اسالمی مان ندارد. 
پژوهشگر  و  محقق  مهدي  محي الدین  داکتر 
مي گوید: حلقات معینی که با سنت هاي بومي این 
سرزمین دشمني دارند، با به راه انداختن تبلیغات 
گسترده در خصوص حرام دانستن نوروز در صدد 

نابودي فرهنگ ما هستند.
آقای مهدی تأکید کرد: کساني که مجسمه هاي بودا 
را از بین بردند، در پشت این تبلیغات گسترده قرار 
دارند و مي خواهند مردم را از سنت و فرهنگ هاي 

کهن این سرزمین دور سازند.
به گفتۀ او، فتواي اخیر شوراي علما در خصوص 
داد  نشان  کشور  در  بین المللي  نیروهاي  حضور 
که این شورا به فرمان و فرمایش ارگ فتوا صادر 
موقف شان،  ندادن  دست  از  خاطر  به  و  مي کنند 

گرامی داشت نوروز را نیز حرام مي دانند.
داکتر مهدي اضافه کرد، شاید شماري از این علما 
از سوي کساني که با تاریخ و فرهنگ مردمان این 
و  باشند  شده  تهدید  نیز  دارند،  دشمني  سرزمین 
حرام  را  نوروز  از  گرامی داشت  دلیل  این  روي 

اعالم کردند.
به باور وي، به دلیل نا آگاهی شماری از عالمان دین 
از سوابق نوروز و نسبت دادن این فرهنگ باستانی 
از  برخی ها گرامی داشت  دین زردشتی،  با  و کهن 

نوروز را حرام می خوانند.
به گفتۀ او، جشن باستانی نوروز هیچ نسبتی با دین 
زردشتی ندارد؛ زیرا از این روز نه تنها قبل از دین 

صورت  گرامی داشت  تاریخ  از  قبل  بل  زردشتي، 
می گرفته است.

برضد  تبلیغات  عمدۀ  بخش  افزود:  مهدي  داکتر 
جشن باستانی نوروز، جنبۀ قومي دارد.

از  »شماري  گفت:  همچنان  مجلس  عضو  این 
مردم افغانستان که خود را وابسته به این سنت و 
فرهنگ مي دانند از این روز گرامی داشت مي کنند، 
اما شماري دیگر به دالیل سیاسي یی که برخاسته 
فرهنگ  این  با  را  خود  است،  طالبان  تبلیغات  از 
این  از  این که  کنار  در  و  مي کنند  احساس  بیگانه 
آن  گرامی داشت  مانع  نمي کنند،  گرامی داشت  روز 

نیز مي شوند و با آن دشمني مي کنند.«      
علمای  شورای  عضو  بلخي  عالمي  حسین  سید 
عنوان  به  نوروز  از  گرامی داشت  مي گوید:  کشور 
عید جایز نیست؛ اما به مثابۀ گرامی داشت از آمدن 

بهار مشکلي ندارد.
او افزود: اگر مردم از نوروز به عنوان این که سال 
و  مي رسد  فرا  بهار  و  مي شود  عوض  خورشیدي 
افغانستان  قدیمي  سنتي  و  فرهنگ  یک  عنوان  به 

گرامی داشت مي کنند، هیچ مشکلي ندارد.
این عضو شوراي علما تأکید کرد: اگر از نوروز به 
عنوان عید گرامی  داشته شود، نادرست است، زیرا 
از  اما گرامی داشت  در اسالم دو عید وجود دارد؛ 
نوروز به عنوان آمدن بهار حرام نیست و هیچ کس 

آن را حرام نمي داند.
جشن باستانی نوروز که نوید بخش پایان زمستان و 
آغازگر بهار است و پیشینۀ کهنی در تاریخ کشورما، 

منطقه و جهان دارد.
با  اکنون  تا  باستان  زمان های  از  جشن  این 
و  خراسان  آریانا،  سرزمین  در  تمام  شکوه مندی 

افغانستان امروزي تجلیل می شود.
سنت  این  تاریخی  ریشه های  محققان  از  بعضی 
بزرگ را به دوران پیدایش انسان نسبت مي دهند و 
شماري هم این جشن را به جمشید یا یما )شهریار 

بزرگ آریانا( نسبت داده اند. 
 2۰۱۰ سال  فبروری   2۳ در  متحد  ملل  سازمان 
)۴حوت ۸۸( سرانجام 2۱ مارچ را به عنوان »روز 
بین المللی نوروز« در تقویم خود ثبت کرد تا جشن 
به  دنیا  در  نفر  میلیون   ۳۰۰ از  بیشتر  نوی  سال 

صورت رسمی جهانی شود. 
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نوروِز خوش آیین و...
 آن سنت و رویه یی که شخص می خواهد در 
آن مردم  به  کند، منحصر  تقلید  از دیگران  آن 
سنتی  و  رویه  چنین  مردمان،  دیگر  و  باشد 
نداشته باشند؛ و دوم این که شخصی که آن کار 
را انجام می دهد، هدفش تقلید و پیروی باشد. 
حال آن که معموالً نوروزدوستان، به پیروی از 
عالوه  نمی دهند.  انجام  را  کار  این  زردشتیان 
بر آن که جشن نوروز، ویژۀ زردشتیان نیست ـ 

چنان که پیشتر گفتیم.
رو در رو قرار دادِن هویت فرهنگِی یک ملت با 
ارزش های مذهبی آن، نتایج و پیامدهای خوبی 
به ارمغان نخواهد آورد و تبعات ریشه براندازی 
کسانی  ما  کشور  در  متأسفانه  ولی  دارد. 
در  را  ما  مدنِی  و  فرهنگی  هویت  می کوشند 

تضاد با ارزش های دینی و مذهبی قرار دهند.
در  افغانستان  در  جریانی  که  می رسد  نظر  به 
صددِ آن است که به بهانۀ دفاع از ارزش های 
دینی، به مسخ هویت فرهنگِی ما بپردازد. این در 
حالی ست که هیچ تعارضی میان این دو وجود 
ندارد. اسالم توانسته با هویت های گونه گون در 
سطح جهان هم نشین و سازگار باشد و آداب 
و سنِن آن ها را رعایت کند. مگر این که اسالم 
را دینی عربی بشماریم و جاودانه گی و جهانی 

بودِن آن را انکار کنیم.
6

نیز  دیگری  معضل  با  »نوروز«  مبحث  در  ما 
برای  نوروز  مخالفان  این که  آن  و  مواجه ایم 
بودِن تجلیل  بر حرام  ادعای خود مبنی  اثبات 
و  می کنند  استناد  فقیهان  سخنان  به  نوروز  از 
عبارت هایی را که در کتاب های مثاًل متأخرین 
می کنند،  نقل  نبات  و  نُقل  مثل  آمده،  احناف 

گویی که این فقیهان با کانون وحی در ارتباط 
من  است.  خلل ناپذیر  سخن شان  و  بوده اند 
نمی دانم این چه منطقی است. چه کسی گفته 
که سخن فقیهان ـ آن هم فقیهان درجه چهار و 
پنج ـ برای ما حجت شرعی است؟ همان گونه 
از  پیامبر  برای  آن چه  به جز  می دانند  همه  که 
طریق وحی آمده )قرآن و سنت(، هیچ سخن 
دیگری از نظر شرعی الزام آور نیست. حتا همۀ 
سخنان پیامبر اسالم هم حجت شرعی نیستند. 
فقط آن بخش از سخنان ایشان حجت شرعی 
وحی  کانون  به  مستند  شود  ثابت  که  هستند 

استند.
)اگرچه  ما  کشور  در  دین  سخن گویان  واقعاً 
رفتار  طرز  اما  ندارد،  سخن گویی  دین  اصوالً 
برخی از متدینان نشان می دهد که آن ها خود 
وضعیت  می شمارند(  دین  سخن گوی  را 
کنیم  فرض  آورده اند.  پدید  را  تأسف آوری 
یا  سال  هشت صد  یا  سال  هزار  در  فقیهی 
و  نرسید  مغزش  به  خون  پیش،  سال  پنج صد 
حرف بی پایه و نامستندی زد، ما هم باید از او 
بی منطق  بی مبنا و  کنیم و همان سخِن  پیروی 
گذشته گان  فقط  آیا  کنیم؟  تکرار  و  تلقین  را 
از خرد  ما  و  بوده اند  ما صاحب عقل و خرد 

خدادادی بهره یی نبرده ایم؟
طرفه آن که: این ها نه به خود جرأت و جسارت 
در برابر »سلف صالح!« را می دهند و نه دیگران 
را می گذارند که عقل و منطِق خود را به کار 
بررسی  و  نقد  را  پیشینیان  بیاندازند و سخنان 
کنند، و از آن باالتر، »جسارت کننده گان« را متهم 
به »بی ادبی و هتاکی و بی دینی و بی اعتقادی« 
می کنند. ظاهراً این ها به این گمان اند که بهشت 
و دوزخ، ملک مطلق شان است که به هر کس 
که  کسی  هر  از  و  ببخشند  خواست  دل شان 

دل شان خواست دریغ کنند. ظاهراً این ها تاهنوز 
از ورطۀ قرون وسطا رهایی نیافته اند.

در  شگرف  تحوالت  این همه  صدای  آیا 
و...  سیاست  و  اقتصاد  و  فرهنگ  عرصه های 
آیا  است؟  نرسیده   این ها  گوِش  به  هنوز  تا 
خردورزانه است که ما پس از این همه تحوالت 
و  ذهن  بازهم  داده،  رخ  گیتی  در  که  عظیمی 
ضمیِر خود را تعطیل کنیم و همۀ این تحوالت 
و دگرگونی ها را نادیده بیانگاریم و بچسبیم به 

پیروی کورکورانه از گذشته گان و قدما؟
واقعاً از نظر این ها فقه همین است که عبارت ها 
و متون فقهی را از بر کنیم و طوطی وار تحویل 
مخاطب بدهیم؟ اگر فقه این است، پس وای 

بر ما!
فقهی  مرده ریگ  که  نیستم  این  منکِر  من 
مرده ریگ های  عظیم ترین  از  یکی  مسلمانان، 
فقهی در عرصۀ دنیاست، اما این به معنای آن 
نخواهد بود این میراث سترگ را نقد و بررسی 
مقدسش  و  بپذیریم  دربست  را  آن  و  نکنیم 

بشماریم.
انسان ها،  همۀ  همانند  هم  مسلمان  فقیهان 
محدود به زمان و مکاِن خود بودند و معصوم 
پیامبران،  از  جز  به  نبودند.  اشتباه  از  عاری  و 
گاهی  و  می کنند  اشتباه  همه گی  دیگران 
و  می شوند  مرتکب  بزرگی  اشتباه های  نیز 
می خواهید  می گویند.  چرت وپرتی  حرف های 
از سخنان بی پایه و چرت وپرتی که عالمان دیِن 
ما در گذشته زده اند، برای شما چیزهایی نقل 
کنم؟ اگر این کار را بکنم، مسلماً به قول موالنا 
همان  پس  می شود.  کاغذ«  من  هفتاد  »مثنوی 
بهتر که این بخش را مسکوت بگذاریم، زیرا نه 
من حوصلۀ نقِل آن را دارم و نه شما شکیبایی 

خواندنش را.

نوروز چیست...
 به نام: »۱۳به در« از جشن های اصلی ایرانیان 

امروزی است.
پادشاه هخامنشی، از تخت جمشید که محلی 
هنگام  به  بوده،  نیایش  مخصوص  و  مقدس 
نوروز، اقوام مختلف »ماد«، »ایالمی«، »بابلی« 
محلی شان  فاخر  لباس های  با  را  دیگران  و 
می خواسته و نو شدن سال را در کاخ »اپادانا«، 
در برابر شاه جشن می گرفتند و از حاصالت 
هدیه  شاه  به  دامداری شان  و  زراعتی  محلی، 

می دادند.
جشن  که  می دهد  نشان  شواهد  و  مدارک 
نیز  با عقاید دورۀ اسالمی  نو،  یا سال  نوروز 
محمد  مرحوم  دارد. چنان چه  پیوندی محکم 
باقر مجلسی، یکی از دانشمندان مذهب اهل 
تشیع، می گوید: »امام جعفر صادق)ع( نوروز 
یعنی  خوانده،  خجسته  و  فرخنده  روزی  را 
روزی که حضرت آدم)ع( در آن روز آفریده 

شده است.«
موصوف هم چنین به نقل از امام موسی کاظم 
)ع( می نویسد: »خداوند)ج( در نوروز، آفتاب 
را برتابانده؛ ابرها را فرمان داده تا ببارند؛ بادها 
را فرمان داد تا بوزند در زمین. در همین روز، 
است،  شکسته  را  بت ها  ابراهیم)ع(  حضرت 
این  در  هجرت،  دهم  سال  در  روایتی  بنابر 
»غدیر  در  خاتم¬النبیین)ص(  حضرت  روز، 
از  و  ایراد،  خطابه یی  مسلمانان  برای  ُخم«، 
نزول آیۀ اکمال دین اسالم، مژده داده است.«

قدوم خجستۀ نوروز را در کشورهای مختلف 
اسالمی و غیراسالمی به ویژه افغانستان، ایران، 
مرکزی،  آسیای  هند،  پاکستان،  تاجیکستان، 
عراق، ترکستان، چین و کشورهای اسالونژاد 
اروپایی و مناطق دیگر جهان با آداب، رسوم و 

پیک های خاص آن جشن می گیرند. 
مردم افغانستان نیز با جشن نوروز و مراسم آن 

در مناطق مختلف، آشنا هستند.
در ایران به استقبال جشن نوروز، خانه تکانی، 
چهارشنبه سوری، رفتن به باالی قبور رفته گان، 
نوروزی«،  »میر  دوستان  و  اقارب  خانه های 
فیروزی«، سبزه رویاندن در خانه ها،  »حاجی 
گستردن سفرۀ )دستر خوان( هفت سین، میوه 
لباس  بردن  نامزدها،  به خانۀ  رفتن  تر کردن، 
نوروزی، رفتن به تفریح گاه ها، دامنۀ کوه ها و 
طبیعت آزاد بوده، و ۱۳ نوروز به نام »سیزده 
مراسم  جزو  و  معمول  طبیعت  روز  یا  بدل« 

سال نو است.
در سرزمین های اسالونژاد اروپایی، تجلیل از 
نوروز، با جشن های ۱2روزۀ »کارناوالی« آغاز 
و  رقص  حیوانات،  ماسک های  پوشیدن  با  و 

آوازخوانی ادامه می یابد.
پلید«،  »۱2روح  آن ها،  اسطوره یی  عقاید  در 

باالی  آسمان ها  ستون های  که  دارد  وجود 
آن هاست. این ارواح پلید، ستون های آسمان ها 
وقتی  بیفتد.  شانه های شان  از  تا  می جوند  را 
نو  سال  می گردد،  نزدیک  افتادن  به  ستون ها 
و  ¬نمی ریزد  فرو  جهان  لذا  می شود؛  آغاز 

زنده گی انسان ها تداوم می یابد. 
سیزدهم  روز  اسالوها،  قدیم  باورهای  به 
فروردین ماه )ماه حمل در تقویم افغانستان( 
که  است  جهان  تکامل  دور  و  نجات  روز 

مطابق ۱۳به در ایرانی ها می شود.
»روز ۱۳ماه حمل )فروردین ماه( برابر با ۱۴ماه 
مردم یهود است که مصادف با ۱۳ماه مصری ها 
می شود. چون یهودها غروب خورشید را، اول 
روز حساب می کنند، نه طلوع آن را. بنابراین، 
روز ۱۳به در ایرانی ها، برابر با ۱۳ ماه یهودها و 
مصری ها نیز می شود که همان روز طبیعت و 

روز نجات جهان است.«
جاپانی ها و بعضی مناطق جنوب شرق آسیا، 
مصادف  که  را  اپریل  آغاز  و  مارچ  ماه  پایان 
منتظر  بی صبرانه  است،  ماه  فروردین   ۱2 با 
شکفتن گل های میوۀ لذیذ گیالس هستند که 
نوید جشن های بهاری را می دهد و میله های 
آغاز  دیگر  نباتات  و  گیالس  شکوفه بینی 

می گردد.
مرکزی،  آسیای  بر  استیال  از  بعد  عرب ها 
مردم  قدیم  عنعنات  و  آیین ها  می خواستند 
و  نوروز  اهمیت  به  وقتی  ببرند.  بین  از  را 
پادشاه  پیوند آن را، به موسس آن )جمشید( 
مردم  باورهای  به  کردند،  درک  آریایی  عادل 
به  اسالمی  دوره های  در  گذاشتند.  احترام 
جای هفت»شین« )شکر، شمع، شیرینی، شیر، 
شانه و شراب( تهیۀ هفت سین )سبزه، سرکه، 
آهسته  سپند(  و  سیب  سیر،  سنجد،  سمارق، 

آهسته معمول گردید.
از  سمرقند،  و  بخارا  که  سامانیان،  دورۀ  در 
علوم  جمله  از  و  دانش  و  علم  بزرگ  مراکز 
اسالمی بود، برای برگزاری مراسم جشن های 

نوروزی، شرایط بسیار مساعد گردید.
بامیان،  تخارستان،  بلخ،  قدیم،  کابلستان  در 
هرات و شهرهای دیگر خراسان، مردم قرن ها 
نوروز را جشن گرفته و مراسم متعدد، از قبیل 
پوشیدن لباس های فاخر، اسب دوانی، بزکشی، 
پهلوانی، سنگ اندازی، رفتن به دشت ها، دامنۀ 
کوه ها و عنعنات متعدد معمول بوده، در قرون 
شاه  »جهنده«ي  کردن  بلند  اسالم،  از  بعد 
زیارت ها  سایر  و  علی)رض(  حضرت  اولیا 
اسالمی  روحیۀ  ما،  کشور  مختلف  مناطق  در 
گرفته است. در آریانای باستان نیز زمانی که 
محسوس  خدایان  ملت ها،  و  تمدن ها  اکثر 
این  می پرستیدند،  را  طبیعت  عناصر  و  مادی 
تنها آریایی های پیرِو زردشت بودند که خدای 
یگانه، ناپیدا و المکان را پرستیده و نوروز را 

نیز جشن می گرفتند. 
جشن  را  نوروز  قرن هاست  عراق،  کردهای 
دولت  ۱۳25خورشیدی،  در  تنها  می گیرند. 
این جشن  طالبان،  دهشت افکنان  مانند  عراق 
آتش  مردم  باالی  سربازان  کرده،  قدغن  را 
دادن  و  دولت  فشار  رغم  به  مردم  گشودند. 
تلفات، به مراسم نوروزی ادامه دادند و دولت 

عراق، مجبور به عقب نشینی گردید.
مانند ترک،  اقوام مختلف  ترکستان چین،  در 
زمان های  از  دیگران،  و  اویغور  ازبک،  تاتار، 
قدیم تا کنون نوروز را جشن می گیرند و این 

عنعنه به باورهای مردم، مبدل گردیده است.
موسم  یا  نوروز  جشن  ناگسستنی  ارتباط 
زیبایی  و  تازه گی  طراوت،  نمایانگر  که  بهار، 
نهادهای  بیرق عرب ها و  با سبز بودن  است، 
بوده و سال  اسالمی، عالمت طراوت پسندی 
نوآوری  زایش،  تحرک،  آغاز  به خاطر  را  نو 
به فال نیک  و حرکت تمام موجودات عالم، 
بهار، در حقیقت  نیایش  می گیرند. ستایش و 
در خلقت  تفکر  و  طبیعت  از خالق  قدردانی 

عالم است.
اعیاد مذهبی  به هیچ وجه جای  نوروز  جشن 
)عید فطر و اضحی( را نمی گیرد؛ بلکه جایگاه 

خاص خود را دارد.
نهادهای  که  می دانم  یادآوری  قابل  پایان  در 
مورد  در  تاریخی،  و  پژوهشی  علمی، 
تحقیقات  و  پژوهش ها  نوروزی  جشن های 
و  دولت ها  هم چنان  و  دهند  انجام  بیشتری 
نهادهای ملی در حصۀ گسترش دادن این آیین 
پسندیدۀ باستانی و نهادینه شدن این روزهای 

میمون و مبارک، سعی همه جانبه نمایند. 
به دنبال این گونه تالش ها و ارایۀ افکار عالي با 
پیش گامي کشورهاي تاجیکستان و جمهوري 
کشورهاي  با  هماهنگي  در  ایران  اسالمي 
و  آذربایجان  ترکیه،  هندوستان،  پاکستان، 
قزاقستان، پروندۀ جهاني شدن روز نوروز، با 
به  تاریخي  سند  و  مدرک  هشتادوچهار  ارایه 
عنوان میراث غیرملموس جهاني در یونسکو 
ثبت گردیده و سازمان ملل متحد، روز نوروز 
 ۳۰ با  مصادف   ۱۳۸۸ سنبلۀ   ۸ تاریخ  به  را 
اگست 2۰۰9 میالدي روز جهاني اعالم کرد. 
هر چند منشاي نوروز به بلِخ باستان پایتخت 
شوربختانه  ولي  مي رسد،  بزرگ  آریاناِي 
سهم دولت افغانستان براي حفظ این میراث 

تاریخي، بسیار ناچیز بوده است.
حال که نوروز به عنوان روز جهاني شناخته 
وزارت  که  مي کند  ایجاب  است،  شده 
اطالعات فرهنگ به ویژه وزیر داشمند آن و 
پارلمان افغانستان، حداقل مطابق اهمیت شان 
و بایسته گي این روز جهاني، رخصتِي آن را 

سه روز تصویب و اعالم کنند.

آیا نوروز سنتی...
 سِر جنگ دارند، می گویند کسانی که آغاز سال 
تجلیل  شریف  مزار  در  را  شمسی  هجری  نو 
در  که  زردشتی  سنتی  از  حقیقت  در  می کنند، 
تجلیل  می گردید،  برگزار  بلخ  نوبهار  آتشکدۀ 
دیگری  حکایت  »نوبهار«  آن که  حال  می نمایند. 
داشته است. تحقیقات جدیدی که در این رابطه 
صورت گرفته و نیز شکل و نقشۀ آن معبد در 
چینایی  بلندآوازۀ  جهان گردِ  یادداشت های  کنار 
و  شده  بلخ  وارد  اسالم  ظهور  با  هم زمان  که 
چشم دید خویش را برای ما به ارمغان گذاشته، 
این نکته را می رساند که نوبهار، معبدی بودایی 

بوده است نه آتشکده یی زردشتی. 
در  بودایی  آیین  یک هزارسالۀ  رواج  امتداد  در 
و  چینی  زایران  که  همان طوری  ـ  ما  سرزمین 
صدها  ـ  نوشته اند  نیز  غربی  و  محلی  مورخان 
بگرام،  کابل،  در  بودایی  معبد  هزاران  بلکه  و 
گلبهار، غوربند، بلخ، غزنه، بامیان، فرخار، بغالن 
با پسوند »بهار« و  و قندز... وجود داشته اند که 
یا »ویهاره« شناخته می شدند. واژه های »ویهار« و 
»ویهاره« که آهسته آهسته به شکل »بهار« تحریف 
شده، به معنی »معبد بودایی« آمده است. گروهی 
نویسنده  چون  فارسی  و  عربی  نویسنده گان  از 
را  بلخ  »نوبهار«  ایشان،  امثال  و  »تجارۀالسلف« 
آتشکدۀ زردشتی تصور نموده اند، در صورتی که 
نوبهار معبدی بودایی بود که اسم اصلِی آن در 
یا  و  ویهاره«  »نوا  شکل  به  سانسکریت  ادبیات 
»نوا ویهارا« آمده است که این اسم در حقیقت 
نو  معنی  به  که  »نوا«  واژۀ  دو  از  است  ترکیبی 
بودایی  معبد  معنی  به  که  »ویهاره«  و  می باشد 
استعمال می گردید. تحریف »ویهار« به »بهار« و 
باوری  بلخ،  در  بهار  اول  روز  از  تجلیل  سپس 
را  نوروز  و  بهار  که  نمود  تقویت  اذهان  در  را 
به آیین زردشتی نسبت می داد، بی خبر از این که 
»نوبهار« بلخ معبدی بودایی بود و بوداییان کاری 
نوبهار در آن زمان  به نوروز نداشته اند. شهرت 
رسیده  عرب  جهان  و  ایران  و  چین  و  هند  تا 
بودا،  ارزشمند  مجسمۀ  معبد،  آن  در  و  بود 
نگه داری  نیز  او  و جاروِب  آب  و ظرف  دندان 
فراوانی  زایران  بودا،  یادگارهای  این  که  می شد 
را از هند و چین به بلخ می کشاند. هیوان سینگ 
زایر بسیار مشهور چینایی نیز از این معبد دیدن 
کرده بود. معبد نوبهار در عصر کنیشکا امپراتور 
نیمۀ قرن  اواخر قرن اول و  مقتدر کوشانی، در 
دوم میالدی اعمار گردیده و دارای ۳6۰ حجره 
بود که راهبان و روحانیان و دانشمندان بودایی 
در  بودایی  راهبان  سرحلقۀ  می زیستند.  آن  در 
»پراجناکارا«  میالدی،  هفتم  قرن  نخست  نیمۀ 
به  استناد  با  کهزاد  احمد علی  استاد  داشت.  نام 
دالیل موثق تاریخی و به نقل از »موسیو فوشه« 
در  جالبی  بحث  فرانسوی،  مشهور  خاورشناس 
می توان  بیشتر  آگاهی  برای  که  دارد  رابطه  این 
به صفحات ۱5۰-۱5۴ کتاب »افغانستان در پرتو 
تاریخ«، نشر موسسۀ چاپ کتاب، کابل )۱۳۴6( 

مراجعه کرد. 
در  »نوروز«  نام  به  آن چه  این که:  خالصۀ سخن 
سال نمای ما تجلیل می شود، پیش از آن که میراث 
هخامنشیان و اشکانیان و سامانیان و دیگران باشد، 
از یادگارهای خجستۀ شاهی خردمند و مسلمان 
یعنی ملک شاه سلجوقی است؛ شاهی که وزیری 
نظامیه های  و  داشت  نظام الملک  خواجه  چون 
خاطره ها  تاهنوز  بلخ  و  هرات  و  بغداد  در  او 
دانشمندانی چون  نوازش می دهد؛ شاهی که  را 
غزالی و خیام در سایۀ او زیستند و شهکارهای 
سلجوقی  ملک شاه  آفریدند.  را  خویش  بدیِع 
چون  نظام الملک،  خواجه  او  وارستۀ  وزیر  و 
علمی  مبنایی  ایشان  دولت  تقویم  که  می دیدند 
ندارد، گروهی از دانشمندان چون خیام و دیگر 
دانشمندان فلک دوران خویش را فرا خواندند و 
از آن ها خواستند تا نوروز را بر بنیادی صحیح، 
تقویم  گروه،  آن  دهند.  قرار  ثابت  و  علمی 
آن،  مبدای  که  نمودند  پیشنهاد  را  ملک شاهی 
هجرت پیامبر اسالم به مدینه و نوروزِ آن مطابق 
با اول برج حمل می باشد که آن را اعتدال بهاری 
و یا به گفتۀ سعدی »بامدادی که تفاوت نکند لیل 
و نهار« خوانند، و آن تقویم از روز جمعه نهم 
داشته  ادامه  امروز  تا  هجری   ۴7۱ سال  رمضان 
است. این تقویم هم در ایران و هم در افغانستان 
رواج داشته است، اما با این فرق که: ایرانی ها در 
ماه های ساسانی  نام  سال ۱۳۰۴هجری شمسی، 
مفاهیم  دارای  که  ماه هایی  ساختند،  قانونی  را 
افغانستان  در  ولی  بوده اند؛  زردشتی  سنگین 
تقویم را بر اساس برج ها قرار دادند، برج هایی 
که از قرن ها بدین سو در تمدن های مختلف رایج 

بوده اند. در نصاب الصبیان می خوانیم:
برج ها دیدم که از مشرق برآوردند سر

جمله در تسبیح و در تهلیل حی الیموت
چون حمل، چون ثور، چون جوزا و سرطان و 

اسد
و  دلو  جدی،  و  قوس  عقرب،  و  میزان  سنبله، 

حوت
آری، نوروز ما پیش از آن که یادگار آتش پرستان 
خردمنِد  سلطان  میراث  باشد،  آفتاب پرستان  و 
مناسبت  به  روز  این  است.  سلجوقیان  دودمان 
امپراتوری  یا  و  شاهی  تخت نشینی  یا  و  میالد 
و حتا پیامبری برگزار نشده، بلکه این رستاخیز 
شکوهمنِد طبیعت را پیوندی است با پایه گذاری 
تمدنی در دل صحرایی بی آب وعلف و جامعه یی 
بیگانه با تمدن؛ تمدنی که ارکان پنج گانۀ آن بر 

مبنای حرکت ماه و خورشید سنجیده می شود. 
می شنویم که برخی از دوستان با استناد به حاشیۀ 
یکی دو کتاب فروع فقهی، برگزاری نوروز را با 
مرجعی  مهم ترین  داده اند.  جلوه  هم ردیف  کفر 
حاشیۀ  کرده اند،  مراجعه  بدان  راستا  این  در  که 
آن ها  از  که  پرسشی  اما  می باشد.  عابدین  ابن 
دارم این است که: آیا می توان هر آن چه در این 
حواشی ذکر شده است را وحی منزل و سخنی 
معقول و منطقی و امری قابل تطبیق دانست؟... 
به  که  بیایید  پس  است،  مثبت  شما  پاسخ  اگر 
با هم  و  نموده  باز  را  این صفحه  نمونه،  عنوان 

بخوانیم. 
کتاب صالۀ،  اول،  عابدین، جزء  ابن  در حاشیۀ 
چنین  جماعت،  امام  شروط  امامت،  باب 
می خوانیم: »شروط امامت عبارت اند از: دانستن 
احکام فقهی، تجوید، تقوی، سن، اخالق نیکو، 
زیبایی صورت، نسب، زیبایی صدا، سپس کسی 
باشد،  زیباتر  دیگران  به  نسبت  همسرش  که 
باشد،  بیشتری  مال  دارای  که  فردی  او  از  پس 
و بعد از آن شخصی که دارای موقف اجتماعی 
بلندتری باشد، سپس کسی که لباسی پاکیزه تر از 
از آن مردی  باشد، و پس  به تن داشته  دیگران 
کوچکتر  شرمگاهی  و  بزرگتر  سری  دارای  که 
باشد«. )مراجعه شود به: ابن عابدین محمد امین 
بن عمر، رد المحتار علی الدر المختار، دارالکتب 
العلمیۀ، لبنان، سال نشر ۱992، جزء اول، صفحه 

 )559
چون  فقهی  دیگر  فروع  حواشی  در  مسأله  این 
نور  شرح  الفالح  »مراقی  بر  طحاوی  حاشیۀ 
االیضاح« و... نیز آمده است. با احترام فراوان به 
فقها و مفتیان متأخِر ما که خداوند همۀ ایشان را 
غریق رحمت نماید، پرسش این است که آیا هر 
آن چه در حاشیۀ این دست کتاب ها آمده است، 
در  هیاهویی  کردِن  برپا  برای  اصلی  می تواند 
جامعه قرار گیرد؟ و چه کسی حق دارد با استناد 
به حاشیۀ یکی از فروع فقهی، جامعۀ مسلمان ما 

را تکفیر نماید؟
پاسخ من این است که هرگاه مسابقۀ ملکۀ زیبایی 
و  انداختیم  به راه  را  امامت  کاندیداهای  زناِن 
سپس با متر و خط کش وارد محافِل مردم شدیم 
تا نامزد مناسِب امامت را انتخاب کنیم، پس از 
آن حق خواهیم داشت که به فتواهای نوروزی 
و تکفیر جامعه نیز پرداخته و فروع فقهی را در 
که  می دانم  من  بنشانیم.  اعتقادی  اصول  جای 
پیشوا شدِن مذهبی و تکفیِر این و تفسیِق آن و 
داشتن القابی چون شیخ و داکتر و امام و مفتی 
مردم  برخاستِن  و  و شیخ القرآن و شیخ الحدیث 
آیا  ولی  دست نیافتنی؛  دارد  لذتی  ما،  احترام  به 
و  کودکانه  آرزوهای  فدای  را  حقیقت  می شود 
نموده  خویش  نفسِی  بیمارگونۀ  جاه طلبی های 
و خطوط اساسِی دین انسانِی خویش را نادیده 
امتداد  در  که  فاضلی  عالم  این همه  انگاریم؟ 
قرون و اعصار در همین سرزمین زاده شدند و 
اجتماعی  سنت های  و  مدفون،  خاک  همین  در 
خویش را بهتر از ما می دانستند، آیا نمی توانستند 

با چوب تکفیر بر فرق جامعه بکوبند؟ 
در پایان تأکید باید کرد که یک دلیِل معقول و 
در  نوروز،  بودِن  زردشتی  بر  مبنی  هم  منطقی 
به روزها،  که  ما هستیم  این  و  نیست  ما  دسِت 

سال ها و مناسبت ها هویت می بخشیم. 
بیدل گوید: 

گشود و بست چشمت عالم آراست
جهان پیدا و پنهانی ندارد

و یا اقبال می گوید:
بهار برگ پراگنده را به هم بربست

نگاه ماست که بر الله رنگ وآب افزود
و  نسیم  لطافِت  تمام عیار  آیینۀ  که  ما  نوروزِ 
امروز  است،  آفتاب  درخشِش  و  سبزه  زایِش 
سوی  یک  در  که  شده  تبدیل  میعادگاهی  به 
»روشنایی«  و  »زنده گی«  »اعتدال«،  سپاهیاِن  آن، 
صف آراسته اند و در طرف دیگر آن، هواخواهاِن 
»افراط«، »مرگ« و »ظلمت«. از آفریده گار نوروز 
اهریمِن  شر  از  را  سرزمین مان  که  می خواهیم 
»تعصب«، »تباهی« و »تاریکی« در امان نگه دارد! 

وژئه نوروزری
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 2۰۱۰ سال  فبروری   2۳ در  متحد  ملل  سازمان 
»روز  عنوان  به  را  مارچ   2۱ سرانجام   )۸۸ )۴حوت 
بین المللی نوروز« در تقویم خود ثبت کرد تا جشن 
سال نوی بیشتر از ۳۰۰ میلیون نفر در دنیا به صورت 

رسمی جهانی شود. 
این  عضو  کشورهای  همه  ملل  سازمان  قطعنامۀ  با 
رسمی شان  تقویم های  در  که  شدند  موظف  سازمان 

روز2۱ مارچ را به عنوان نوروز ثبت کنند. 
در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان 
ملل، نوروز، جشنی با ریشه تاریخی که قدمتی بیش 

از ۳ هزار سال دارد توصیف شده است. 
در ایران و افغانستان نوروز آغاز سال جدید محسوب 
غیر  و  رسمی  تعطیالت  که  ایران  از  غیر  می شود. 
رسمی نوروز در آن بیشتر از هر کشور دیگری است 
اما کشورهای دیگری هم هستند که نوروز هر چند 
تعطیالت  آن  برای  اما  نیست  نو  سال  آغاز  آن ها  در 

رسمی دارند. 
کشور  همانند  افغانستان،  در  نوروز  افغانستان:    
این  در  مارچ   2۱ روز  و  بوده  نو  سال  آغاز  ایران، 
کشور رخصتی است. در بلخ و مرکز آن مزار شریف 
جشن نوروز با شکوه خاصی و معموالً به مدت دو 
افغان ها مراسم ها و جشن های  برگزار می شود.  هفته 
مختلفی مانند »جشن گل سرخ« برای سال نو دارند. 
جشن گل سرخ )میله گل سرخ( یک جشن خاص 

است که در مزار شریف در ۴۰ روز اول سال و به 
در  می شود.  برگزار  سرخ  گل های  روییدن  مناسبت 
طول این ۴۰ روز مردم از همه جا برای حضور در 
این جشن به مزار شریف می آیند. جشن دهقان یکی 
با  سال  اول  روز  در  که  است  مراسم هایی  از  دیگر 
در  می شود.  برگزار  دولتی  بلندپایه  مقام های  حضور 
افغانستان مردم به جای هفت سین، هفت میوه دارند. 
هفت میوه چیزی شبیه به ساالد میوه است که از هفت 
نوع میوه خشک )کشمش، سنجد، پسته، فندق، قیسی 

و گردو یا آلو( مختلف تشکیل شده است.
بزرگ ترین  نوروز  کشور  این  در  آذربایجان:    
می آید.  حساب  به  مردم  جشن  باشکوه ترین  و 
درجمهوری آذربایجان نوروز بر اساس تاریخ شمسی 

جشن گرفته می شود. اگر سالی کبیسه باشد روز 22 
مارچ به عنوان روز عید جشن گرفته می شود. در این 
کشور به صورت رسمی  از 29 حوت تا ۴ حمل )2۰ 
مارچ تا 2۴ مارچ( تعطیل است اما معموالً دولت چند 

روز به این تعطیالت اضافه می کند. 
  ترکمنستان: در مجموع ۴ روز از 2۰ تا 2۳ مارچ 
در  است.  تعطیل  نوروز  جشن  برای  کشور  این  در 
سال  در  دوبار  و جدید  قدیم  رسم  طبق  ترکمنستان 
جشن نو گرفته می شود. یکی از این جشن ها با استناد 
تایید سازمان ملل رسیده به  به  به تقویم میالدی که 
عنوان جشن بین المللی )سال نو( شناخته می شود و 
دوبارۀ  احیای  نشانۀ  به  نوروز  عید  برگزاری  دیگری 
مردم  است.  ترکمنستان  مردم  دیرینه  رسوم  و  آداب 
معروف  غذاهای  پختن  با  ایام  این  در  ترکمنستان 
نوروزی مثل نوروز کجه، نوروز بامه، سمنی )سمنو( 
دوانی،  اسب  مسابقات  می گیرند.  جشن  را  نوروز 
کشتی، پرش برای گرفتن دستمال از بلندی، خروس 
جنگی، شاخ زنی میش ها هم از مراسم نوروز در این 

کشور است.
  تاجیکستان: مانند ترکمستان در این کشور هم 
از 2۰ تا 2۳ مارچ تعطیل است. مردم تاجیکستان به 
ایام عید نوروز خانه را  ویژه بدخشانیان تاجیک در 
به اصطالح پاک کرده و خانه تکانی می کنند. جشن 
نوروز برای مردم تاجیکستان به عنوان رمز دوستی و 
زنده شدن کل موجودات است و به نام خیدیر ایام 
غذاهای  از  یکی  است.  معروف  بزرگ  جشن  یعنی 
معروف تاجیکستان در نوروز باج است. در این غذا 

کله پاچه گوسفند را با گندم می پزند.
  قزاقستان: مردم این کشور ۴ روز تعطیلی از 2۱ 
تا 2۴ مارچ دارند. در شب سال تحویل صاحبخانه دو 
شمع در باالی خانه اش که حسابی...   ادامه صفحه 6

نوروز چیست 
و چرا آن را جشن می گیرند؟

نوروز  از  تجلیل  اندیشۀ 
دارد.  کهن  تاریخ  در  ریشه 
تاریخی  پیشینۀ  از  هرچند 
دقیقی  بسیار  مکتوب  آن، 
در دست نیست؛ ولی بدون 
تردید جشن نوروز سابقه یی 
اقوام  میان  در  کهن  بسیار 

مختلف جهان دارد.
پیشدادیان  دورۀ  آریایی ها، 
را، زمان پیدایش جشن های 

نوروزی به شمار آورده اند.
مهر«  »آیین  چون  آریایی ها  مذهبی  اندیشه های  در  جشن  این 
ابتدایی  یا مزده، بسته است که بسیار  زروانی )زمان خدایی( و 
هستند. جمشید؛ شخصیت معروف، محبوب و عادل نوروز در 
از  جمشید،  با  نوروز  جشن  پیوند  است.  بوده  باستان  آریانای 
به محبوب  از سوی دیگر،  این جشن، و  به کهن بودن  یک سو 
بودن چهرۀ جمشید و خاطره های خوش آریایی ها از وی اشاره 

دارد.
به استناد نوشته های محققان، جشن نوروز به دوران بعد از »توفان 
آریایی« برمی گردد که به یخبندان دورۀ چهارم جیولوژیک )پله 
ایستوسن( مربوط می شود و که ده هزار سال از آن گذشته است.
در  تاریخ،  نامدار  و  معروف  حماسه سرای  طوسی؛  فردوسی 
»وقتی  که:  می کند  نقل  نوروزی  جشن های  آمدن  پدید  داستان 
جمشید از کارهای کشور بیاسود، بر تخت کیهانی نشسته، همۀ 
بزرگان لشکری و کشوری را به گرد تخت فراخواند، همه جمع 
شدند و بر وی گوهر پاشیدند. جمشید آن روز را که »فروردین 
نامیده،  سال،  آغاز  می شود،  نامیده  پاکان«  »فروهرهای  یا  ماه« 

جشن گرفت.
در نوشته های محققان آمده است که در روزهای دشوار، آریایی ها 
را گاو، آتش، سگ و قوچ کمک کرده است. بنابراین، نقش گاو 
در شیردهی، قلبه و انتقاالت مهم و آتش، روشنایی بخش ماحول 
و گرم کنندۀ انسان، در زمستان سخت بوده است که به دور آن 
گرد می آمدند. به عقیدۀ دانشمندان، آریایی ها آتش را نیایش کرده 
اند، نه پرستش. مانند این که بودایی ها مجسمۀ بودا را به نیایش 

می نشستند.
زردشتیان نیز در برابر آتش به تفکر و نیایش پرداخته اند. هرچند 
شده  سروده  عقاید  این  از  بعدتر  خیلی  شاید  اوستا،  گات های 

باشند، اما نیایش از پرستش، متفاوت است.
چنان چه وقتی زردشت نزد شاه آریایی آمد، چنین پیشنهاد کرد: 
»من سپتمان زردشت آمده ام تا ترا به پرسش خدای واحد دعوت 

نمایم.« یعنی زردشت یکتاپرست بوده است، نه آتش پرست.
سال  متفاوت، صدها  اشکال  به  غیرآریایی،  حتا  و  آریایی  اقوام 
نوروز را جشن گرفته اند و می گیرند. متاسفانه امروز در بعضی 
مناطق و کشورها، نوروز صرف به صورت تعطیالت درآمده و از 
حالت جشن و نیایش خارج گردیده است. در حالی که جشن از 

کلمۀ »یشن« به معنای عبادت و نیایش بوده است. 
اما تجلیل از نوروز در سلول های بدن، افکار و باورهای مردمان 
جا گرفته و حتا با تاریخ و اعتقادهای شان عجین گردیده است. و 

جلوگیری از این جشن ماندگار، کار ساده یي نیست.
دوره های  مردمان  و  پادشاهان  شده،  انجام  پژوهش های  بنابر 
هخامنشی، نوروز را به عنوان آیین کهن، به هنگام گردش سال، 

جشن گرفته اند. چنان چه ۱۳ روز اول سال...     
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کشورهایی که در نوروز 
تعطیل هستند

روزنامهماندگاربرایسالآيندةخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

بلخ چشم در راه نوروز و میلۀ گل سرخ

مردم بلخ این روزها با آذین بندی و خاک روبی 
با  تا  هستند  بهاری  مسافران  انتظار  چشم  شهر 
بیاورند، همه چیز  آمدنشان بهار را به مزارشریف 
آماده  میله گل سرخ  مراسم جشن  برگزاری  برای 

است.
دولت  )نوروز(  نو  سال  رسیدن  فرا  با  ساله  همه 
مرکز  ساکنان شهرمزارشریف  و  بلخ  محلی  مردان 
آماده گی  جدید  سال  از  تجلیل  برای  بلخ  والیت 

می گیرند.
و  تجلیل  جهت  مکان  اساسی ترین  بلخ  والیت 
گرامی داشت از سال نو در کشور به شمار می رود.

نو  سال  مراسم  برگزاری  به  مانده  ماه  دو  حدود 
)کمیسیون تجلیل از جشن نوروز( ایجاد می شود. 
به سترجنرال  این کمیسیون  که مسوولیت رهبری 
عطا محمد نور والی بلخ واگذار شده و اعضا دیگر 
آن را مسووالن ادارات دولتی بلخ تشکیل می دهند.
 این کمیسیون در بخش های مختلف تقسیم بندی 
شده و هدف اساسی و اصلی آن کمیسیون ایجاد 
عنعنه یی  جشن  از  تجلیل  برای  بهتر  های  زمینه 

نوروز می باشد.
تأمین امنیت، تزئین، تنظیف )پاک کاری( شهر و راه 
اندازی برنامه های فرهنگی و ورزشی از عمدترین 

کارهای کمیسیون تجلیل از جشن نوروز است.
جشن نوروز )سال نو( از جمله... 
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به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسندگان بر مي گردد.

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتين، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000

        غالم محمدمحمدی


