
ــه  ــو را ب ــوای ن ــو، ه ــو، روز ن ــار ن ــو، به ــال ن ــیدن س رس
ــن  ــان ای ــه همــۀ مردم ــد ســرزمینم و ب ــردم ســخت دربن م

حــوزۀ تمدنــی بــزرگ خوش آمدیــد می گویــم.
 خالــق هســتی، آنکــه شــب و روز، زمیــن و آســمان، طبیعت 
ــا همــۀ ایــن آفرینش هــا، چشــمان  ــا ب و انســان را آفریــد ت
ــده گان  ــوش بن ــان مغش ــک و اذه ــای تاری ــد، قلب ه نادی
غفلــت زدۀ خــود را روشــن نمایــد، تــا خدایــی اش را 
ــس  ــد؛ پ ــق بدارن ــب تصدی ــا قل ــر و ب ــا تفک ــی، ب ــا بینای ب

ــم. ــم بداری ــش را تکری ــه معجزات ــت ک برماس
ــیدن  ــت، رس ــدن طبیع ــده ش ــاره زن ــه دوب ــت ک  این جاس
بهــار، شــگفتن ها، ســبز شدن هـــا، رنگیــن کمان هـــا و 
هـــمۀ تابــش حضــور الهــی شــایان تجلیــل می باشــند و این 
ــرزنده گی،  ــی س ــدن، یعن ــت بیدارش ــواب غفل ــی از خ یعن
ــم،  ــی هـ ــه عباره ی ــت. ب ــراوت و طبیع ــت، ط ــا، عطوف صف
دور  بــرای  آموزه یی ســت  نــوروز،  خداونــدی  تحفــۀ 
ــح و  ــه صل ــا و رســیدن ب ــا و کدورت هـ شــدن از جنگ هـ

ــا. صمیمیت هـ
ــۀ الهــی  امــا ســعدی شیرین ســخن، شــرط ایــن همــه هدی
در بیــرون شــدن از غفلــت و فرمانبــراداری خــدای هســتی 

ــراید: ــن می س را چنی
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار اند
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار 
 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

ــامت و  ــعادت، س ــی ها، س ــر از خوش ــان پُ ــو ت ــال ن س
ــاد. ــاوت ب ح
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ــرزی  ــد ک ــر حام ــار دیگ ــا ب ــن روزه  در ای
امریــکا ســتیز شــده اســت. بازتــاب ســخنان 
ــبوکش  ــه فیس ــتیزانۀ او، در صفح ــکا س امری
بــا واکنــش منفــی مــردم مواجــه شــده اســت 
ــد.  ــرده ان ــد ک ــی آن را تایی ــی اندک و هوادارن
یــک بــارِ دیگــر سیاســِت امریکاســتیزانۀ 
کــه  کــرد  تأییــد  و  داد  نشــان  کــرزی  
جنــاب رییس جمهــور پیشــین، ســتیزه بــا 
ــه راه  ــده را، یگان ــاالت متح ــش ای ولی نعمت
ــۀ آن را  ــته و ادام ــتباهاتش پنداش ــراِن اش جب
نیــز تنـــها راهِ برگشــِت محبوبیــِت از دســت 
ــاال  ــردم ح ــا م ــد. ام ــور می کن ــه اش تص رفت
ــد و  ــت ها را درک کرده ان ــن سیاس ــق ای عم
اظهــارات رییــس جمهــور پیشــین را در برابــر 
امریــکا جــدی نمی گیرنــد. هرچــه کــه آقــای 
کــرزی بگویــد کــه امریکایی هــا همــواره 
علیــه او بــوده انــد و دولــت ایــاالت متحــده، 
هرگــز بــه تأکیدهــای او پیرامــون رفتــار 
خشــونت آمیز بــا غیرنظامیــاِن افغانســتانی 
ــت  ــث جداس ــک بح ــد، ی ــداده ان ــوش ن گ
ــی  ــر اصل ــرزی نف ــه حامدک ــن ک ــا در ای ام
ــان  ــت آن ــه حمای ــوده اســت و ب ــی ب امریکای
بــزرگ ریاســت جمهــوری  بــه منصــب 
ــع  ــم مان ــون ه ــن اکن ــت و همی ــیده اس رس
ــی  ــد امریکای ــان ض ــک جری ــکل گیری ی ش
ــه در  ــه همیش ــت ک ــی اس ــت، بحث ــده اس ش

ــت. ــوده اس ــرح ب ــردم مط ــان م می
کــه  بــود  گفتــه  درگذشــته  کــرزی 
در  متحــده  ایــاالت  ســرمایه گذاری های 
ــاد  ــی، فس ــترش ناامن ــبب گس ــتان س افغانس
ــا  ــده حت ــاالت متح ــت؛ ای ــده اس و دزدی ش
ســبب خــروِج ســرمایه از افغانســتان گردیــده 
مــردم  علیــه  همــواره  آن،  بــر  افــزون  و 
افغانســتان جنگ هــای روانــی بــه راه انداختــه  
اســت. امــا حــاال ایــن را اضافــه کــرده اســت 
ــان  ــر طالب ــکا بایــد شکســت در براب کــه امری
ــن  ــد. ای ــرک کن ــتان را ت ــرد و افغانس را بپذی
ــای  ــوال ه ــم س ــرزی بازه ــای ک ــخن آق س
بیشــماری را بــه او حوالــه می کنــد کــه ســود 
ســرمایه گــذاری امریــکا را چــه کســی بــرده 
ــان را از  ــان طالب ــی زندانی ــه کس ــت و چ اس
ــز  ــگان تی ــه آن پلن ــرده و ب ــا ک ــا ره زندان ه
ــت  ــبب تقوی ــوده و س ــت نم ــدان مرحم دن

ــت. ــده اس ــان ش ش
کــرزی کــه از گذشــته در مــورد امضــای 
پیمــان امنیتــی مخالفــت کــرده بــود خــود بــر 
بنیــاد توفــق امریــکا بــه قــدرت رســیده بــود. 
ــتراتیژیک  ــه اس ــق نام ــرزی روی تواف ــر ک اگ
ــر  ــا ب ــه بن ــاور دارد ک ــاد دارد و ب ــکا انتق امری
ــوع،  ــۀ تاریخــی، قراردادهایــی از ایــن  ن تجرب
بــرای مــردم افغانســتان خطرنــاک تمام شــده، 
چــرا در مــورد آن قــرار دادی کــه بــه ریاســت 

جمهــوری او منجــر شــد و امریکایــی هــا آن 
را شــکل داده بودنــد چیــزی نگفتــه اســت. 

ایــراد ســخنانی از ایــن دســت، آشــکارا 
ــی  ــِی کــرزی را در حال موضــع ضــد امریکای
ــخنان  ــه س ــا ب ــردم اص ــه م ــد ک می نمایان
ــکان  ــبب مش ــد و او را مس ــاد ندارن او اعتم
کان در کشــور و باعــث برخــی تباهی هایــی 
ــان از  ــان طالب ــی زندانی ــا رهای ــه ب ــد ک میدانن
زنــدان بــه امــر او توســط آنــان شــکل گرفتــه 

اســت.
کــه  می گوینــد  مــردم  دیگــر  طــرف  از 
ــرزی،  ــتیزانه ک ــکا س ــای امری موضع گیری ه
نــه بــرای منافــع مــردم، بــل بــر محــور ســود 
ــی  ــز زمان ــرد و نی ــورت می گی ــخصی ص ش
ــان آمــده و ایــن امریکایــی ســتیزی از  ــه می ب
ماه هــای پایانــی حکومــت او آغــاز شــده 
بــود. کــرزی کــه وظیفــه خــودش را در مســیر 
داد می کــرد و  قلــم  امریکایی هــا  اهــداف 

بــاری در کنفرانــس مشــترک خبــری بــا 
ــود  ــده ب ــان ران ــه زب ــژاد آن را ب ــدی ن احم
ــد  ــن ض ــر وط ــه خاط ــد ب ــه می توان چگون

ــود.  ــی ش امریکای
ــرزی  ــور ک ــس جمه ــه ریی ــت ک ــن اس روش
ــی ســتیزی  ــن امیکای هــدِف دیگــری را در ای
طالبــان  بــا  همــواره  او  می کنــد.  دنبــال 
ــر  ــت و فک ــته اس ــه داش ــای مخفیان تماس ه
ــا مــرگ مــا عمــر و کشــته  مــی کنــد کــه ب
شــدن محســود مــی توانــد رد پایــی در میــان 
ــق  ــان طری ــد و از ی ــان بیاب ــای طالب ــروه ه گ
ــودآور  ــای س ــی بازی ه ــامل برخ ــد ش بتوان
در بازی هــای اســتخباراتی منطقــه شــود. 
ــا  ــه ب ــد ک ــی کن ــعی م ــال س ــن ح او در عی
ــکل  ــکا از ش ــر امری ــودن در براب ــف ب مخال
گیــری یــک جریــان سیاســی ضــد امریکایــی 
ــک  ــگاه را در ی ــن جای ــد و ای ــری کن جلوگی
ــم  ــازد و کاری ه ــض س ــرف قب ــازی دو ط ب
بــه پیــش نبــرد و فقــط بــا احساســات مــردم 
بــازی کننــد. امریکایی هــا خــود بــر ایــن امــر 
واقــف انــد و بــه همیــن دلیــل حــرف هــای 
ــد.  ــه ان ــچ گاهــی جــدی نگرفت کــرزی را هی
ــن  ــا برخــی کشــور هــای منطقــه گــول ای ام
ــوان  ــه عن ــرزی ب ــازی را خــورده و روی ک ب
مهــره ضــد امریکایــی ســرمایه گــذاری کــرده 

ــد. ان
امــروز مــردم افغانســتان میداننــد که گســترش 
فســاد، محصــول ادارۀ ناتوان و فاســد شــخِص 
آقــای کــرزی اســت، نیــز رشــد طالبــان هــم 
حاصــل دیگــر دوران حکومــت اوســت. 
ــرای افغانســتان  ــه او ب ــم ک ــی بینی ــن م بنابری
ــز  ــه جی ــه هم ــی ک ــت طای ــک فرص در ی
ــی و  ــل بازی هــای قوم ــه دلی ــود ب ــع ب ــه نف ب
ــر  ــتخباراتی، مض ــی و اس ــاری و خانواه گ تب
تمــام شــده اســت. بحــث خــروج امریکایــی 
ــی  ــر کس ــان ه ــر از ب ــتان اگ ــا از افغانس ه
ــا و  ــی ه ــرای امریکای ــرون شــود، شــاید ب بی
مــردم افغانســتان یــک بحــث جــدی پنداشــته 
ــن ســخن  ــرزی ای ــای ک ــی آق ــا وقت شــود ام
ــه مصــرف کــردن  ــد فقــط ب ــان بران ــه زب را ب
ایــن اندیشــه و فکــر منجــر می شــود و بــس. 
ــه هــر صــورت ایــن کــه سیاســت مــداران  ب
ــه سیاســت  افغنســتان چــه نگاهــی نســبت ب
ــوع  ــن ن ــتِر ای ــان بیش ــا مســلمًا زی ــد، ام دارن
ــای مقطعــی و اســتخباراتی و راه  سیاســت ه
ــد.  ــی بینن ــتان م ــردم افغانس ــده را م ــم کنن گ
امــروزه واکنــش هــای مــردم در صفحــه 
فیســبوک آقــای کــرزی نشــان مــی دهــد کــه 
ــتان  ــردم افغانس ــای م ــل باوره ــه مقاب او نقط
ــی در  ــه ک ــد ک ــردم می دانن ــت و م ــده اس ش

ــد. ــه می کن ــرزمین چ ــن س ای

2 www.mandegardaily.com

به راستی 
کرزی 

"امریکا 
ستیز" 
است؟

 

سال هاسـت کـه با نزدیک شـدن نـوروز، این جشـن طبیعت، 
صـدای مخالفـت از منابـر بلنـد می شـود و ایـن مخالفت هـا 
تأثیـرش را روی روح و رواِن مـردم نسـبت بـه ایـن پدیـده 
گذاشـته و می گـذارد. اگرچـه خوش بختانـه امسـال صـدای 
مخالفـت کمتـر بـود و مخالفـان زیـادی، بـه موافقـاِن نـوروز 
تبدیـل شـده اند؛ امـا بـا آن هـم از آن جا کـه فردا نوروز اسـت 
و اوِل سـاِل 1396 خورشـیدی؛ الزم اسـت کـه روی دالیـِل 

دشـمنی بـا نـوروز مکـِث کوتاهی داشـته باشـیم. 
در افغانسـتان صـدای مخالفت با نـوروز در دوراِن طالبان بلند 
شـد؛ کسـانی که بـرای از بین بـردِن همۀ داشـته های فرهنگی 
و غنـای تاریخـِی این سـرزمین کمر بسـته بودنـد، در کنار از 
بیـن بردِن آثار باسـتانی ما، به دشـمنی و تخریـِب فرهنگی مان 
در قالـِب دشـمنی بـا »نـوروز« پرداختنـد. اما منابـع و مصادرِ 
مخالفـت بـا نـوروز، همـه فقهـای کم فهمـی بودند کـه به جز 
جهـاِن عـرب، همـۀ دنیـا را کافـر می پنداشـتند.  به تدریـج، 
مخالفـت بـا نـوزوز تـا جایـی پیـش رفت کـه حتـا در برخی 
کتاب هـا بـه پیامبـر )ص( تهمت بسـتند کـه گویا ایشـان این 
روز را بـد گفتـه و حرامـش خوانـده اسـت. درحالی که نقد و 
بررسـِی یـک حدیـِث ارتباط داده شـده به نـوروز، ثابت کرده 
اسـت کـه آن حدیـث هیـچ ربطـی بـه ایـن جشـن فرهنگـی 

نـدارد و در ضمـن، نامعتبـر هم خوانده می شـود. 
اغلـِب دالیـِل مخالفـت بـا نـوروز، جنبـۀ سیاسـی و فرهنگی 
دارنـد، امـا به دلیـل کم سـواد بـودِن جامعـه، همیشـه بـا ابزار 
دیـن بـر نـوروز تاخته انـد. معمـوالً ماهایـی که در پاکسـتان 
درس خوانده انـد و از تاریـِخ نـوروز آگاهـی ندارند و از قرآن 
و حدیـث نیـز بهره یـی انـدک برده انـد، در برابـر نـوروز قرار 
می گیرنـد؛ امـا وقتـی پـای تحقیق و تفحـص در مسـأله دراز 

 می شـود، ایـن موضـِع آن هـا نادرسـت از آب درمی آیـد.  
در گذشـته امـا در افغانسـتان، ایـن علمای دینـی بودند که در 
گرامی داشـت از نـوروز در صـِف نخسـت قـرار می گرفتنـد. 
ایـن عالمـان کـه شـِم شـاعرانه  هـم داشـتند، نوروزنامه هـای 
منظـوم می نوشـتند و کـودکاِن ُخردسـال را بـه خوانـدِن آن ها 
تشـویق می کردنـد. آنـان مراجـِع بزرگـی در دوراِن خودشـان 
بودنـد کـه بـا آگاهـی از تاریـخ خراسـان و دیـن اسـام، بـه 
پیشـواز نـوروزِ باسـتان می رفتنـد و سـخنرانی های پُرشـوری 

می کردنـد. 
اکنـون مخالفـت بـا نـوروز، از ظهورِ طالبان در کشـور ریشـه 
گرفتـه و پـس از آن تاریـخ تـا امـروز، فتواهـای فراوانی علیه 
ایـن جشـِن فرهنگـی صـادر شـده؛ فتواهایـی کـه به نحـوی 
توسـط نهادهای مرتبط با آی اس آی نوشـته شـده و می شـود. 
البتـه در کنـار ایـن، نـگاه قبیله یِی حاکم بر مسـالۀ قـدرت نیز 
بـر آتـِش دشـمنی با نـوروز دمیـده و می دمد. دسـتگاه قدرت 
بـر اسـاِس عایـق تباری خـود، سیاسـِت فرهنگـِی یک جانبه 
و تبعیض گرایانه یـی را تعقیـب می کنـد کـه نـوروز و بخـش 
قربانـی  آن  در  سـرزمین مان،  تمـدن  و  فرهنـگ  از  بزرگـی 

محسـوب می شـود.  
هرچـه اسـت این کـه: مخالفـت با نـوروز، هیچ دلیـِل عقلی و 
شـرعی نـدارد و همۀ مخالفاِن این جشـن طبیعـی و فرهنگی، 
یـا در بیشـۀ جهـل غنوده انـد و یـا از سـوراِخ سیاسـت نـان 
می خورنـد. ایـن حالـت سـبب شـده کـه مخالفـان از مرکِب 
عنـاد پایین نشـوند و بر سـتیز با نـوروز همچنـان ادامه دهند. 
مسـلمًا عالم نماهـا نمی داننـد کـه اگـر مخالفتـی بـا نـوروز از 
جانـب نبـی کریـم )ص( صـورت می گرفـت، خافت هـای 
گرامی داشـت  روز  ایـن  از  هیچ کـدام  امـوی  و  عباسـی 
در  حدیـث  دانشـمنداِن  و  عالمـان  حداقـل  و  نمی کردنـد 
آن زمـان یک بـار بحـث تحریـم را مطـرح می کردنـدـ حـال 
آن کـه بزرگ تریـن علمـای جهان اسـام نیـز در مـدِح نوروز 
سـخن ها گفته  انـد. و امـا آنانـی کـه بـر اسـاِس عایـق تباری 
انـد،  عقده منـد  یـا  بی مهـر  نـوروز  بـه  نسـبت  سیاسـی  ـ 
نمی داننـد کـه نـوروز، جشـنی چندملیتـی و حتا جهانی سـت 
کـه هویـت و فرهنِگ افغانسـتان و بخشـی از فرهنـِگ جهانی 

بازمی تابانـد.  را 
واضـح اسـت آنانـی کـه خودشـان را در افتخـاراِت بـزرِگ 
نمی داننـد،  شـامل  بـزرگ  تمدنـِی  حـوزۀ  ایـن  فرهنگـِی 
می خواهنـد دیـن را ابزاری بسـازند که به واسـطۀ آن، فرهنگ 
و سـنت های پسـندیدۀ مـا را کـه امـروز جهـان خریـدارِ آن 
شـده اسـت، از بیـن ببرنـد و بایـد علمـای دینی ما، پیشـتر از 

همـه، متوجـه ایـن امـر و ایـن فتنه باشـند. 

دالیِل دشـمنی

 با نوروز
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ــتقباِل آن از  ــت و اس ــه گرامی داش ــوروز ک ــن ن جش
ــمار  ــه ش ــتان ب ــی افغانس ــی و فرهنگ ــای مل ارزش ه
ــتانی  ــن های باس ــن جش ــی از بزرگ تری ــد، یک می آی
در افغانســتان اســت کــه پیشــینۀ آن بــه چندیــن هــزار 

ــردد. ــر می گ ــش ب ــال پی س
هــزاران ســال پیــش، ســاکنان ســرزمین آریانــا )ایران، 
افغانســتان و تاجیکســتان( روز نخســت ســال و آغــاز 
بهــار را بــا برگــزاری مراســم ویــژه و تــوأم بــا ســرور 
و شــادمانی، جشــن می گرفتنــد و ســرور و شــادمانی 
ــت  ــه برک ــه و ب ــک گرفت ــال نی ــه ف ــن روز را ب در ای
پیــش رو داشــتند،  را کــه  فیوضــات آن، ســالی 

می پنداشــتند. نیک  بخــت 
ــرزمین  ــن س ــاکنان ای ــون، س ــم تاکن از روزگاران قدی
نــوروز  از  بزرگ داشــت  و  قدرشــنانی  باســتانی، 
تاریخــی را فرامــوش نکــرده و در هــر عصــر و زمــان 

از آن قدردانــی و تجلیــل می کننــد.
طبیعــت  رگ رگ  در  نــو،  ســال  داخل شــدن  بــا 
ــا  ــردم افغانســتان ب ــازه جــاری می شــود و م خــوِن ت
راه انــدازی جشــن های مختلــف، نــوروز - ایــن آییــن 
ــل  ــی تجلی ــکوه ویژه ی ــا ش ــی- را ب ــۀ فرهنگ دیرین

می کننــد.
ــر  ــی منحص ــتان دارای ویژهگی های ــوروز در افغانس ن
ــه بازی هایــی هم چــون  ــه خــود اســت. پرداختــن ب ب
ــی،  ــازی، آوازخوان ــران ب ــان زنی، کاغذپ ــی، نش بزکش
را  و...  کشــتی گیری  بــازی،  نیــزه  اسپ ســواری، 
می تــوان از ویژه گی هــای تجلیــل و بزرگ داشــت 

ــت. ــتانی ها دانس ــان افغانس ــوروز در می از ن
ــار،  ــج در ننگره ــخ، گل نارن جشــن گل ســرخ در بل
ــرات، گل  ــور در ه ــدی، گل انگ ــادام در دایکن گل ب
ــوان  ــار، گل ارغ ــار در کنده ــا، گل ان زرد در کاپیس
ــه  ــۀ جشــنواره هایی ک ــروان و... از جمل ــت پ در والی
ــدازی  ــا راه ان ــار ب ــوروز و به ــتقبال از ن ــر اس از به
گرامی داشــت  فرهنگــی،  مختلــف  برنامه هــای 

می شــود.
ــوروزی در محاتــی  ــز میله هــای ن ــل نی در شــهر کاب
ــخی،  ــۀ س ــهید، دامن ــاه ش ــا، ش ــه صف ــام خواج به ن
کاریــز میــر، تپــۀ زیبــای اســتالف، برگــزار می شــود.

ــاز  ــوروزی و آغ ــن های ن ــنت های جش ــه س از جمل
ــب اول  ــمنک در ش ــۀ س ــدازی میل ــو، راه ان ــال ن س
ــن  ــادمانی و هم چنی ــرور و ش ــا س ــراه ب ــوروز هم ن
ــاط  ــی نق ــوه، در برخ ــت می ــع آب هف ــه و توزی تهی

ــت. ــداول اس ــتان مت افغانس
ایــن  از  شــماری  معرفــی  بــه  نوشــته  ایــن  در 

: یم ز ا د می پر ه ها ر ا جشــنو

»جشن دهقان«
نــوروز بــه مثابــۀ ســرآغاز فصــل بهــار، بــا زنده گــی 
عینــی مــردم افغانســتان پیونــد داشــته و بخــش بزرگ 
از مــردم ایــن کشــور کــه کشــاروز هســتند، از آمــدن 
ــرده و  ــتقبال ک ــی اس ــه گرم ــوروز ب ــار و ن فصــل به
ــاز  ــود را آغ ــت خ ــدی از کار و فعالی ــۀ جدی صفح
می کننــد، از ایــن روی، کشــاورزان بــا برگــزاری 
ــد. ــل می کنن ــوروز تجلی ــی، از آمــدن ن مراســم ویژه ی
جشــن روز دهقــان کــه ویــژۀ کشــاورزان اســت، در 
روز دوم ســال جدیــد برگــزار می شــود .در ایــن روز 
کشــاورزان بــه شــهرها می آینــد و بــا ایــن کار طلــب 
ــود  ــاورزی خ ــرای محصــوالت کش ــالی خــوب ب س

می کننــد.
یکــی دیگــر از مراســم ایــن روز در کابــل، گردِهم آیی 
ــت  ــوری« اس ــن حض ــتدیوم »چم ــاورزان در اس کش
ــود را  ــاورزی خ ــایل کش ــواع وس ــاورزان ان ــه کش ک
بــه نمایــش می گذارنــد و بــا اجــرای مراســم خــاص 
ــوالت  ــت محص ــب برک ــد طل ــن، از خداون و نمادی

ــد. ــود را می کنن ــاورزی خ کش
چوپانــان و رمــه داران نیــز در ایــن روز بــا گوســفندان 
ــد و در  ــان شــرکت می کنن خــود در جشــن روز دهق
روســتاها نیــز گوســفندان را در مــزارع رهــا می کننــد 

و ایــن چنیــن بــر شــادی ایــن روز می افزاینــد.
برگــزاری جشــن دهقــان در پایتخــت و مراکــز 
ــۀ  ــات بلندپای ــات کشــور مرســوم اســت و مقام والی
ــاورزی  ــن روز کش ــای جش ــز در برنامه ه ــی نی دولت

می کننــد. شــرکت 
ــان  واقعیت هــای زنده گــی انســانی و اجتماعــی مردم
از  بــا اســتقبال همیشه گی شــان  افغانســتان تــوأم 
فصــل بهــار بــه مثابــۀ موســم کشــت و کار و غــرص 

نهــال »نــوروز« را همــواره گرمــی خواهــد داشــت.

»جشن گل سرخ«
همه ســاله در شــهر مزارشــریِف والیــت بلــخ، در 
زیارتــگاه منســوب بــه حضــرت علــی، جشــن بزرگی 

ــام میلــۀ »گل ســرخ« برگــزار می شــود و هــزاران  بهن
نفــر از زایــران آن زیارتــگاه و عاقه منــدان نــوروز از 
ــران  ــا از کشــورهای ای ــف کشــور، حت نواحــی مختل
ــه  ــیای میانه ب ــورهای آس ــر کش ــتان و دیگ و تاجیکس
ــی و  ــن مل ــن جش ــد و ای ــریف می آین ــهر مزارش ش
ــزار و  ــتر برگ ــه بیش ــکوه مندی هرچ ــا ش ــه را ب پارین

ــد. ــل می کنن تجلی
ــه  ــه یــی خــود رو اســت کــه ب گل ســرخ همــان الل
پنــداری، بــر دشــت و دمــن فــرش ســرخ را همــوار 
می کنــد و از جملــه اولیــن گل هــای بهــاری شــمرده 
می شــود. برگــزاری مراســم نــوروزی در والیــت 

ــود.  ــاز می ش ــده آغ ــتن جهن ــا برافراش ــخ، ب بل
ــن  ــدن ای ــته ش ــا برافراش ــان ب ــته ها هم زم در گذش
ــت دوزی  ــت و دس ــای زرباف ــا پارچه ه ــه ب ــم ک عل
بــه روییــدن  یافتــه و بی شــباهت  شــده زینــت 
گل هــای شــقایق نیســت، ۲1 گلولــه تــوپ نیــز 
ــه  ــون ب ــه اکن ــد ک ــلیک می ش ــرام ش ــانۀ احت ــه نش ب

دالیلــی ایــن کار صــورت نمی گیــرد.
بــه پیشــواز نــوروز و میلــۀ گل ســرخ، مــردم والیــت 
ــاک  ــهر را پ ــای ش ــا و جاده ه ــا، کوچه ه ــخ خانه ه بل
و تمیــز می کننــد. پــس از مراســم بلنــد شــدن جهنــده، 
ــد. ــدازی بازی هــای محلــی می پردازن ــه راه ان مــردم ب
شــادیان،  دشــت  در  گشــت وگذار  ســبزه لگد، 
ــخ باســتان  ــدار از بل ــوروز، دی ــازی در شــب ن آتش ب
ــن  ــی جش ــای اصل ــی، از برنامه ه ــابقات بزکش و مس

نــوروز در والیــت بلــخ به شــمار می رونــد. 

»جشن گل نارنج«
میلــۀ گل نارنــج همه ســاله بــه بهانــۀ فرارســیدن 
ــنده گان در  ــن از باش ــزاران ت ــور ه ــا حض ــوروز ب ن
ــج گل  ــان نارن والیــت ننگرهــار، هنگامــی کــه درخت
می کننــد و شــهر جال آبــاد پُــر از عطــر نارنــج 

می شــود. برگــزار  می گــردد، 
برگــزاری  از  هدف شــان  جال آبــاد،  شــهروندان 
ایــن جشــن را همبســته گی مــردم ایــن والیــت، 
لذت بــردن از طبیعــت تــازه و اســتقبال از آمــدن 
ــای  ــبزی و زیبایی ه ــبزه و سرس ــش س ــار و روی به

طبیعــت و ســرانجام، شــگفتن گل نارنــج عنــوان 
. می کننــد

ــا  ــتر ب ــاد، بیش ــج در جال آب ــۀ گل نارن ــن میل جش
برگــزاری محفــل شــعرخوانی میــان شــاعرانی کــه از 
ــد،  ــتراک می کنن ــن اش ــن جش ــور در ای ــر کش سراس
ــدن  ــش درآم ــه نمای ــرود و ب ــاز و س ــای س محفل ه
ــن  ــنده گان ای ــتی باش ــع دس ــتانی و صنای ــار باس آث

ــاهده اســت. ــل مش ــت، قاب والی
ــج، 500 ســال  ــه مشــاعرۀ گل نارن ــه می شــود ک گفت
ــمی  ــر رس ــۀ غی ــه گون ــار ب ــت ننگره ــل، در والی قب
ــوی وزارت  ــس از آن، از س ــا پ ــد، ام ــزار می ش برگ
ــمی  ــۀ رس ــه گون ــن روز ب ــگ ای ــات و فرهن اطاع
پذیرفتــه شــد و همــه ســاله بــه صــورت باشــکوهی 

بررگــزار می گــردد.

»جشن گل ارغوان«
ــا  ــتراک صده ــا اش ــاله ب ــون همه س ــن گل ارغ جش
تــن از شــاعران، نویســنده گان، سیاســت مداران و 
فرهنگیــان سراســر کشــور در تبــۀ ارغوان کــه معروف 
بــه گلغنــدی اســت، در غــرب شــهر چاریــکار مرکــز 

ــردد. ــزار می گ ــروان برگ ــت پ والی
ــدی در ســال 13۲۴ خورشــیدی از ســوی  ــۀ گلغن تپ
بهایــی جــان، یکــی از شــاعران افغانســتان نام گــذاری 
شــد. ایــن جشــن در کنــار ســایر جشــن ها در 
ــمار  ــه ش ــور ب ــی کش ــای فرهنگ ــور، از میراث ه کش

ــی رود. م
اشــتراک کننــده گان در ایــن جشــن بــه شــعرخوانی و 
کاغذپرانــی می پردازنــد و ســال نــو را بــه فــال نیــک 
می گیرنــد. گفتــه شــده اســت کــه دولــت تــاش دارد 
ــز  ــکو نی ــازمان یونیس ــت س ــن ها را ثب ــن جش ــا ای ت

کنــد.
جشــنوارۀ گل ارغــوان عــاوه در پــروان در شــماری 

ــود. ــزار می ش ــز برگ ــل نی ــوالی های کاب از ولس

»جشن گل انار«
میلــۀ گل انــار همه ســاله در والیــت کندهــار بــا 
حضــور داشــت صدهــا تــن از سراســر کشــو برگــزار 

می گــردد. 
بــه  نویســنده گان  و  شــاعران  جشــن  ایــن  در 
شــعرخوانی، طنزگویــی و اجــرای تمثیــل می پردازنــد 

می گوینــد. خوش آمــد  را  بهــار  و 

»جشن گل بادام«
ــی  ــدف معرف ــه ه ــاله ب ــه همه س ــادام ک جشــن گل ب
زراعتــی و صنایــع دســتی والیــت  محصــوالت 
ــر،  ــال های اخی ــود و در س ــزار می ش ــدی برگ دایکن
ایــن جشــن جنبــۀ دیگــری بــه خــود گرفتــه و در آن، 
ــه دســتاوردهای خــود  ــد ب مســووالن محلــی در پیون

ــد. ــت می کنن ــز صحب ــال نی ــک س در ی
ــر  ــدی و دیگ ــت دایکن ــز والی ــی مرک ــهر نیل در ش
ولســوالی های ایــن والیــت کــه گل بــادام مــوج 
ــه و  ــود گرفت ــه خ ــر ب ــگ دیگ ــت رن ــد، طبیع می زن
درختــان بــادام چــون عــروس شــهر، جامــۀ ســپید بــر 
ــت  ــنده گان والی ــن از باش ــزاران ت ــد و ه ــن می کن ت
دایکنــدی، ایــن فصــل زیبــا و دل انگیــز را در آخریــن 
روز مــاه حمــل، جشــن گرفتــه بــه رقــص و پایکوبــی 

می پردازنــد.
هنرنمایــی هنرمنــدان ایــن والیــت، همــراه بــا اجــرای 
ــی، ســرود  ــیقی محل ــن موس ــنتی، طنی ــای س آهنگ ه
کــودکان و شــعرخوانی جوانــان آمیختــه بــا عطــر گل 
ــکوه و  ــک روزه را باش ــِن ی ــن جش ــای ای ــادام فض ب

می ســازد. شــاعرانه تر 

»جشن گل زرد«
ایــن جشــن در والیــت کاپیســا همــه ســاله از 
ســوی فرهنگیــان و شــهروندان ایــن والیــت برگــزار 
ــی، از  ــکوه ادب ــل باش ــی محف ــا برپای ــردد و ب می گ
ــوش  ــن خ ــن جش ــه ای ــده ب ــترک کنن ــان اش مهمان

می شــود. آمدگویــی 
جشــن گل زرد از ســنت های پُــر ارزش فرهنگــی 
کشــور مــا اســت کــه در فصــل بهــار و موســم 
شــگوفه، همه ســاله مــدت شــش هفتــه بــه روزهــای 
کاپیســا  والیــت  ولســوالی های  اکثــر  در  جمعــه 
ــزار  ــا برگ ــی آن ج ــر از اهال ــزاران نف ــتراک ه ــه اش ب
می گــردد. هم چنــان مــردم محــات جشــن های 
ــی،  ــم مذهب ــرای مراس ــا اج ــوروزی را ب ــدی و ن عی
ــای  ــی در پهن ــات فرهنگ ــی و عنعن ــن و آداب مل آیی

گلشــن گل زرد برپــا می دارنــد.
ــر  ــت کاپیســا، عــاوه ب در ولســوالی کوهســتان والی
اقســام و انــواع گل هــا، چندیــن نــوع گل زرد وجــود 
ــیده از  ــد پوش ــه مانن ــاقۀ خمچ ــا س دارد. گل زرد ب
ــدی  ــه بلن ــرگ ب ــۀ گاب و صدب ــون تن ــار هم چ خ
یــک الــی دو متــر از ســطح زمیــن به شــکل غنچه هــا 

ــود. ــگوفا می ش ــار ش ــل به در فص
مهمانــان و برگــزار کننــده گان ایــن میلــه شــعر 

می نوازنــد. موســیقی  و  می خواننــد 

»جشن گل سیب«
بــا فرارســیدن نــوروز و زنــده شــدن طبیعــت، جشــن 
نویســنده گان،  اشــتراک شــاعران،  بــا  گل ســیب 
در  بــاغ داران  و  محلــی  مقامــات  شــخصیت ها، 
ــۀ گل  ــود. میل ــل می ش ــدان وردگ تجلی ــت می والی
ــهرت  ــتن ش ــل داش ــه دلی ــدان وردک ب ــیب در می س

ــود. ــل می ش ــت تجلی ــن والی ــیب ای ــی س جهان
برگــزاری محافــل شــعرخوانی، نوشــتن مقــاالت 
ادبــی و علمــی در پیونــد بــه میلــۀ گل ســیب و 
ــنده گان  از  ــاغ دارن و نویس ــاعرات و ب ــتایش از ش س

ویژه گی هــای ایــن میلــه بــه شــمار مــی رود.
قابــل یــاد آوری اســت کــه چنــد سالی ســت از 
ــز  ــروان و غــور نی ــۀ گل ســیب در والیت هــای پ میل
تجلیــل صــورت می گیــرد. ولســوالی غوربنــد در 
والیــت پــروان و ولســوالی شــهرِک در والیــت غــور، 
ــده  ــتقبال از زن ــرای اس ــردم آن ب ــه م ــد ک مناطقی ان
شــدن طبیعــت و آغــاز حاصل گیــری ســیب در ایــن 
ــد. ــه ســراغ جشــن گیری گل ســیب می رون مناطــق ب
مــردم مناطــق غوربنــد و شــهرک بــر ایــن بــاور انــد 
ــد  ــیب، می خواهن ــن گل س ــزاری جش ــا برگ ــه ب ک
توجــه حکومــت را بــرای بازاریابــی محصــوالت 
زراعتــی ســردرختی و ترویــج فرهنــگ باغــداری بــه 

ــد. ــب کنن ــان جل منطقۀش
گفتنــی اســت کــه شــماری از ایــن جشــنواره ها 
تنهــا بــا شــروع نــوروز برگــزار نمی شــود، امــا 
ــارۀ  نقطــۀ وصــل ایــن جشــنواره ها، ســبز شــدن دوب
درختــان و میــوه گرفتــن طبیعــت اســت کــه همــه از 

ــند. ــر می رس ــه ثم ــوروز ب ــار و ن ــت به برک

روح اهلل بهزاد
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انیسه احمدیار
 بر بنیاد مطالعات و برداشـت ها، در افغانسـتان مشـکاِت معده نسـبت به سـایر کشورهای 
دور و نزدیـک، بیشـتر وجـود دارد. نارسـایی معـده در همه اشـخاص یافت می شـود؛ اما 
زنـان در افغاسـتان بـه دالیـل مختلـف بیشـتر بـا ایـن مشـکل دسـت وپنجه نـرم می کنند. 
رژیـم غذایـی نامناسـب، از اصلی تریـن دالیـل پیدایش و افزایـش درد معده در کشـور ما 

می شود. شـمرده 
معـده، عضـو کلیـدی بدن اسـت. در این عضـو، مواد غذایی تحـت تاثیر اسـیدهای معده، 
ذخیـره و بـرای سوخت وسـاز بدن آماده می شـوند. هضم مـواد غذایی، بـه دالیل مختلف 
و متعـدد بیـن ۲ تـا 3 سـاعت طول می کشـد. برخی مواد غذایی بسـیار سـخت هضم اند و 
باعـث مشـکات و درد معـده می شـوند. سـخت هضمی غذا گاهـی اوقات ریشـۀ عصبی 
هـم دارد. در ایـن حالـت همـواره بیمـاران از ناراحتـی معـده یـا سـوء هاضمـه یـا ترش 
کـردن یـا حالت تهـوع صبح گاهی و تعفـن دهن شـکایت دارند. یکـی از مهمترین اصول 

درمـان و پیش گیـری از ایـن بیماری،  پاک سـازی معـده و کبد از میکروب اسـت.
زخم معده: 

زخـم معـده، بـه جروحـات درناکی گفته می شـود که در جـدار داخلی معده و یا قسـمت 
آغازیـن رودۀ کوچـک که اثناعشـر نامیده می شـود، وجود دارد. 

باکتریاهـا ) Helicobacter Pylori ( یـا عفونت هـای انسـانی، بزرگتریـن ایجـاد کننده 
زخـم معـده می باشـند. ایـن باکتریـا، توسـط آب و غذا منتشـر می شـوند و با لعـاب دهن 
مخلـوط می گردنـد. ایـن باکتریاهـا بـه دیـوار معـده چسـپیده و باعـث ضعیـف شـدن و 

التهابـی شـدن آن قسـمت معده می شـوند. 
عالیم اصلی زخم معده:

بـه طـور کلـی، درد زخـم معده، از یک سـاعت بعـد از غذا خوردن شـروع می شـود و تا 
سـاعت ها ادامـه پیـدا می کنـد. درد ایـن زخـم، از طـرف شـب شـعله ور شـده و می تواند 
فـرد را از خـواب بیـدار کنـد. درد زخـم، در زمـان خالـی بـودن معـده بدتر می شـود. لذا  
فـرد مصـاب بـه آن باید از گرسـنه گی اجتنـاب ورزد. زیرا با داشـتن زخم معـده، به علت 
تمـاس اسـید معـده بـا منطقـۀ آسـیب، سوزشـی از جنـاغ سـینه تـا بـاالی نـاف می تواند 
احسـاس شـود. افزایـش سـوء هاضمـه  از نشـانه های زخـم آن اسـت. دریـن مـوارد، فرد 

پـس از خـوردن غـذا یـا آروغ می زنـد یا دچـار "اٍکک" می شـود.  
خالی بودن معده 

دردهایی که به صورت مداوم قطع می شود و دوباره آغاز می شود. 
 بـا ایجـاد زخـم معده، افراد احسـاس سـنگینی و سـیری در معـده می کنند، همـان حالتی 
اسـت کـه پـس از مصرف زیاد آب احسـاس می شـود. مریضانـی که مبتا بـه درد و زخم 

معده هسـتند، بیشـتر کسـل خسـته و خواب آلود می باشـند. 
علت بروز درد معده: 

ادراری،  عفونـت  صفـراوی،  سـنگ  خاصـره،  لگـن  التهابـی  بیمـاری  هاضمـه،  سـوء   
غذایـی. حساسـیت  و  قاعده گـی  دردهـای  اپندسـیت،  غذایـی،  مسـمومیت 

 اگر معده درد با عایم زیر دچار شد نزد پزشک مراجعه کند: 
تـب، عـدم توانایـی در چنـد روز، اسـتفراغ خونی، مدفـوع خونی، مشـکل در تنفس، دفع 
ادرار دردنـاک، درد معـده در طـول جریـان بـارداری، مریـض اگـر بـا لمس کردن شـکم 

احسـاس درد شـدید دارد، و اگـر درد بـرای چنـد روز بـه طـول می انجامد. 
درمان درد معده:

1- علت ایجاد درد را شناسایی کرده و از آن دوری کنید.
۲- غذاهای سبک تر میل کنید و از غذاهای سرخ شده و بریانی پرهیز کنید.

3- غـذا را بـه خوبـی بجویـد تـا به آسـانی هضم شـود. از غذاهـای مانند چپـس، کباب، 
قورمـه مـرچ و خـوردن پیـاز خـام، نوش پیـاز، غذاهـای چرب و خـوردن غـذای بیش از 

حد جـداً پرهیز شـود. 
۴- راه بروید تا غذا از معده خارج گردد و درد آن بر طرف شود. 

درمان خانه گی: 
ماسـت: ماسـت حـاوی باکتریاهـای مفیـد اسـت. درد معـده را تسـکین می دهـد. اگـر 
معـده درد بـه علـت کمبـود باکتریاهـای هضم کنندۀ غذا باشـد، با ماسـت درمان می شـود. 
زنجفیـل: زنجفیـل را پوسـت کنیـد و به آهسـته گی بجوید. بـرای درد معـده، حالت تهوع  

و کمـک بـه هضم غذا بسـیار مفید اسـت. 
لیمـوی تـرش: اگـر درد معـده در اثـر سـوء هاضمه باشـد، بعـد از خوردن غـذا، آِب یک 
عـدد لیمـوی تـرش تـازه را در یـک گیـاس آب داغ بریزیـد و میـل کنیـد. آب داغ، درد 
معـده را کـم می کنـد و بـه هضم غذا کمـک می کند و لیموی شـیرین هم بـرای درد معده 
مفیـد واقـع می شـود و برخـی دم کرده هـای گیاهـی ماننـد دم کـردۀ بابونـه دم کـردۀ نعناع، 

درد معـده را کاهـش می دهند. 
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معده را دریابید

در افغانســتان جشــن نــوروز همــواره، و 
به ویــژه در ســالیان اخیــر، بــا مناقشــاتی 
همــراه بــوده اســت؛ بخش هایــی از 
مــردم به گرمــی از آن اســتقبال می کننــد 
و برخــی حلقــاِت مذهبــی به شــدت بــا 

ــد. ــان می دهن ــت نش آن مخالف

دالیل مخالفاِن نوروز
ــی  ــه برخ ــوروز ک ــن ن ــان جش مخالف
گروه هــای  و  ســنتی  جناح هــای 
ــی  ــی دین ــتند، از موضع ــلفی هس شبه س
ــه مراســم  ــوروز و هرگون ــم ن ــه تحری ب
ــان  ــد. آن ــم می دهن ــه آن حک ــوط ب مرب
ــمارند،  ــن کار برمی ش ــرای ای ــی ب دالیل

از جملــه: 
ــن  ــی از ای ــای کهن ــزاری آیین ه 1ـ برگ
دســت، نوعــی کمــک بــه تــداوم ادیــان 
ــت  ــام اس ــش از اس ــای پی و فرهنگ ه

ــده اند. ــردود ش ــوخ و م ــه منس ک
مناســبت ها  این گونــه  از  تجلیــل  ۲ـ 
ــت  ــلمانان اس ــه نامس ــبُّه ب ــل تش از قبی
ــر  ــه پیامب ــوب ب ــی منس ــق روایت و طب
اســام، تشــبُّه بــه پیــروان ادیــان و 
نارواســت.  امــری  دیگــر  آیین هــای 
اللبــاس،  ابــی داوود، کتــاب  )ســنن 

)3۴9۴ شــماره 
3ـ روایتــی از انــس بــن مالــک، از 
یــاران پیامبــر، کــه می گویــد: “هنگامــی 
کــه پیامبــر خــدا بــه مدینــه آمــد، مــردم 
آن شــهر دو روز داشــتند کــه در آن 
بــه بــازی و ســرگرمی می پرداختنــد. 
ــد  ــت. گفتن ــن دو روز چیس ــید ای پرس
ایــن دو روز  در زمــان جاهلیــت در 
ــدا  ــر خ ــم. پیامب ــازی می پرداختی ــه ب ب
گفــت همانــا خداونــد در عــوض آن هــا 
دو روز بهتــر را بــه شــما قــرار داده 
ــری  ــی و دیگ ــی روز اضح ــت؛ یک اس
ــاب  ــی داوود، کت ــنن اب ــر”. )س روز فط

ــماره 959( ــاه، ش الص
ــوای شــماری از علمــای قدیمــی  ۴ـ فت
ــاری و  ــی ق ــه و ماعل ــن تیمی ــد اب مانن
هرگونــه  مقابــِل  در  دیگــر  عده یــی 

ــوروز. ــل از ن تجلی
ــی  5ـ انجــام اعمــال شــرک آمیز و خراف
در ضمــن مراســم نــوروزی، ماننــد 
رفتــن بــه زیارتگاه هــا و درخواســت 
نیازمندی هــا از مــرده گان کــه طبــق 

ــت. ــامی نارواس ــد اس عقای
کــه  دالیلی ســت  مهم تریــن  این هــا 
ــم  ــوروز و تحری ــا ن ــت ب ــرای مخالف ب
ارایــه  آن  گرامی داشــِت  هرگونــه 

. د می گــرد
نــوروز  مقابــل، موافقــان جشــن  در 

می کننــد:  اســتدالل 
از  مانــده  به جــا  مراســم  همــۀ  1ـ 
دینــی  آیین هــای  کهــن،  روزگاران 
آن هــا  نگه داشــتِن  زنــده  و  نیســتند 
ــان  ــای آن ادی ــداوم و احی ــای ت ــه معن ب
نیســت. بخــش وســیعی از عرف هــا 
ــور  ــۀ فرهنگــی دارد و ام و مراســم جنب
فرهنگــی، نشــانۀ تکامــل اجتماعــی 

ســت. ن ها نسا ا
ــی  ــه ریشــۀ مذهب ــش از آن ک ــوروز بی ن
داشــته باشــد، پایــه بــر تحول هــای 
ــم  ــان قدی ــرای مردم ــه ب ــی دارد ک فصل
زنده گی شــان  وابســته گی  دلیــل  بــه 
بــه زراعــت و آب و هــوای ســال، 
ــه  ــد ک ــت، هرچن ــته اس ــت داش اهمی
ــوام  ــی اق ــوی برخ ــی از س در دوره های

ــد. ــه باش ــز یافت ــی نی ــۀ مذهب صبغ
ــان  ــروان ادی ــه پی ــبُّه ب ــی از تش ۲ـ نه
و فرهنگ هــای دیگــر تنهــا متوجــه 
ــادی و  ــعایر عب ــه از ش ــت ک اموری س
ــۀ  ــد و مای ــان باش ــی آن ــای مذهب رمزه
ــروان  ــان پی ــت می ــط هوی ــتباه و خل اش
ادیــان شــود. امــور عــادی طبــق قاعــدۀ 

“األصــل فی األشــیاء  فقهــی مشــهور 
ــی دارد.  ــواز ذات ــر ج ــه ب ــه” پای اإلباح
بــه عــاوه، تشــبه در امــور عــادی قابــل 
اجتنــاب نیســت و اگــر قــرار بــر اجتناب 
عــادی  امــور  در  تشــبه  هرگونــه  از 
مســلمانان  بــرای  زنده گــی  باشــد، 
ــروان دیگــر  ــرا پی ناممکــن می شــود، زی
ادیــان غــذا می خورنــد، می خوابنــد، کار 
ــیاری  ــند و بس ــاس می پوش ــد، لب می کنن
کارهــای دیگــر کــه مســلمانان نیــز 
ناگزیــر بــه انجــام آن هــا هســتند، و نهــی 
از مطلــق مشــابهت شــامل همــۀ این هــا 

می شــود.
ــارۀ دو روز دوران  ــه درب ــی ک 3ـ حدیث
جاهلیــت آورده می شــود و مهم تریــن 
ــدارد  ــح ن ــان اســت، تصری ــل مخالف دلی

ــوروز باشــد. ــارۀ ن کــه درب
ــان  ــلمانان نش ــی مس ــۀ تاریخ ۴ـ تجرب
می دهــد کــه ایــن مراســم از زمــان 
بخش هــای  در  بعــد  بــه  صحابــه 
اســامی  ســرزمین های  از  وســیعی 
مــورد تجلیــل قــرار داشــته و نســل های 
پــی در پــی در دوران امویــان و عباســیان 
شــاهد برگــزاری ایــن مراســم بوده انــد، 
علــم  اهــل  و  فقهــا  اکثریــت  امــا 
ــا  ــد. حت ــان نداده ان ــا آن نش ــی ب مخالفت
گفتــه می شــود کــه حضــرت علــی 
ــن  ــم جش ــش در مراس در دوران خافت
نــوروز شــرکت کــرده و از نعمــان جــد 
امــام ابوحنیفــه هدیــه قبــول کــرده 
ــراط  ــاء الص ــه، اقتض ــن تیمی ــت. )اب اس

)50 المســتقیم، ص 
5ـ دو عیــد اضحــی و فطــر از نــوع 
ــتند،  ــی نیس ــی و مل ــن های فرهنگ جش
و  عبــادی  شــعایر  جملــۀ  از  بــل 
و  مســلمانان اند  دینــی  ســمبل های 
ــع  ــخصی وض ــکام مش ــا اح ــرای آن ه ب
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در كشاكش تجليل و تحريم

محمد محق
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جاوید فرهاد
دربارۀ پیشینۀ نوروز گفته های گوناگونی وجود دارد که 
از آن شمار، با توجه به ارزش پژوهشی آن ها، بخشی از 
کتاِب "التفیهم" ابوریحان البیرونی را در این جا می آورم:
»نوروز، نخستین روز از ماه فروردین)حمل( است که 
آریایی ها تا پنچ روز پس از آن، جشن برپا می نمودند و 
پادشاهان به حقوق اطرافیان، مردم و بزرگان رسیده گی 

می کردند.«
می افزاید:  کهن  پیشینۀ  این  به  اشاره  با  ابوریحان، 
»آریایی های قدیم، اول فروردین را وقت نزوِل فروهرها 
)فرشته گان( از آسمان می دانستند و جشن "فروردین" 

برپا می کردند.« 
بنیاد این نگاشته ها، در آثار پیشینیان آمده است که  بر 
پادشاه  نخستین  )یما(  جمشید  را  )نوروز(  جشن  این 
به روایت فردوسی بزرگ  برپا کرد و در واقع  آریایی 
مراسم  با  نوروز هم زمان  برگزاری جشن  در شاهنامه، 

تاج پوشی "جمشید" بوده است: 
به جمشید بر گوهر افشاندند

 مر آن روز را روز نو خواندند
زنده یاد استاد "عبداالحمد جاوید" در کتاب "نوروز 
حوزۀ  در  سامان مند  پژوهش  یگانه  )که  آیین"  خوش 
بحث  بر  افزون  است(،  نوروز  مورد  در  پارسی  زبان 
گسترده یی که دربارۀ پیشینۀ نوروز باستان دارد، دربارۀ 
برگزاری  به  برابر  که  فروردین  اول  ماهیِت  و  اهمیت 
جشن نوروز و آغاز سال نو است، می نگارد: »در روز 
ابتدای فروردین که به نام پاک و برکت دهندۀ اهورامزدا 
]خدای پاک[ مزین شده است، خورشید وارد برج حمل 

شده و جهان از نو آفریده می شود.« 
این  مهم  جنبه های  به  توجه  ضمن  جاوید  استاد 
از  شناخت  در  جالبی  اشارۀ   )نوروز(،  باستان  رسم 
ماه  را  فروردین  »ماه  می نگارد:  او  دارد.  فروردین  ماه 
فروهرها یا فر- وشی  ها می نامند و آن عیِد اموات است. 
در این ماه، به دلیل رستاخیز )نوشدن مؤقت دنیا( پردۀ 
میان زنده گان و مرده گان به کناری رفته و ارواح نیک به 
صورِت افرادی که روی شان پوشیده است، به پشت درِ 
خانه های زنده ها آمده و زنده ها نیز به آنان به رسم یادبود 
و برکت هدیه یی می دهند. و نیز تمیز کردن خانه ها و 
روشن کردن چراغ ها و شمع ها در زمان تحویل سال، 

برای رضایت خاطر و هدایت فروهرهاست.« 
افزون بر این یادکردها در روایت های متعددِ دیگر نیز 
فروردین(،  )اول  سال  نخست  روز  در  که  است  آمده 
جمشید پادشاه آریایی هم زمان با مراسم تاج گذاری در 

فرمان بردار  را  آنان  و  رفت  دیوان  جنگ  »به  روز  این 
خویش ساخت.« 

است:  آمده  باب  این  در  که  روایت هایی  به  توجه  با 
جمشید در این روز، بر تختی که بر دوش دیوان حمل 
می شد، نشست و فاصلۀ طوالنی راه "دماوند" تا "بابل" 
را در یک روز پیمود و پس از آن مردم از شگفتی بسیار، 

آن روز را گرامی داشته و جشن گرفتند. 
یکی  به حیث  نوروز  شد،  گفته  که  مواردی  بر  عاوه 
از جشن های ویژه در آیین "زردشت مقدس"، همواره 
زمام داری هخامنشیان  زمان  در  است.  داشته شده  نکو 
سنت  یک  همانند  نوروز  باستانی  جشن  ساسانیان،  و 
ارزشمند و باشکوه، هم در دربار، هم میاِن مردم و هم 
نزد موبدان زردشتی گرامی داشته شده و به عنوان یکی 

از جشن های ویژۀ آریایی، به آن ارج گذاشته می شد. 

بافت نوروز با شعایر اسالمی
 از عواملی که بافت مسالۀ نوروز را ـ تا حدی ـ در 
فرهنگ و شعایر اسامی می رساند، هم زمانی نوروز به 
فرزند  علی  مراسم خافت حضرت  با  تقویمی  لحاظ 
روزی  چنین  در  زیرا  است؛  چهارم(  )خلیفۀ  ابوطالب 
عثمان  از حضرت  فروردین( حضرت علی پس  )اول 
خلیفۀ سوم اسام، به خافت رسید و سپس نوروز با 
و  شعایر  با  ـ  جایی  تا  ـ  تاریخی اش  پیشینۀ  به  توجه 
رویکردهای اسامی بافت خورد و تا اکنون این بافت 

به گونه یی ادامه دارد. 
از سوی دیگر، احادیث و روایت های گوناگونی دربارۀ 
نوروز در کتاب "بحاراالنوار" آمده است که به گونه یی 
که این جشن باستانی را با رویکردهای فرهنگ اسامی 

گره می زند.
هفت سین

 در روایت های گوناگون آمده است که آریایی های قدیم 
باور  به  زیرا  می دانستند؛  پاک  و  نکو  را  "هفت"  عدد 
آنان، طبقه های زمین و آسمان و سیاره ها همه بر عدد 
هفت تقسیم شده اند. از سوی دیگر، ستاره گان هفت گانه 
و  زمین  مریخ،  زحل،  عطارد،  مشتری،  زهره،  مانند: 
یعنی  ـ  هفته  روزهای  تعداد  و  اند  تا  هفت  خورشید 
شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنچ شنبه و 

جمعه ـ نیز هفت است.
مقدس  بر  افزون  آریایی ها  پنداشت،  همین  بنیاد  بر 
فروردین  روزهای  تمامی  در  "هفت"،  شمردن شمارۀ 
ـ  امروز هم  تا حدی  و  ـ  قدیم  از  تا سیزده(  اول  )از 
خانه های خود را چراغانی کرده، عطر می پاشند، شمع 

روشن می کنند، سفره پهن می نمایند و بر روی آن هفت 
چیز را که نام شان با حرف سین آغاز می شود، می گذارند 
که "هفت سین" نام دارد مانند: سبزی )سبزه(، سرکه، 

سمنک )سمنو(، سیب، سیر، سمارق و سنجد. 
گذاشتن هریک از این هفت سین ها روی خوان )سفره(، 
نشانه یی از یک مفهوم خاص در فرهنگ آریایی هاست؛ 
مانند: سبزی )سبزه( نشانۀ طراوت، زیبایی و سرسبزی؛ 
تهیه  گندم  جوانۀ  از  )که  سمنک  شادی،  نشانۀ  سرکه 
می شود( نشانۀ رویش و برکت؛ سیب نشانۀ میوۀ بهشتی 
و زایش؛ سیر نگهبان خوان )زیرا آریایی های کهن، نقش 
سیر را در محافظت از شر، بسیار بااهمیت می دانستند(؛ 
سمارق نشانۀ مزۀ زنده گی؛ و سنجد نشانۀ بوی محرک 

برای عشق و دلباخته گی. 
و  بوده  "اوستا"  گذشته  در  که  مقدس  کتاب  گذاشتن 
بر روی  از موارد ضروری  نیز  "قرآن" می باشد  اکنون 

سفره است.
و  درآب"  ترشده  میوۀ  "هفت  تهیۀ  این ها،  بر  افزون 
ویژۀ  عنعنات  از  نیز  نوروز  روزهای  در  آن  خوردن 

نوروزی است.

نوروز در شعر سخنوران پارسی
 نوروز با توجه به پیشینۀ تاریخی اش در شعر شاعراِن 
زبان پارسی مانند: فردوسی، مولوی، حافظ، منوچهری، 
قرار  سپاس  و  ستایش  مورد  دیگران  و  فرخی  خیام، 
گرفته است. انگیزۀ این سپاس و ستایش، بیشتر جنبۀ 
روایتی و تغزلی داشته است. گونه های روایتی آن بیشتر 
آریایی ها است و  تاریخی و مدنی  تقویت  بازگوکنندۀ 
موارد  دربرگیرندۀ  غنایی،  و  تغزلی  گونه های  بازتاب 
ستایشی از نوروز و گرامی داشت از این آیین نکوست.

نخست، گونۀ روایتی آن:
به "جمشید" برگوهر افشاندند

مرآن روز را روز نو خواندند
سِر سال نو، هرمز و فروردین

برآسوده از رنج تن، دل زکین )فردوسی(
و یا: 

رسید موسم نوروز و روزگار شگفت
فرخنده گِل شادی، بهار شگفت )فیاض الهیجی(

و یا:
بهار امسال پنداری همی خوش تر ز باد آید

از این خوش تر شود فردا که خسرو از شکار آید
بدین شایسته گی جشنی، بدین بایسته گی روزی

 ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی )فرخی 
سیستانی(

به ویژه این بیت که با گونۀ روایتی آن، بازگوکنندۀ عنعنۀ 
اصالت های  به  توجه  میزان  و  سین"  "هفت  فرهنگی 

فرهنگی این جشن بزرگ آریایی است:
"سین ساغر بس بود ما را در این نوروز روز

 گو نباشد هفت سین رندانُ درد آشام را" )قاآنی(

دوم، گونۀ غنایی )تغزلی( آن:
نوروز بزرگم، بزن ای مطرب امروز

زیرا که بود نوبت نوروز به نوروز )منوچهری دامغانی(
***

چوگشت از روی تو دلشاد نوروز
درِ گنِج طرب بگشاد نوروز )کمال الدین اسماعیل(

***
بر چهرۀ گل نسیم نوروز خوش است

برطرف چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت، هرچه گویی خوش نیست

خوش باش و مگو زدی که امروز خوش است )خیام(
 ***

نوروز که هر چمن دل افروز بود
نقش گل و خار عبرت آموز بود

گر جامه به جان ز معرفت نو گردد
هر روز به دل نشاط نوروز بود 

گذشتۀ  شاعراِن  شعر  در  که  اشاره هایی  به  توجه  با 
این جا  نوروز  از  بزرگ داشت  پارسی دربارۀ ستایش و 
آورده شد، سخنوران معاصر نیز تا حدی )اما نه در حد 
گذشته گان( مقولۀ نوروز و آیین نوروز را در آیینۀ شعر 
بازتاب داده اند؛ اما به هر حال، به دلیل انگیزه هایی که 
بازتاب ها کمرنگ  این  در مورد آن بحث خواهد شد، 

بوده است. 
از شمار شاعران زبان پارسی در دورۀ معاصر، یکی هم 
رثای  در  مرثیه یی  در  که  است  خلیلی  خلیل اهلل  استاد 

نوروز )در غربت( سروده است: 
گویید به نوروز که امسال نیاید

در کشور خونین کفنان ره نگشاید
بلبل به چمن نغمۀ شادی نسراید
ماتم زده گان را لب پُرخنده نشاید

خون می دمد از خاک شهیدان وطن وای
ای وای وطن وای!

بانو "گل رخسار" سخنور تاجیک به بهانۀ پاسخ به استاد 
خلیلی، ستایش شاعرانه یی از "نوروز" کرده است که 
در این جا فقط دو بیت آن را برای جلوگیری از درازی 

سخن نقل می کنم:
گویید به نوروز که هر سال بیاید

از آینه ام زنگ جراحت بزداید
بلبل الِم ملت بیچاره سراید

گویید به نوروز که هر روز بیاید
در حوزۀ  امروز  مطرِح  شاعران  از  ثالث  اخوان  مهدی 
عنعنۀ  و  نوروز  عید  رسیدن  فرا  دربارۀ  پارسی،  زبان 

"خانه تکانی" اشارۀ زیبایی دارد، به این گونه که: 
"عید آمد و ما خانۀ خود را نتکاندیم
گردی نستردیم و غباری نفشاندیم 

از  برخی  در  که  سخنورانی ست  از  نیز  عاصی  قهار 
سروده هایش اشاره های زیبایی به نوروز دارد، و از آن 
زیبا  نوروزی"را  ترکیب"ابر  غزل،  یک  آغاز  در  شمار 

آورده است: 
از جلگۀ نور و علف، از چشمه ساران آمدی

ای ابر نوروزی من، لبریز باران آمدی
انگیزه های مهمی سبب شده که شاعران معاصر )به ویژه 
در سه دهۀ اخیر در افغانستان( کمتر به ستایش و بازتاِب 
آیین های نوروزی و مسالۀ نوروز در شعر بپردازند، از 
جمله: تعامات سیاسی و اجتماعی و بیشتر هم درگیر 
بودن با موارد روزمره گی و دور بودن از فضای طبیعی 
)به ویژه طبعیت زیبا( که به گونه یی این موارد، سدی 
در برابر اندیشه و میزان توجه آنان به مسالۀ نوروز شده 
اما به گونۀ ُکلی در شعر شاعران معاصر مانند:  است؛ 
شاملو، فروغ، نیما، اخوان ثالث و ... اشاره های نمادینی 

به نوروز صورت گرفته است. 
خلیلی حاتمی، از پژوهش گران شعر معاصر پارسی، با 
آن  شکل گیری  و  "نوروز"  مفهومِ  و  اهمیت  به  توجه 
در حوزۀ شعر معاصر، می نویسد: »در شعر معاصر، از 
نوروز به عنوان روز دگردیسی و عوض شدِن انسان ها 

یاد شده است.« 
می شود  روشن  مسأله  این  نگاشته شد،  آن چه  بنیاد  بر 
که نوروز به حیِث بزرگ ترین رویکرد تاریخی در شعر 
شده،  نکوداشت  همواره  پارسی،  زبان  حوزۀ  شاعران 
این رویداد فرهنگی  بازگوکنندۀ اهمیِت  این به دقت  و 

است. 

ُجستاری 
دربارۀ 
نوروز 

و پیشینۀ 
آن

ACKU
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ســوراخ الیــۀ اوزون، افزایــش دمــاي 
ــاي اســتوایي...  ــودي جنگل ه ــن و ناب زمی
کــه ســامت  مواردي ســت  از جملــه 

تهدیــد مي کنــد.  به شــدت  را  زمیــن 
دانشــمندان  ایــن  باالخــره  نمی دانیــم 
ــد  ــان را چن ــرۀ خاکی م ــر ک ــز، عم عزی
امــا  کردنــد.  تعییــن  ســال  میلیــارد 
معتقــد اســتم همــان ۴ میلیــارد ســال 
ایــن  بــه  انســان  و  اســت!!  صحیــح 
شــکل و قیافــه هــم قدمتــش حــدوداً 
می رســد بــه هفت هــزار ســال پیــش. 
بــا توجــه بــه ایــن آمــار معلــوم می شــود 
از  داریــم  کــه  اســت  درازی  ســالیان 
ــان  ــع خودم ــه نف ــت آن ب ــن و طبیع زمی
ــم  ــی ه ــد قرن ــم. چن ــرداری می کنی بهره ب
ــای  ــرداری معن ــن بهره ب ــه ای ــود ک می ش
نابــودی را گرفتــه اســت و رســمًا داریــم 
محیــط زیســت مان را نابــود می کنیــم؛ 
غافــل از این کــه نابــودی محیــط زیســت 

ــان.  ــودی خودم ــی ناب یعن
ــب اســت  ــن توصیفــات، جال ــا همــۀ ای ب
بدانیــد مــا انســان ها فقــط ۴0 ســال اســت 
بــه فکــر حمایــت از ایــن زمیــِن بي گنــاه 
ــم و  ــر کردی ــم هن ــی ه ــم. خیل ــاده ای افت
چنــد تــا پیمــان و معاهــده تصویــب 
کردیــم. البتــه ایــن بمانــد کــه بــه خیلــی 
از آن هــا هــم عمــل نمی کنیــم. عجالتــًا بــا 
آشــنا  معروف ترین های شــان  از  چندتــا 
شــوید و دعــا کنیــد چشــم شــیطان کــور، 
ــه  ــه ب ــیم ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ــر ب زودت

ــد نیســت!!  ــم ب آن هــا عمــل هــم بکنی
 CITES کنوانسیون سایتیس

بین المللــی  تجــارت  کنوانســیون 
ــی  ــان وحش ــات و گیاه ــای حیوان گونه ه
ــودی،  ــراض و ناب ــِر انق ــرض خط در مع
ســال 135۲ در واشــنگتن مــورد تصویــب 
قــرار گرفــت. هــدف ایــن معاهــده، 
تجــارت  کــه  اســت  آن  از  اطمینــان 
ــی  ــای گیاه ــی و گونه ه ــات وحش حیوان
ارزشــمند و در خطــر انقــراض، بقــای 
آن هــا را دســت خوش تهدیــد نکنــد. ایــن 
ــه  ــور را ب ــون 160کش ــیون هم اکن کنوانس

عنــوان عضــو رســمی دارد. ایــن معاهــده 
پیمان نامه هــای  مهم تریــن  جملــۀ  از 

اســت.  بین المللــی 
کنوانسیون تغییر آب وهوا 

ــام  ــا ن ــوا ب ــرات آب وه ــیون تغیی کنوانس
ــازمان  ــاختاری س ــیون س ــمی کنوانس رس
ملــل دربــارۀ تغییــرات اقلیــم، ســال 199۲ 
ــر  ــد. ب ــد ش ــارک منعق ــادی در نیوی می
ــو  ــورهای عض ــان، کش ــن پیم ــاس ای اس
ــی  ــد ســطح انتشــار گازهــای گلخانه ی بای
ــال  ــطح آن در س ــه س ــود را ب ــط خ توس
1990برگرداننــد. حتمــًا می دانیــد گازهــای 
ــدۀ  ــف اول پدی ــان ردی ــی متهم گلخانه ی

ــن هســتند.  ــرم شــدن زمی گ
کنوانسیون تنوع زیستی 

 ،CBD زیســتی  تنــوع  کنوانســیون 
بخشــی از رونــد کنفرانــس ســازمان ملــل 
ــت و  ــط زیس ــوص محی ــد در خص متح
توســعه بــه شــمار مــی رود. ایــن معاهــده 
ــا و  ــرو امض ــال 199۲ در ریودوژانی در س
در ســال1993 الزم االجــرا شــد و هــم 
ــن کنوانســیون  ــون 1۸۴عضــو دارد. ای اکن
بــر مبنــای ســه هــدف اصلــی حفاظــت از 
تنــوع زیســتی، باالبــردن ظرفیــت کاربــرد 
پایــدار آن و ســهیم شــدن عادالنــه در 
منافــع حاصــل از اســتفاده ذخایــر ژنتیکــی 

تشــکیل شــد. 
 CEP کنوانسیون

ــا توجــه بــه اهمیــت  کنوانســیون CEP ب
شــرایط  و  خــزر  دریــای  زیســت بوم 
نامطلــوب حاکــم بــر آن ســال 1990 
تدویــن شــد. بــر اســاس مفــاد ایــن 
ــه  ــاحلی منطق کنوانســیون، کشــورهای س
بــرای حفــظ محیــط زیســت دریــای خزر 
ــرل  ــش و کنت ــری، کاه ــۀ جلوگی در زمین
ــرل و  ــری از ورود، کنت ــی، جلوگی آلودگ
ــردن گونه هــای مهاجــم، مــوارد  ــن ب از بی
اضطــراری زیســت محیطی، حفاظــت و 
نگــه داری و احیــا منابــع زنــده دریایــی و 
ــای خــزر  ــت مناطــق ســاحلی دری مدیری

ــرد.  ــد ک ــکاری خواهن هم
کنوانسیون حمایت از میراث طبیعی 

ایــن کنوانســیون ســال 19۷۲در شــهر 
ــه تصویــب رســید. عمده تریــن  پاریــس ب
نکتــۀ مــورد نظــر کنوانســیون ایــن اســت 
ــمت از  ــر قس ــدام ه ــا انه ــی ی ــه ویران ک
میــراث فرهنگــی و طبیعــی موجــب فقــر، 
ــود و  ــان می ش ــۀ جه ــراث هم ــدید می ش
بایــد بــه عنــوان میــراث جهانــی بشــریت 
حفــظ شــود. ماجــرای ثبــت جهانــی 
ــور  ــر کش ــی ه ــی و طبیع ــراث تاریخ می
هــم از زمــان تصویــب ایــن معاهــده 

ــد.  ــروع ش ش
کنوانسیون بیابان زدایی 

ــی  ــیون، بیابان زدای ــن کنوانس ــدف از ای ه
در  خشک ســالی  اثــرات  کاهــش  و 
ــدی  ــور ج ــه به ط ــت ک ــورهایی اس کش
بــه  بیابان زایــی،  و  خشک ســالی  بــا 
ــتند. از  ــه هس ــا مواج ــوص در افریق خص
ایــن طریــق اقــدام موثــر در تمــام ســطوح، 
ــی و  ــای بین الملل ــت همکاری ه ــا حمای ب
مشــارکت در چهارچــوب یــک رویــه 
جامــع همســو بــا دســتور کار و بــه 
منظــور کمــک بــه دســتاوردهایی توســعۀ 
ــورت  ــیب دیده ص ــق آس ــدار در مناط پای

می گیــرد. 
ــۀ  ــت از الی ــا/ حفاظ ــیون ویان کنوانس

اوزون 
خیلــی وقــت بــود کــه الیــۀ اوزون داشــت 
ــچ کــس  ــگار هی ــا ان ــب می شــد، ام تخری
متوجــه آن نبــود تــا این کــه باالخــره 
ســروکلۀ یــک ســوراِخ بــزرگ روی الیــۀ 
اوزون پیــدا شــد و جهانیــان فهمیدنــد کــه 
بایــد بیشــتر مراقــب آن باشــند تــا الاقــل 
ــن  ــرای همی ــود. ب ــن نش ــر از ای کار بدت
)1366هجــری  میــادی   19۸5 ســال 
بــه دعــوت ســازمان ملــل  شمســی( 
ــان و  ــور جه ــدگان ۲1 کش ــد، نماین متح
کشــورهای عضــو جامعــۀ اروپــا در ویانــا 
پایتخــت اتریــش گــرد هــم آمدنــد و 
مفــاد معاهده یــی را کــه کنوانســیون ویانــا 

ــد. ــن کردن ــد، تدوی ــده ش نامی
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نگاهي كوتاه به پيمان هاي جهانِي حمايت از زمين 

نوروز در کشاکش تجلیل... 
ــل،  ــه غس ــه ب ــم روزه داری، توصی ــوص، تحری ــاز مخص ــد ادای نم مانن
ــری  ــم دیگ ــلمانان مراس ــی از مس ــر کس ــازه و... . اگ ــاس ت ــیدن لب پوش
ــراز  ــا هم ت ــه عنــوان مراســم و جشــن مذهبــی جایگزیــن آن هــا و ی را ب
ــا آن هــا بگردانــد، طبــق قواعــد اصولــی و روایــات موجــود، عمــل او  ب
بدعتــی نامشــروع تلقــی می شــود و در این بــاره اختافــی در میــان اهــل 

علــم نیســت.
ــۀ عــادت را  ــد کــه صــرف جنب ــا اگــر کســی مراســمی را برگــزار کن ام
داشــته باشــد و هیــچ صبغــۀ تعبــدی بــه آن اضافــه نشــود، پــای بدعــت 
ــه  ــرف ب ــرعی اش، ص ــای ش ــت در معن ــرا بدع ــد؛ زی ــان نمی آی ــه می ب
ــر  ــزودن ب ــه اف ــی اســت، ن ــر آموزه هــا و مناســک دین ــزودن ب ــای اف معن

ــوی. امــور عــادی و دنی
ــا و  ــازد، مبن ــز می س ــم متمای ــادات” را از ه ــادات” و “عب ــه “ع 6ـ آن چ
ــود  ــن می ش ــارع تعیی ــوی ش ــادات از س ــت. عب ــاد آ ن هاس ــای ایج منش
ــه در  ــا داده می شــود و ن ــت در شــکل آن ه ــه حــق دخال ــه کســی ن و ب

ــا.  ــوای آن ه محت
امــا عادت هــا بــر اســاس توافــق مــردم بــه وجــود می آیــد کــه امــروزه 
بــه آن قــرارداد جمعــی گفتــه می شــود و بــه زبــان قدمــا بــه آن “جعــل” 
و “مواضعــه” می گفتنــد. امــور قــراردادی معنــای ثابــت و دایمــی ندارنــد 
کــه در دوران هــای مختلــف بــدون تغییــر بماننــد. ممکــن اســت مــردم 
ــا روز  ــد کــه روز مشــخصی را روز کارگــر ی ــق کنن یــک ســرزمین تواف
معلــم بنامنــد و بــه ایــن بهانــه بخواهنــد – مثــًا - حقــوق ایــن قشــر را 

یــادآور شــوند.
ــاح اســت و بســته  ــر مب ــک ام ــن عمل شــان ی ــی ای ــد فقه از نظــر قواع
ــدا  ــی پی ــد ارزش اخاق ــرار دارد، می توان ــِس آن ق ــه در پ ــی ک ــه هدف ب
کنــد. هــرگاه توافــق کردنــد کــه آن روز را تغییــر بدهنــد، مانعــی شــرعی 
ــاد آن  ــای ایج ــه منش ــان ک ــرا همچن ــدارد؛ زی ــود ن ــان وج ــرای کارش ب

ــد.  ــز دارن ــش را نی ــر و تعدیل ــد، حــق تغیی ــا بوده ان خــود آن ه
ــان در  ــه آن ــون ک ــت، و چ ــه نیس ــرعی این گون ــادی و ش ــور عب ــا ام ام
ایجــاد آن ســهمی نداشــته اند، حــق تغییــر آن هــا را هــم ندارنــد. بــه ایــن 
ــه  ــه ب ــرب، ک ــل ع ــوی برخــی قبای ــرام از س ــای ح ــر ماه ه ــر تغیی خاط
ــرار  ــد ق ــرآن مجی ــورد مخالفــت شــدید ق ــه می شــد، م آن “نســیئ” گفت

ــه، آیــۀ 3۷(.  گرفت)إنمــا النســیئ زیــاده فــی الکفــر.. ســورۀ توب
ــل  ــی؛ ب ــوان یــک جشــن مذهب ــه عن ــه ب ــوروزی ن ۷ـ امــروزه مراســم ن
ــن  ــردد. آن چــه ای ــزار می گ ــی برگ ــادت بوم ــک ع ــوان ی ــه عن صــرف ب
ــه  ــن مراســم اختصــاص ب ــه ای ــن اســت ک ــوت می بخشــد ای نظــر را ق
ــوروز  ــل: »ن ــازمان مل ــزارش س ــق گ ــدارد و طب ــران ن ــا ای ــتان ی افغانس
بــرای بیــش از 300 ملیــون نفــر در سراســر جهــان آغــاز ســال نــو اســت 
ــۀ  ــکان، منطق ــی از بال ــه در مناطق ــت ک ــال اس ــه هزار س ــش از س و بی
دریــای ســیاه، قفقــاز، آســیای مرکــزی و خاورمیانــه و نقــاط دیگــری از 

ــود.« ــه می ش ــن گرفت ــان جش جه
ایــن روز از ســوی ســازمان آموزشــی، علمــی و فرهنگــی ســازمان ملــل 
)یونســکو( نیــز در فهرســت میــراث فرهنگــی معنــوی بشــر قــرار گرفتــه 
اســت. در صورتــی کــه کســانی از مســلمانان آن را بــه عنــوان مناســبتی 
دینــی برگــزار کننــد و ایــن تصــور را داشــته باشــند کــه از ایــن طریــق 
اجــر و ثــواب اخــروی دریافــت می کننــد و یــا بــه شــکلی از اشــکال بــه 

آن بُعــد متافیزیکــی بدهنــد، کارشــان خطــا و خــاف شــرع اســت. 
ــی  ــرک آمیز و خراف ــال ش ــوروزی اعم ــن جشــن ن ــه در ضم ۸ـ از این ک
از ســوی شــماری از مــردم انجــام می شــود، نمی تــوان تحریــم هرگونــه 
ــز  ــور در روزهــای دیگــر نی ــرا اعمــال مزب مراســم را اســتنباط کــرد؛ زی
ــه ذات آن  ــت، متوج ــی هس ــت و تحریم ــر ممانع ــود و اگ ــام می ش انج
اعمــال اســت نــه زمــان انجــام آن هــا، صرف نظــر از این کــه کــی و کجــا 

انجــام یابنــد. 
شــدید  بحران هــای  کــه  کشــورهایی  جامعه شــناختی،  نظــر  از  9ـ 
و تجربه هــای تلخــی را پشــت ســر نهاده انــد، فضــای خســته گی و 
افســردگی بــر آن هــا ســایه می انــدازد و مشــکات روانــی مــردم افزایــش 
ــر  ــی را تغیی ــۀ اجتماع ــد روحی ــه می توان ــی ک ــی از راه های ــد. یک می یاب
دهــد و از حجــم ســنگین فشــارها بکاهــد، برگــزاری جشــن ها و 
ــان آورد.  ــحالی ارمغ ــادی و خوش ــردم ش ــه م ــه ب ــت ک مناسبت هایی س
ــد. ــرآورده کن ــا حــدی ب ــی را ت ــن هدف ــد چنی ــوروزی می توان مراســم ن

ــبیه  ــبت هایی ش ــز مناس ــامی نی ــورهای اس ــر از کش ــی دیگ 10ـ برخ
ــم  ــد “ش ــد عی ــد، مانن ــراث برده ان ــه می ــن ب ــوروز را از روزگاران که ن
النســیم” در مصــر کــه از روزگار فراعنــه بــه یــادگار مانــده و ســپس بــا 
ســنت های مســیحی پیونــد خــورده اســت. ایــن روز در تقویــم رســمی آن 
کشــور تعطیــل اســت و مــردم بــه محیط هــای ســاحلی و اماکــن تفریحــی 

می آورنــد.  روی 
داراالفتــای مصــر، برگــزاری ایــن جشــن را امــری عــادی و مبــاح دانســته 
و صــرف یــادآور شــده اســت کــه آداب اســامی در نظــر گرفتــه شــود. 
ــر و  ــای دانشــگاه ازه ــیاری از علم ــوی بس ــا از س ــن موضــع داراالفت ای
ــد  ــورد تأیی ــز م ــور نی ــامی آن کش ــای اس ــع پژوهش ه ــای مجم اعض

ــل ۲01۲( ــی، 15 اپری ــت. )االهرام الرقم ــه اس ــرار گرفت ق
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ورزش

وزیر اول اسکاتلند تأکید کرد: اسکاتلند همه پرسی دیگری را برای جدایی از 
انگلیس برگزار خواهد کرد.

می،  ترزا  محافظه کار  دولت  گفت:  اسکاتلند  اول  وزیر  استروجن،  نیکوال 
اسکاتلند وحشت  استقال  همه پرسی  دومین  نتیجۀ  از  انگلیس  نخست وزیر 

زده خواهد شد.
با تأکید بر این که به دنبال آن است تا قبل از خروج انگلیس از اتحادیۀ  او 
نیمه خودمختار  پارلمان  افزود: خواست  برگزار شود،  دوم  اروپا، همه پرسی 

اسکاتلند به اجرا درخواهد آمد.
استورجن در گردهمایی حزب ملی اسکاتلند گفت، شرایط بریگزیت کامًا 
مشخص است، اما هنوز فرصت برای تغییر وجود دارد. مردم اسکاتلند باید 
خودشان انتخاب کنند. باید همه پرسی استقال برگزار شود. اسکاتلند نباید به 
زور و توسط دولت انگلیس از اتحادیۀ اروپا بیرون کشیده شود. آن ها در حال 

حاضر از حکم و خواست مردم اسکاتلند ترسیده اند.
دولت  از  تا  می خواهد  پارلمان  از  گذشته  هفتۀ  چهارشنبه  روز  استورجن 

انگلیس برای درخواست یک همه پرسی دیگر مجوز بگیرد.

رییس جمهوری ترکیه از ترک های ساکن در اروپا خواسته تا 5 فرزند به دنیا بیاورند.
 رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه به ترک های ساکن کشورهای اروپایی گفته 

که "شما آیندۀ اروپا هستید" و از آن ها خواسته است که پنج بچه به دنیا بیاورند.
اروپا  در  برادران و خواهرانم  به  به شهروندانم می گویم،  این جا  "از  اردوغان گفت: 
می گویم... کودکان تان را به بهترین مدارس بفرستید، خانوادۀتان را در بهترین مناطق 
بچه  پنج  کنید.  زنده گی  خانه ها  بهترین  در  برانید،  را  ماشین ها  بهترین  دهید،  اسکان 

بیاورید، نه سه تا."
باشند.  داشته  بچه"  سه  "حداقل  که  است  خواسته  ترک ها  از  بارها  این  از  پیش  او 
اردوغان گفت، صاحب پنج بچه شدن "جواب بهتری به بی ادبی، دشمنی و کارهای 

اشتباهی است که در حق تان می شود".
رجب طیب اردوغان در هفته های اخیر جنگ لفظی شدیدی با رهبران اروپایی داشته 
از  شماری  ترکیه،  در  رییس جمهوری  اختیارات  افزایش  همه پرسِی  آستانۀ  در  است. 
را  اروپایی  شهرهای  در  انتخاباتی  تجمع های  در  شرکت  قصد  کشور  این  مقام های 

داشتند که با مخالفت مقام های اروپایی روبرو شدند.
حدود ۲.5 میلیون شهروند ترکیه که ساکن اروپا هستند می توانند در همه پرسی پیش 

رو رأی بدهند.

رییس جمهور امریکا یک روز پس از دیدار با صدراعظم آلمان در واشنگتن، 
در پیامی توئیتری نوشت که آلمان مبالغ هنگفتی به ناتو بدهکار است.

دونالد ترامپ تأکید دارد که آلمان باید  بودجۀ دفاعی خود را هرچه زودتر به 
شدت افزایش دهد. او روز شنبه، یک روز پس از دیدار و گفت وگو با آنگا 
موضوع  این  به  توئیتری  پیام  یک  در  واشنگتن،  در  آلمان  مرکل، صدراعظم 

پرداخت.
ترامپ در پیام توئیتری خود نوشت: »به رغم خبرهای دروغینی که شنیده اید، 
موضوع  به  ادامه  در  ترامپ  بود.«  عالی  آلمان  با صدراعظم  من  گفت وگوی 
ناتو و هزینه دفاعی آلمان پرداخت و نوشت: »اما آلمان مبالغ هنگفتی به ناتو 

بدهکار است.«
رییس جمهوری امریکا در این باره توضیح داد که امریکا هزینۀ گزافی را به 
امور دفاعی خود اختصاص می دهد و صنایع دفاعی این کشور را در اختیار 

آلمان قرار می دهد.
سخنان ترامپ در حالی است که آنگا مرکل، صدراعظم آلمان، روز جمعه در 
نخستین گفت وگوی خود با ترامپ در کاخ سفید، به موضوع بودجۀ دفاعی 
آلمان و ناتو پرداخته و تضمین کرده بود که بودجۀ دفاعی این کشور افزایش 

خواهد یافت.
بودجۀ  تا سال ۲0۲۴  باید  پیمان  این  ناتو، کشورهای عضو  اهداف  بر طبق 
ناخالص داخلی خود برسانند. در حال  به دو درصد بودجه  دفاعی خود را 
حاضر تنها پنج عضو ناتو بیش از دو درصد  بودجه ی ناخالص داخلی خود 

را به امور دفاعی اختصاص داده اند.
ناتو  نظامی  پیمان  که  بود  شده  مدعی  انتخاباتی اش  کارزار  زمان  در  ترامپ 
از  پس  ترامپ  گرچه  است.  داده  دست  از  را  خود  کارایی  و  شده  »کهنه« 
انتقادهای شدید از ناتو تا حدودی مواضع خود را تعدیل کرده، اما عبارات او 

هنوز در ذهن سیاست مداران اروپایی هم چون کابوسی  نقش بسته اند.
رییس جمهوری جدید امریکا در ماه جنوری سال جاری میادی )۲01۷( نیز 
به شدت به ساختار ناتو حمله کرد. او در  مصاحبه یی با روزنامۀ آلمانی "بیلد" 

اعام کرد که ناتو اهمیت خود را از دست داده است.
ترامپ بار دیگر تأکید کرده بود که کشورهای اروپایی عضو ناتو برای تأمین 

مالی هزینه های ناتو بودجه ناچیزی در نظر گرفته اند.
رییس جمهوری جدید امریکا در کارزار انتخاباتی خود نیز بارها گفته بود که 
امریکا نمی بایست بار دفاع از امنیت کشورهای دیگر را بر دوش کشد و اگر 
کشورهای عضو ناتو مایل به دفاع از امنیت خود هستند، باید نقش بیشتری در 

تأمین هزینه های این پیمان ایفا کنند.

تیم ملی فوتبال کشور یک رقابت تدارکاتی به تاریخ ۲3 مارچ با تیم فوتبال 
سینگاپور خواهد داشت.

علی عسکر لعلی، مدیر مسوول برنامه های تیم ملی فوتبال کشور، هدف این 
رقابت را ایجاد هم آهنگی و شناخت بهتر بازیکنان تیم ملی از یکدیگر تحت 

قیادت مربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان عنوان کرد.
آقای لعلی در صحبتی با صدای امریکا گفته است که در کمپ تمرینی تیم 
ملی که برای آماده گی به رقابت های راهیابی به جام ملت های آسیا در دوحه 

برگزار شده است، تاکنون میزبان چهارده بازیکن می باشد.
به گفتۀ آقای لعلی، ۲6 بازیکن در تیم دعوت شده بودند که قرار است یازده 
آسیا  و  اروپا  در  در کلپ های شان  بازی ها  انجام  اکنون مصروف  که  بازیکن 

می باشند، تا چند روز دیگر به کمپ بپیوندند.
آرش عاطفی، ملی پوش افغانستان بنابر معاذیر خانواده گی در این تیم حضور 

نخواهد داشت.
افغانستان به تاریخ ۲۸ مارچ در نخستین رقابت راهیابی به جام ملت های آسیا 

در تاجکستان میزبان تیم ویتنام خواهد بود.
افغانستان  تیم  مربی جدید  فیستر،  اووتو  که  گفت  زمینه  این  در  لعلی  آقای 

شناخت خوبی از تیم های آسیایی و افریقایی دارد.
آقای لعلی تأکید کرد که با استفاده از ویدیوی رقابت های تیم ویتنام، آن تیم 
را تجزیه و تحلیل کرده اند و تاش می کنند با یک آرایش بهتر به مصاف آن 

تیم بروند.
ویتنام از جملۀ تیم های مطرح منطقه به شمار می رود، اما به گفتۀ آقای لعلی، 
"این تیم در رقابت های رفت که مهمان می باشد، دفاعی تر بازی می کند و ضد 

حملۀ سریعی هم نمی داشته باشد."
آقای لعلی می گوید با توجه به خط حملۀ که افغانستان دارد، انتظار می رود 

"بیشتر توپ را در اختیار داشته و فرصت گول زنی را مساعد سازیم."
بازیکنان که در تیم ملی فوتبال افغانستان دعوت شده اند، شامل اویس عزیزی، 

حمیداهلل وکیلی، بکتاش اکبری )دروازه بانان(
بنیامین نجیم، روح اهلل  امین، احمد آرش هاتفی، سید محمد هاشمی،  حسن 
و  زاده  علی  حسین  عطایی،  فرزاد  انتظار،  میاد  جمالی،  مجیب  زاده،  اقبال 

شریف محمد )مدافعین(
ذبیر  زوی،  آزاد  مصطفی  حکیمی،  فردین  سالم،  میاد  مدافع،  نیمه  خط  در 
فیصل  طاهر،  کنشکا  خیل،  علی  عباسین  نور،  فرشاد  پوپلزی،  امید  امیری، 

شایسته }کپتان{ و نوراهلل امیری شامل اند.
هم چنان در خط حملۀ افغانستان جبار شرزه، امیرالدین شریفی و خیبر امانی 

دعوت شده اند.

ــد  ــن افغانســتان و ایرلن ــازی یــک روزۀ بین المللــی کرکــت بی ــن ب در دومی
نیــز برخــی ریکاردهــا قایــم شــد.

ــای  ــلۀ بازی ه ــی در سلس ــی و بین الملل ــکارد مل ــز 15 ری ــن نی ــل از ای قب
ــود. بیســت اوره، بیــن هــر دو کشــور ایجــاد شــده ب

ــا تفــاوت  ــازی یــک روزۀ بین المللــی، ب ــن ب ــد را در دومی افغانســتان، ایرلن
3۴ دوش شکســت داد. افغانســتان 33۸ دوش انجــام داد؛ امــا تیــم ایرلنــد بــا 

30۴ دوش از میــدان خــارج شــد.
افغانســتان در مقابــل ایرلنــد 33۸ دوش انجــام داده کــه بیشــترین دوش هــای 

افغانســتان در بازی هــای یــک روزه بــود.
قبــل از ایــن، افغانســتان در ســال ۲01۴ میــادی، 30۲ دوش در مقابــل تیــم 

امــارات متحــدۀ عربــی انجــام داده بــود.
ــه  ــتان ک ــم افغانس ــی تی ــتانکزی، مرب ــر س ــان اصغ ــازی، هم چن ــن ب در ای
ــود، نخســتین صــد  ــک روزه انجــام داده ب ــی ی ــازی بین الملل ــون 69 ب تاکن

ــاند. ــر رس ــه ثم دوش را ب
ــازی  ــر افغانســتانی شــد کــه در ب راشــد خــان بازیکــن ملــی، نخســتین بال
بین المللــی یــک روزۀ کرکــت، شــش بازیکــن مخالــف را از میــدان خــارج 
کــرد. قبــل از ایــن رحمــت شــاه و حمیــد حســن نیــز پنج-پنــج بازیکــن را 

از میــدان خــارج کــرده بودنــد.
ــرای  ــه ب ــم شــد و این ک ــز قای ــی نی ــکارد بین الملل ــک ری ــازی، ی ــن ب در ای
اولین بــار در تاریــخ کرکــت یــک روزه، دو بازیکــن در یــک بــازی، شــش-
شــش بازیکــن را اخــراج کردنــد؛ )از طــرف افغانســتان، راشــد خــان و از 

ســوی ایرلینــد ســترلینگ.(
ــه در  ــد ک ــان ش ــن جه ــن بازیک ــد، دومی ــترلینگ ایرلین ــال س ــان پ هم چن
بــازی یــک روزه نیــز شــش ویکــت گرفــت و هــم دوش هــای بیشــتر )95( 
انجــام داد. قبــل از ایــن پــال کلنگــوود از انگلســتان، در یــک بــازی شــش 

ویکــت گرفتــه و یــک صــد دوش نیــز بــه ثمــر رســانده بــود.

رهبر اسکاتلند:
همه پرسی دیگری 

برای استقالل برگزار می کنیم

اردوغان:

5 فرزند به دنیا بیاورید

ترامپ:

آلمان مبالغ 
هنگفتی به ناتو بدهکار است

افغانستان قبل از ویتنام
 به مصاف سنگاپور می رود

در بازی میان افغانستان 
و ایرلند ریکارد قایم شد

آرین آرون

این  در  تن  یک  می گوید،  غور  والی  سخنگوی  یک: 
والیت خواهرش را به خاطر مسایل خانواده گی به قتل 
رسانده. اگر از سوی مقتول کسی به ادارۀ محلی مراجعه 
با  )یعنی  می فرستند.  موضوع  این  بررسی  برای  را  هیأتی  این ها  کند، 
این که قتل اتفاق افتاده، اما چون تا حالی کسی مراجعه نکرده، این ها 

هم بررسی نکرده اند(
خالۀ  پسر  والیت  این  در  دیگر  تن  یک  می گوید،  همین سخنگو  دو: 
به  را گرفته  مادر خانمش  از کشتن، خانم و  بعد  و  را کشته  خانمش 
ساحه یی رفته که ادارۀ محلی هیچ کاری کرده نمی تواند. )صداقت در 
کار اطاع دهی امر مهمی است، اما این گونه ناتوانی هیچ توجیهی ندارد(

کشورِ  این  نشود،  باز  دیگر  روز  چند  تا  تورخم  دروازه های  اگر  سه: 
مثًا دال خورِ دارندۀ ساح هسته یی را که فکر می کنیم، در یک روز از 
نقشۀ جهان نابود می کنیم و بد رقم ضربه خواهد زد. البته معلوم شد 
به  ابرقدرت نیست که  مانند آن کشورهای  این کشور - ضعیف-  که 
زانو درآورده بودیم. زور ما به ضعیف ها نمی رسد. از سوی دیگر، با 
این که گدام های بازرگانان پُر از خوراکه و اجناس گوناگون است، اما 
مردم از بلندرفتن نرخ خوراکه ها بد رقم شاکی و نگرانند. »کسی نبود 
هین؟« )ترس و شکایت مردم در حین خریدن خوراکه ها خود گواه 

همه چه است(
دیگر  مورد  ده ها  کنیم،  فکر  کمی  که  مورد  سه  همین  بارۀ  در  چهار: 

خودش در ذهن مان پیدا می شود.

هارون معترف

هیـچ فـردی و هیـچ مبـارزی در جهـان، نمی توانـد بـه اندازۀ 
فرمانـده مسـعود بـر مـن اثـر کند. بـا گذشـت زمان، مسـعود 
و کارنامه هـای مبارزاتـی اش بیشـتر از پیـش در اعمـاق و تـار 
و پـودم نفـوذ می کنـد. ایـن مـردِ بـزرگ، اسـتثنایی ترین مبـارز 
تاریـخ کشـور و اسـطوره یی تابنـاک بـود. او زمانـی کـه از 1۸ سـاله گی پـا به 
مبـارزه گذاشـت، ثابت سـاخت که یـک چریِک نابغه اسـت. فرمانده مسـعود 
بـا ذهـن و تفکـر بلنـدی که داشـت، توانسـت بارها پُشـت شـوروی ها را در 
دره یـی پنجشـیر بـه زمیـن بزنـد و در طـول عمـرش در برابـر کوردل تریـن 

لشـکرهای زمان بایسـتد.
مسـعود در طـول مبارزاتـش بارها مورد سـوقصد قـرار گرفت، امـا ذکاوت و 
نبوغ سیاسـی که داشـت، حمات دشـمن را شکسـت داد. تروریسـتانی را که 
بارهـا »خـاد« بـه رهبـری داکتـر نجیـب اهلل می فرسـتاد، وقتـی به پنجشـیر نزد 
مسـعود رفتـه بودنـد، زیـر تأثیـر عظمتـش رفتنـد و اعتـراف کردند و سـاح 
خـود را تسـلیمش کردند. جـواِن دیگری کـه روس ها به منظور ترور مسـعود 
فرسـتاده بودنـد، وقتـی از فاصلـۀ سـه متـری بـه طرف مسـعود شـلیک کرد، 
دسـت هایش لرزیـد و نتوانسـت بـه هـدف، تیـر خـاص کند و سـاحش را 

بـه زمیـن انداخت.
مسـعودِ بـزرگ همیشـه کسـانی کـه بـه قصـد تـرورش فرسـتاده می شـدند، 
پـس از حملـۀ نـاکام، آنـان را جوان مردانـه مورد عفو قـرار می داد. احمدشـاه 
مسـعود طبعیـِت جـوان مـرد و عیـار داشـت. او هیـچ گاهی دشـمن اش را از 
پشـت نـزده و در سـخت ترین شـرایط بـا اسـیرها، انسـانی ترین برخـورد را 
داشـت و آنچـه خـودش می خـورد، به آنـان نیز می داد. مسـعود با شـخصیت 
منحصـر بـه فـرد و کارزمـای کـه داشـت، تأثیرگذارتریـن چهـره بـر تاریـخ 
معاصـر کشـور بـود. او با انـدک امکانات، توانسـت در برابر دشـمنان داخلی، 
عـرب، پاکسـتان و ده هـا گـروهِ جنگ جو و تروریسـم جهانـی مقاومت کند و 

تـا آخریـن رمِق حیـات مبـارزه کرد.
نـگاه مسـعود بـه سیاسـت، اقشـارِ جامعه، دیـن و نظـام سیاسـی، معقول ترین 
و انسـانی ترین نگاه را داشـت. احمدشـاه مسـعود و کارنامه های مبارزاتی اش 
موجـب شـد، ده هـا جلـد کتـاب در مـورد زنده گـی سیاسـی او بـه زبان های 
مطـرح جهـان نگاشـته شـود و اورا در قطـار اسـطوره های جهـان همچـو 
گانـدی، نلسـون مندیـا، چـه گـوارا و... قـرار دهنـد. افغانسـتان در میان ملل 
جهـان افتخـار دارد کـه در دل تاریـخ خود فرزندی همچو مسـعود را داشـته. 

داشـتِن همچـو قهرمـان ملـی، برای مـان بزرگ تریـن فضیلت اسـت.

عزیز رفیعی

باغ  که  کرد  پخش  را  گزارشی  طلوع  تلویزیون  امروز 
است.  خان  عبدالرحمان  امیر  ساخته های  از  جهان نما 
برای  کشور  تاریخ نویسان  از  می دانم  خود  مسوولیت 

وضاحت بیشتر این موضوع معلومات کسب کنم.
توسط  نخستین بار  برای  باغ  این  دارم،  یاد  به  و  خوانده ام  من  آنچه 
ظهیرالدین محمد بابر در برگشت دومش از هندوستان، اساس گذاشته 
به تعمیر دیوارهای احاطۀ  باغ،  این  بابر در همین سفر بر عاوۀ  شد. 
باالحصار بلخ نیز پرداخت و برای این که عظمت تاریخی آن بنا صدمه 
نبیند، دیوارهای جدید را از خشت خام در بیرون از دیوارهای قبلی 
احداث کرد که هنوز هویداست. در هردو کار، جنگ و مریضی امانش 
کابل  به  او  شدند.  بی سرپرست  گرفتن،  رونق  از  پیش  کارها  نداد. 
برگشت و چشم از جهان پوشید. این موضوع را من در بابرنامه و تاریخ 
بابری )مغولی( سالیان پیش خوانده بودم. شاید اشتباه باشد، امیدوارم 

تاریخ نویسان و تاریخ دانان آن را تردید کنند. 
در ضمن، برج شهرآرا که به نام خانم کابلی بابر )شهرآرا( در کنار تپۀ 
ماران )فعًا تپۀ شهرآرا( ساخته شده بود، در زمان امیر حبیب اهلل مرمت 
کاری و ترمیم شده، سپس مکتب حبیبه را در همین جا گشایش دادند. 
متأسفانه پس از مرمت کاری، لوحی برآن نوشتند که این برج در زمان 
امیر جبیب اهلل اعمار گردیده است. در این مورد نیز از تاریخ دانان کشور 

استمداد می جویم تا حقی تلف نشود و تاریخ جعل نگردد.

فیـسبـوک نـــامــه
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ابوبکر صدیق
برخــی از آگاهــان مســایل دینــی بــا اشــاره 
کــه  می گوینــد  نــوروز  از  گرامی داشــت  بــه 
انگیزه هــای نــوروز ســتیزی، ناشــی از نقل گرایــی 
افراطــی اســت کــه برخــی از عالمــان دینــی بــه آن 

ــد.  گرفتاران
ــوروز  ــت از ن ــه گرامی داش ــد ک ــاور دارن ــان ب آن
بــه عنــوان یــک امــر فرهنگــی هیــج تناقضــی بــا 
اســام نــدارد و در بیشــتر کشــورهای اســامی از 

ــود. ــل می ش ــن روز تجلی ای
ــد  ــل متح ــازمان مل ــه س ــت ک ــی اس ــن درحال ای
درســال ۲010،  ۲1 مــارچ را بــه عنــوان »روز 
ــرد  ــت ک ــود ثب ــم خ ــوروز« در تقوی ــی ن بین الملل
تــا جشــن ســال نــو بیشــتر از 300 میلیــون نفــر در 

ــی شــود. ــه صــورت رســمی جهان ــا ب دنی
کمال الدیــن حامــد اســتاد دانشــگاه و آگاه مســایل 
ــدگار، در  ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــی در گفت وگ دین
مــورد تحریــم نــوروز از ســوی شــماری از ماهــا 
می گویــد کــه گرامی داشــت از نــوروز بیشــتر 
ــود  ــبت داده می ش ــخ نس ــدادیان بل ــه دورۀ پیش ب
کــه دوهــزار و پنجصــد ســال پیــش از دیــن 
رزدشــت و ۴-5 هــزار ســال پیــش از امــروز 
ــن روز  ــتند و از ای ــی داش ــخ زنده گ ــه بل در ناحی
ــوروز در  ــس از آن ن ــا، پ ــد. ام ــل می کردن تجلی
ــی  ــگ و بوی ــت رن ــه رواج یاف ــی ک ــر جامعه ی ه
فرهنــگ همــان جامعــه را گرفتــه اســت. مثــًا در 
ــوان  ــه عن ــوروز ب ــه از ن ــیای میان ــورهای آس کش
ســمبول قومــی ، در ایــران بــه عنــوان نشــان 
ــی،   ــاص ترک ــه خ ــه گون ــه ب ــی و در ترکی فرهنگ
ــن روز  ــی از  ای ــۀ عرب ــر به گون ــراق و مص در ع

می شــود. گرامی داشــت 
ــوروز  آقــای حامــد افــزود: در کشــورهایی که از ن
اســامی  کشــورهای  می شــود،  گرامی داشــت 
هســتند و ایــن فرهنگــی پســندیده  و جــذب شــده 
در دیــن اســام اســت. او تصریــح کــرد کــه پیــش 
ــه برخــی  ــه شــهر مدین ــر اســام ب از ســفر پیغمب
عنعناتــی در آن شــهر مــروج بــود کــه مــردم در دو 
ــد.  ــی می کردن ــیده خوش ــد پوش ــاس جدی روز لب
وقتــی حضــرت محمــد "ص" خوشــی و شــادی 
ــت،  ــری اس ــه چی خب ــید ک ــد،  پرس ــان را دی آن
ــن دو روزی  ــه ای ــد ک ــک می گوی ــن مال ــس ب ان
ــا  ــم؛ ام ــی می کردی ــا در آن خوش ــه م ــت ک اس
ــود  ــای ب ــه روزه ــن چ ــه ای ــت ک ــخص نیس مش
ــت  ــده ای ــدان آم ــی زی ــخ جورج ــا در تاری و تنه
ــت  ــای گرامی داش ــتر از روزه ــه بیش ــه در مدین ک
ــه روز  ــود ن ــودی ب ــن یه ــراث دی ــه می می شــد ک

نــو روز و  پیعمبــر "ص" می گویــد کــه خداونــد 
عــوض ایــن دو روز، دو روز دیگــر )عیــد قربان و 
عیــد رمضــان( را بــرای خوشــی شــما داده اســت.
ــر  ــرت عم ــت حض ــان خاف ــۀ او، در زم ــه گفت ب
کــه عــراق و ایــران فتــح شــد، هم چنــان، و قتــی 
مرکــز خافــت اســام را حضــرت علــی بــه کوفه 
منتقــل  کــرد، چــون نــوروز پیــش از ایــن در ایــن 
ــه  ــردی ب ــار ف ــن ب ــا وجــود داشــت، اولی جغرافی
ــو روزی داد و حضــرت  ــۀ ن ــی تحف حضــرت عل
علــی تحفــه قبــول کــرد و گفــت کــه همــه 
روزتــان نــوروز بــاد و  در زمــان خافــت معاویــه، 
روز نــوروز رخصتــی اعــام شــد کــه  همزیســتی 

ــد. ــان می ده ــوروز نش ــگ ن ــا فرهن ــام را ب اس
ــان  ــا گذشــت زم ــه  ب ــاور دارد ک ــد ب ــای حام آق
ــوی دینــی  ــوروز در جامعــه اســامی رنــگ و ب ن
گرفتــه و باورهــای مــردم در ِگــرو باورهــای 
ــکل  ــی ش ــر دین ــک ام ــوان ی ــه عن ــی ب فرهنگ
یافتنــد، در حالــی  آنچــه پیعمبــر"ص" در مــورد 
تجلیــل از عیدهــا گفتــه اســت، روزهــا و مناســک 
ــت از آن  ــد  و گرامی داش ــخص ان ــوم و مش معل
ــدا از  ــای ج ــورد رواج ه ــت. در م ــی اس ــر دین ام
ــزی  ــی؛ حضــرت محمــد "ص" چی ــات دین عنعن
نگفتــه اســت و اســام  ایــن عنعنــات را بــه گونــۀ 

ــه اســت.  ــر فرهنگــی پذیرفت ــک ام ی
ــک در  ــن مال ــس ب ــه از ان ــی ک ــت: حدیث او گف
تحریــم نــو روز روایــت شــده، حدیــث "مِدلـّـس" 
روز  نــو  تحریــم  باعــث  و  شــده  شــناخته 
نمی شــود. بــرای تحریــم یــک مســأله بایــد دلیــل 
قطعــی آیــت، حدیــث متواتــر و حدیــث مشــهور 
باشــد؛ امــا انگیزهــای نــوروز ســتیزیی کــه در میان 
عالمــان دینــی وجــود دارد ناشــی از نقــل گرایــی 
ــوروز  ــورد ن ــا در م ــه تنه ــه ن ــت ک ــی اس افراط
بلکــه  در مــورد جهــاد، حکومــت داری، حــد  و 
ــا  ــه دید گاه ــن گون ــه ای ــت ک ــاص و ...، اس قص
ــد.  ــذب کنن ــی را ج ــأیل فرهنگ ــد مس نمی توان

ــز  ــر نی ــی دیگ ــان دین ــی از عالم ــان، برخ هم چن
ــب  ــان و مذاه ــه ادی ــل از این ک ــه قب ــد ک می گوین
مختلــف پدیــد آینــد، تغییــر فصــول وجود داشــته 
ــد،  ــن می گرفتن ــار را جش ــدن به ــان ها آم و انس
زیــرا بــا آمــدن بهــار در اکثــر مناطــق و از جملــه 
ــود.  ــاز می ش ــت و کار آغ ــۀ کش ــتان برنام افغانس
آنــان گرامی داشــت از نــوروز برنامــۀ مذهبــی 
ــن از  ــن جش ــه ای ــد ک ــته می گوین ــی ندانس و دین
ــه  ــادی منشــأ نگرفت ــب و مذهــب اعتق ــچ مکت هی
ــأ  ــن منش ــداش زمی ــن روز از پی ــل ای ــت، ب اس

ــه دارد. ــروز ادام ــا ام ــه و ت گرفت

آقــای حامــد انگیــز دومــی نــوروز ســتیزی 
کــه  می گویــد  دانســته  سیاســی  دغدغــۀ  را 
کشــورهای عربــی کــه از زنده شــدن فرهنــگ 
فارســی و نــوروز نگرانــی دارنــد، تــاش می کنــد 
ــد.   ــل نشــان دهن ــا اســام در تقاب ــوروز را ب ــا ن ت
ــتقیم  ــر مس ــی غی ــا دین ــر برخــی عالم ــن ام در ای
مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتــه پیشــمرگ های 

تحریــم نــوروز می شــوند. 
او افــزود کــه ایــن کار باعــث می شــود کــه برخــی  
ــی  ــا اســام را بدگوی ــی  و حت ــراد عالمــان دین اف
ــراد در  ــی اف ــش برخ ــاهد واکن ــما ش ــد؛ "ش کنن
شــبکه های اجتماعــی هســتید کــه یــک نــوع 
تقابــل را میــان الیه هــای مختلــف اجتمــاع ایجــاد 
کــرده ضــرر اصلــی ایــن تقابــل امتوجــه اســام و 
ســاحه نفــوذ عالمــان دینــی اســت. در حالــی کــه 
بــرای بیشــتر عالمــان دینــی مســأله حــرام نبــودن 
ــم  ــوز ه ــا هن ــا برخی ه ــده؛ ام ــوروز روشــن ش ن

درگیــر تحریــم نــو روز هســتند. 
پژوهشــگر  فکــرت  احمــد  بشــیر  هم چنــان، 
مســایل دیــن گفتــه اســت کــه آمــد آمــد نــوروز 
ــت آن  ــّل و حرم ــر ح ــر س ــا ب ــت و ماجراه اس
پیشــاپیش بــاال گرفتــه  اســت،  بــا نگرشــی پســینی 
ــای  ــه اجتهاده ــت ک ــوان دریاف ــأله می ت ــه مس ب
مختلفــی دایــر و بــر کراهیّــت، حلیّــت و حرمــت 
اختــاف  دارد. ریشــه یابی عوامــل  آن وجــود 
به صــورت عــام و عوامــل اختــاف در بــاب 
ــل  ــث مفص ــود حدی ــاص، خ ــۀ خ ــوروز به گون ن

ــت. ــری اس دیگ
آقــای فکــرت افــزوده کــه در ایــن بحبوحــه، کار 
ــای  ــوروز پ ــل از ن ــر حرمــت تجلی کســانی کــه ب
ــی  ــر پایه ی ــرا ب ــت. زی ــوارتر اس ــارند، دش می فش
قاعــدۀ »األصــل فی األشــیاء االباحــۀ« کــه فقی هــان 
حنفــی آنــرا به صــورت مشــروط پذیرفته انــد، 
ــه  ــی کســانی اســت ک ــر عهده ی ــات حرمــت ب اثب
مدعــی خــاف اصــل »اباحت«انــد. از جانبی هــم، 
اثبــات حرمــت چیــزی جــز بــا دلیلــی شــرعی یی 
کــه به لحــاظ معنایــی صریــح »قطعی الداللــه« 
بــوده و از جهــت تاریخــی مؤثــق »قطعی الثبــوت« 

باشــد، ممکــن نیســت. 
ــأله  ــه، مس ــاق اینک ــورد اتف ــدر م ــه ق ــه ک او گفت
ــاد  ــا اجته ــاد ب ــت و اجته ــادی اس ــًا اجته اساس
الینقــض  نمی شــود»اإلجتهاد  نقــض  دیگــری 
ــًا راه حــل آنســت  ــت، عجالت ــن  جه ــه«. از ای بمثل
کــه همدیگــر را در مســأله اجتهــادی معــذور 
ــاری رســانیم. ــم و در امــور مــورد اتفــاق ی بداری

آگاهان مسایل دینی:

نوروزستیزی ناشی از نقل گرایی افراطی است
نوروز چیست 

چرا آن را جشن می گیرند؟
هارون مجیدی

برابر  از گوشه و کنار کشور در  در سال های پسین، سر و صداهایی 
این که گویا نوروز در  این روز و نشان دادن  از  نوروز، گرامی داشت 
مخالفت با آموزه های دینی قرار دارد، گرم شده است. این مخالفت ها 
بی پاسخ نمانده اند و بودند/هستند پژوهش گران و آگاهان مسایل دینی 

که به پاسخ مخالفان نوروز و جشن رستاخیز طبیعت پرداخته اند.
غام محمد  از  است  کتابی  پژوهشی،  کارهای  دست  این  از  یکی 
»نوروز  نام  با  که  کشور  نام آشنای  پژوهش گر  و  تاریخ نگار  محمدی، 
چیست، چرا آن را جشن می گیرند؟« از نشانی انتشارات سعید به نشر 

رسیده است.
و  جلد  طرح  زحمت  رسیده،  نشر  به  نسخه  هزار  در  که  کتاب  این 
برگ آرایی آن را محمدهادی شجاعی کشیده و در 1۴0 برگ به نشر 

رسیده است.
آقای محمدی در این کتاب در پی روشن ساختن تاریخچه و پیشینۀ 
جشن نوروز است و با پژوهشی که انجام داده، پاسخ هایی را نیز برای 

مخالفان نوروز گردآوری کرده است.
که  آنجا  از  است:  نوشته  کتابش  »تمهیدی«  در  محمدی  غام محمد 
جشن  این  کنندۀ  برگزار  کشورهای  پیشنهاد  اساس  به  نوروز  جشن 
باستانی و به رویت ۸۴ مدرک و مستندات تاریخی در یونسکو ثبت و 
راجستر و به تاریخ ۸ سنبلۀ 13۸۸ خورشیدی مطابق 30-اگست ۲009 
از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد، به 
وسیلۀ آقای بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد جشن جهانی اعام 

گردیده است.
نوشدِن  و  طبیعت  رستاخیز  جشن  نوروز  که  است  باور  این  به  او 
از صدها و هزاران سال  تکاپو و حرکت موجودات  زنده گی، جشن 
بزرگ،  آریانای  تمدنی  حوزۀ  مردمان  زنده گی  با  و  دارد  سابقه  پیش 

خراسان کهن عجین شده و جداناشدنی است.
به نوشتۀ آقای محمدی: نوروز بزرگ ترین آغاز است. آغاز رویش و 
بالندگی؛ مروری بر باورهای مردم جهان دربارۀ نوروز، نمایان گر آن 
است که ملت ها و اقوام گوناگون به افتخار بیداری طبیعت و آغاز فصل 

بهار که جشن بزرگ آریاییان است آن را جشن می گیرند.
به باور این تاریخ نگار: گرامی داشت از مواهب الهی، زیبایی و برکات 
و نعمت ها برخاسته از یک حس مشترک جهانی می باشد. نوروز چون 
سه  هر  جامعه،  و  احساس  طبیعت،  آن  در  که  است  زیبایی  داستان 

دست اندر کاراند، تا نوروز را بیشتر بشناسانند.
همه  بر  سال هاست  و  قرن ها  نوروز  که  است  نوشته  محمدی  آقای 
جشن های عنعنه یی و سنتی فخر می فروشد، چون جشن جهان است و 
روز شادمانی زمین، آفتاب، ابرها و طبیعت همه در این روز، سرشار از 
هیجان هستند و انسان های نیک پندار این جشن را برای سپاس گزاری 

از نعمت ها و مهربانی زمین جشن می گیرند. 
نوروز  پیشینه و چرایی  برای کسانی که در زمینۀ  این کتاب  خواندن 
آگاهی اندک دارند، فراوان کمک می کند تا این طبیعی ترین جشن را 

بهتر و بیشتر بشناسند.
آبدرۀ  )کنکو(ی  روستای  در   1333 سال  در  محمدی  غام محمد 
ولسوالی اعنابه والیت پنجشیر دیده به جهان گشوده، مکتب ابتدایی را 
در آبدره و ثانوی را در لیسۀ ُرخۀ پنجشیر در سال 135۲ خورشیدی 

به پایان رسانده.
وزارت  مربوطات  در  کارمند  به حیث  در سال 1353  محمدی  آقای 
فواید عامه تقرر حاصل و در سال 1359 خورشیدی بعد از موفقیت 
در نخستین امتحان کانکورِ بخش شبانه، وارد دانشکدۀ علوم اجتماعی 
دانشگاه کابل گردیده و در سال 136۴ خورشیدی به درجۀ دوم سند 

کارشناسی خود را از رشتۀ به دست آورده است.
آقای محمدی یکی از همکاران همیشه گی روزنامۀ ماندگار نیز است 

و از او چندین کتاب پژوهشی در بخش تاریخ به نشر رسیده است.
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