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در هیاهـوی تحریـم و تحلیل نـوروز، از برخی 
تـا مهم تریـن پرسـش هاِی  دوسـتان خواسـتم 
مربـوط بـه ایـن جشـن را از البـه الی ادبیاتی 
که نوروز را »حــرام« می شـمارد، بیرون نویس 
پرداختـه  آن هـا  بـه  این جـا  در  کـه  کننـد 
شـده اسـت و امیــدوارم مطبوعاِت کشـور و 
رسـانه های اجتماعـی در زمینـۀ نشـر آن توجه 

یند. ما فر
***

سوال ۱: آیا نوروز ریشـۀ دینی دارد؟
انصـاری: نـوروز را خیلـی ادیـان و مذاهـب بـه 
خـود نسـبت می دهند ولـی این جشـن مربوط به 
هیـچ دیـن و مذهبی نیسـت. بـا آن كه زردشـتی ها 
تاریخـی  آثـار  ولـی  می پندارنـد  خـود  از  را  آن 
دیگـر شـهادت  و جاهـاِی  مصـر  و  بین النهریـن 
می دهنـد كـه این جشـن قرن ها پیش از زردشـت 
وجـود داشـته اسـت. بـا آن كـه پاپ های مسـیحی 
از سـال ۳۱۳ میـادی تـا سـال ۱۶۲۲ بـه مـدت 
بیـش از ۱۳ قـرن ایـن روز را تجلیـل نمودنـد و 
مسـیحی های مصـر تـا همیـن حـاال نـوروز را بـه 
نـام جشـن »شـم النسـیم« برگـزار می نماینـد امـا 
نـوروز ارتبـاط خاصـی بـا آییـن مسـیحیت هـم 
جهـت  در  روایت هایـی  نیـز  مسـلمانان  نـدارد. 
تقدیـس نـوروز بافته انـد، غافـل از این كـه نوروز 
فراتـر از تاریـخ و مذهـب اسـت و ریشـه های آن 
در ژرفنـای تاریـخ و فراتاریـِخ منطقـه فـرو رفتـه 

. ست ا
نـوروز بـا آن كـه امـروز در تمامـی نقـاط دنیـا و 
گوناگونـی  تمدن هـای  و  فرهنگ هـا  سـوی  از 
از جاپـان و چیـن و هنـد گرفتـه تـا پرتـگال و 
زیـر  و  بهانه هـا  بـه  التیـن  و  شـمالی  امریـکای 
نام هـای گوناگونـی تجلیـل می شـود، هیـچ اصـِل 

دینـی نـدارد.

سـوال ۲: کتاب زردشـتیان در مـورد نوروز چه 
می گوید؟

انصـاری: در تمامـی اویسـتا یك بار هـم از نوروز 
نام برده نشـده اسـت.

سـوال ۳: آیـا در دو مصـدر اساسـی اسـام، 

قـرآن و سـنت یـادی از نـوروز شـده اسـت؟
انصـاری: نـه در قـرآن و نـه هم در سـنت نامی از 
نـوروز برده شـده اسـت. آنچـه در تفسـیر یکی ـ 
دو متـن قـرآن و سـنت از نـوروز یـاد شـده، نظر 
برخـی دانشـمندان اسـت كه مبنایش ظـن و گمان 
بـوده و نمی توانـد اساسـی برای تحریـم و تحلیل 
قـرار گیـرد. در پهلـوی آن، روایـات صریحی هم 
در صـدد بزرگداشـت از آن نقـل شـده اسـت كه 
نبـوده و نمی شـود حکـم  آن هـم چنـدان معتبـر 
سـنت و یـا اسـتحباب و تحریم را از آن اسـتنباط 
نمـود. خاصـۀ سـخن این كـه در رابطـه بـا پیوند 
نـوروز بـه ادیـان دیگـر و سـپس تحریـم آن، نـه 
دسـت  در  قطعی الداللـه  و  قطعی الثبـوت  متنـی 

داریـم و نـه هـم سـندی معتبـر و تاریخی.  

سـوال ۴: در میـراث فقهـی مسـلمانان، آثـار 
فراوانـی موجـود اسـت کـه یـا صراحتـًا و یا 
عبارتـًا و یـا اشـارتًا و یـا کنایتًا مشـعر حرمِت 
نکوداشـِت نـوروز اسـت. بـه  گونۀ مثـال امام 
بیهقـی از عبـداهلل بـن عمـرو بـن العـاص نقل 
می کنـد که هرکـس در باد مجوسـیان بزیید و 
در جشـن های نـوروز و مهـرگان آنان شـرکت 
کنـد و خـود را بـه ایشـان شـبیه سـازد، در 
روز قیامـت در شـمار آنـان حشـر می شـود.

االیمـان، جلـد ۴ صفحـه ۴۳(  )نـگا: شـعب 
افـزون بر ایـن، ابن ابی شـیبه در مصنّـف خود، 
مکـروه  را  نـوروز  اوِل  روز  در  روزه گرفتـن 
دانسـته و شـارح آن روایت، به علت تشـبیه با 
مجـوس، روزۀ روز اول حمـل را ناجایـز گفته 
صفحـه   ۲ جلـد  ابن ابی شـیبه،  اسـت.)مصنف 
۵۱۱( عـاوه بـر ایـن، تعـداد زیـادی از فقها، 
روزه گرفتـن روز نخسـت حمـل را بـه علـت 
همزمان بـودن با نوروز، مکروه دانسـته و ترک 
آن را اولـی و الـزم گفته اند.)نـگا: هدایه جلد ۱ 
صفحـه ۱۶۵؛ ردالمحتـار، جلـد ۷ صفحه ۳۲۹؛ 
مراقـی الفـاح صفحـه ۲۴۰( بـا این حسـاب، 
چگونـه می تـوان حکـم حّلـت و عـدم حرمِت 

چنیـن مناسـبتی را صـادر نمود؟
قیـاس منطقـي درسـت  ایـن  انصـاری: صغـراي 
نادرسـت،  صغرایـی  از  نمی تـوان  و  نمی باشـد 
نتیجـۀ درسـتی به دسـت آورد. بـه ایـن مفهـوم كه 

نـوروز مربـوط بـه زردشـتی ها و یا به گفتـۀ فقهاء 
“مجوسـی هـا” نیسـت تا ایـن حکم سـنگین را بر 
آن تحمیـل نمـود. شبیه سـازی هم دو شـرط دارد؛ 
یکـی این كـه عنصـر دینـی در آن دخیـل باشـد نه 
دنیـوی، و دیگـرش این كـه از روی نیتـی معطوف 

بـر دیـن صـورت گیرد. 

سـوال ۵: برخـی فقهـای متأخـرِ مـا ماننـد ما 
علـی قـاری و ابـن عابدیـن و حاشیه نویسـان 
زردشـتی  سـنتی  را  نـوروز  فقهـی،  فتـاوای 
را  روز  ایـن  در  هدیـه  دادن  حتـا  خوانـده، 
در  شـما  نظـر  دانسـته اند.  کفـر  بـه  مسـاوی 

خصـوِص ایـن فتـوا چیسـت؟
بـزرگ  امامـان  از  مـا  این كـه  نخسـت  انصـاری: 
فقـه سـخنی در ایـن رابطـه نداریـم. نزدیك ترین 
روایـت مربـوط بـه نـوروز همـان حکایتی اسـت 
كـه امـام بخـاری در ادب مفـرد خویـش روایـت 
نمـوده كـه جـد امـام اعظـم بـرای حضـرت علی 
در روز نـوروز فالـوده تقدیـم نمـود و امـام علـی 
فرمـود، هـر روز مـا نـوروز و در روایتـی پیـروز 
بـاد! بـا آن كه ایـن حکایت بـاری مثبـت دارد ولی 
بازهـم مـا نمی توانیـم نـوروز را رنگـی اسـامی 
دهیـم. دیگـر این كه ما چیـزی در رابطه بـا نوروز 
از زبـان امـام ابوحنیفـه و یـا امـام ابویوسـف یـا 
محمـد بـن حسـن شـیبانی یـا سرخسـی و امثـال 

نداریم. ایشـان 
را  فتـاوی  مـا  فقهـای  انحطـاط،  عصـر  در  امـا 
عبـارت  بـه  یـا  و  می نمودنـد  نقـل  همدیگـر  از 
امـروزی مسـایل را cut و paste می كردنـد، و 
از همیـن لحـاظ وقتـی كتاب هـای مختلـف فقهی 
را ورق می زنیـم، همـان عبـارات و حتـا همـان 
مثال هـا را می یابیـم كـه بـار بـار تکرار می شـوند.
ایـن نکتـه را نیـز بایـد بـه یـاد داشـت كـه فقیـه 
بـه كسـی گفتـه می شـود كـه قـادر بـه اسـتنباط 
اسـامی  فقـه  منابـع  از  فرعـی  شـرعی  احـکام 
نـوروز  آیـا  این كـه  باشـد.  آن  تفصیلـی  ادلـۀ  و 
ریشـه یی زردشـتی داشـته اسـت و یا خیر، وظیفۀ 
و  تاریخ نویسـان  مسـوولیت  بلکـه  نیسـت  فقیـه 
انسان شناسـان و باستان شناسـان اسـت. اگـر متنی 
در قـرآن و یـا حدیـث در رابطـه با نـوروز وجود 
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یــا  والنهــار،  مدبرالیــل  یــا  واالبصــار،  مقلب القلــوب  »یــا 
احســن الحال« الــی  حالنــا  حــول  واالحــوال،  محول الحــول 
انســان ها ُجنب وجوشــی  همیشــه وقتــی ســـاِل نــو می شــود، در 
ــر انســان ها فصــل  ــواره در ضمی ــو هم ــاِل ن ــرد. س ــازه جــوالن می گی ت
دگرگونــی و تغییــر بــوده اســت. رواِن انســان ها از آن جایــی كــه 
ــر  ــه ه ــد ك ــل می كن ــی عم ــه گونه ی ــت، ب ــو اس ــای ن ــتار چیزه خواس
ــود  ــی خ ــادی در زنده گ ــرات بنیـ ــرفصِل تغیی ــو را س ــازه و ن ــدۀ ت پدی

تعبیــر می كنــد.  
ــم و  ــان می بری ــه پای ــی ب ــیدی را در حال ــری خورش ــال ۱۳97 هج  س
ــر  ــا درگی ــور م ــوز كش ــه هن ــم ك ــاز می كنی ــد ۱۳98 را آغ ــال جدی س
جنــگ، خشــونت و نابســامانی اســت؛ امــا انتظــار داریــم كــه ســال نــو، 
ســال پایــاِن ایــن مصایــب باشــد. ســالی باشــد پـُـر از شــادی و خوشــی. 
ســالی كــه در آن صفیــِر تفنــگ و نالــۀ انســان بلنــد نشــود. آیــا ســال نــو 

آبســتِن چنیــن انتظارهایــی هســت؟
ــه  ــی ب ــا در حال ــد باشــد. م ــت می توان ــه آن مثب ــدون شــك پاســخ ب  ب
ــه  ــم ك ــوا می روی ــی ه ــن و تازه گ ــِش زمی ــال روی ــو، س ــال ن ــاز س آغ
ــل از  ــا قب ــت. در همین ج ــازه اس ــاِت ت ــتن اتفاق ــز آبس ــا نی ــورِ م كش
پرداختــن بــه ایــن اتفاق هــای تــازه، خــوب اســت یــادآوری شــود كــه 
هنــوز صــدای اعتــراض كمــاكان نســبت بــه برگــزاری جشــن باســتانی 
ــه  ــری گرایان ب ــماری از قش ــان ش ــق و در می ــی مناط ــوروز در برخ ن
ــتان و  ــد افغانس ــه می دانن ــا آن ك ــا ب ــوز برخی ه ــد. هن ــوش می رس گ
برخــی كشــورهای منطقــه مهـــد تمدنــی كهــن انــد كــه جشــن نــوروز 
ــه فهــِم خاصــی كــه از برخــی آموزه هــای  ــا ب در آن ریشــه دارد، امــا بن
ــزاری  ــه برگ ــبت ب ــه را نس ــه جامع ــد ك ــاش می كنن ــد، ت ــی دارن دین
چنیــن جشــِن شــکوه مندی متــردد بســازند؛ درحالــی كــه هیــچ فتــوای 
قابــل قبولــی از پیشــوایان دینــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد و نــه 

ــوم تلقــی كــرده اســت.  ــوروز را مذم ــن ن ــزرگان دی هــم كســی از ب
 از ابوحنیفــه رح گرفتــه تــا دیگــر پیشــوایان دیــن، جشــن نــوروز را بــه 
عنــوان یــك ســنت دیرپــای انســانی مــورد تأییــد قــرار داده انــد. شــاید 
ــرده باشــند  ــاش ك ــد ت ــه دارن ــی ك ــه تأویل های ــا ب برخــی قشــریون بن
ــی ایــن تاش شــان  ــد، ول ــوروز را صبغــۀ غیرشــرعی دهن كــه جشــن ن
هرگــز در تاریــخ جایــی نداشــته اســت. بســیار دردآور اســت كــه در مهد 
ــان  ــن حق ش ــردم از طبیعی تری ــه م ــد ك ــی بخواهن ــوروز عده ی ــِن ن جش

كــه برگــزاری ســال نــو و جشــن نــوروز اســت، محــروم شــوند. 
ــا طبیعــت گــره خــورده كــه  ــان شــکوهمند و زیباســت و ب ــوروز چن ن
ســازمان ملــل متحــد آن را »روز زمیــن« نام گــذاری كــرده اســت. همیــن 
ــن  ــل چنی ــه دلی ــود ب ــِز خ ــاكاِن عزی ــه روان نی ــه ب ــد ك ــت می كن كفای

ــتیم. ــی درود بفرس ــای طبیع ــی از پدیده ه فهم
 و امــا برگردیــم ســر پرســِش نخســِت خــود كــه ســاِل جدیــد از چــه 
ــا  ــرای م ــدی ب ــاِل ب ــم س ــا ه ــوب و ی ــاِل خ ــد س ــی می توان جنبه های
ــل  ــوده كــه هرگــز تحوی ــن ب ــر ای ــا رســم ب ــاكاِن م باشــد. در ســنت نی
ســال را شــگون بــد نزنیــم. بایــد آن را بــا آرزوهــای تــازه و نــو آغــاز 
كنیــم. ســاِل پــار بــا آن كــه ســال خوبــی بــرای كشــور و مــردم مــا نبــود، 
ــا در ســال گذشــته مثــل  ــان یافــت. م ــا همــۀ تلخی هــای آن پای ــی ب ول
ــی ترین  ــه اساس ــه ب ــدیم ك ــق نش ــر موف ــتۀ دیگ ــال های گذش ــۀ س هم
ــا شــاهد  ــته كشــورِ م ــم. ســال گذش ــدا كنی ــای خــود دســت پی آروزه
ــود. در كشــمش ها و جنگ هــای  رویدادهــای بســیار تلــخ و ناگــواری ب
خونیــن صدهــا جــوان و پیــِر مــا قربانــی شــدند. هــزاران خانــه ویــران 
شــد و ده هــا هــزار هموطــِن مــا در ســوگ عزیزان شــان نشســتند.    ســال 
گذشــته ســاِل خوبــی نبــود امـــا امیدواریــم كــه ســاِل نــو ســال خوبــی 
بــرای همــۀ مــا باشــد. در ایــن ســال منتظــر دو اتفـــاِق بــزرگ در كشــور 
خــود هســتیم. نخســت ایــن كــه گفت وگوهــای صلــح بــه ثمــر بنشــیند 
و مــا شــاهد بال گســترانیدن كبوتــر صلــح بــر فــراز آســمان آبــِی كشــور 
باشــیم. ایــن گفت وگوهــا از مدت هــا پیــش آغــاز شــده و انتظــار 
ــتان  ــهروندان افغانس ــیند. ش ــر بنش ــه ثم ــده ب ــاِل آین ــه در س ــی رود ك م
حداقــل از چهل ســال بــه این ســو در انتظــار صلــح، امنیــت و ثبــات در 
ــا شــروع ســاِل جدیــد ایــن آرزوهــا  كشــور خــود هســتند. همه ســاله ب
ــد  ــش درآمده ان ــه نمای ــا ب ــت ها و نیایش ه ــات، خواس ــب كلم در قال
ــر از خــود  ــای درگی ــر طرف ه ــا اگ ــر بنشــینند. ام ــه ثم ــه ب ــدون آن ك ب
ــدون شــك  ــرای كشورشــان دل بســوزانند، ب ــد و ب انعطــاف نشــان دهن
ــر  ــی اگ ــت، ول ــد یاف ــق خواه ــاله تحق ــار و آرزوِی چهل س ــن انتظ ای
ــم  ــد، بازه ــتبداد رای بکوبن ــی و اس ــل تمامیت خواه ــر طب ــان ب همچن
ــته   ــال های گذش ــار و س ــال پ ــته تر از س ــر و شکس ــا ویران ت ــورِ م كش
خواهــد شــد. امیدواریــم كــه در ایــن ســال عقانیــت بــر تمامیت خواهــی 

ــروز شود.  پیـ
انتظــار آن را می كشــیم و  اتفـــاِق دیگــری كــه در ســاِل جدیــد 
ــفاف و  ــه، ش ــات عادالن ــزاری انتخاب ــیم، برگ ــم می كش ــه ه بی صبران
ــا  ــرای م ــات ب ــن انتخاب ــت. ای ــت جمهوری اس ــب ریاس ــه دور از تقل ب
انتخاباتــی سرنوشت ســاز و مهــم تلقــی می شــود. اگــر این بــار بــا 
ــدون شــك  ــازی سیاســِی دیگــری انجــام نشــود، ب ــردم ب رای و ارادۀ م
ــی  ــد؛ زعامت ــد ش ــمول خواه ــی و همه ش ــِت مل ــتان دارای زعام افغانس
ــور را از  ــد كش ــول را دارد و می توان ــر و تح ــاد تغیی ــی ایج ــه توانای ك
ــار چهره هــای  بحــران و مصیبــت نجــات بخشــد. در ایــن ســال، در كن
ــواه  ــد و تحول خ ــای جدی ــماری از چهره ه ــته ش ــنتی و تاریخ گذش س
ــا  ــی را در دِل میلیون ه ــاِی تازه ی ــه آرزوه ــد ك ــدان آمده ان ــه می ــز ب نی

ــکفته اند.  ــرزمین ش ــن س ــان ای انس
انتظــار مــی رود كــه در انتخابــات آینــده، تیمــی بــه قــدرت دســت پیــدا 
كنــد كــه اراده و توانایــی بیــرون كشــیدِن افغانســتان از بحــران چهل ســاله 
ــا  ــوده و ب ــد ب ــه كشــور و مردمــش متعه ــه ب را داشــته باشــد؛ تیمــی ك

برنامــه بخواهــد گام بــه گام بــه پیــش بــرود و دگرگونــی بیـــافریند. 

ســاِل نو و آرزوهاِی کهنه

خواجه بشیراحمد انصاری

نـوروزی  پـرسش هـای 
و پاسـخ بـه آن هـا

صفحه ۴

آنچه به نام »نوروز« در تقویِم ما تجلیل می شــود، پیش از آن که میراث هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان و دیگران باشد، از 
یادگارهای خجستۀ شاهی خردمند و مسلمان یعنی ملک شاه سلجوقی است؛ شاهی که وزیری چون خواجه نظام الملک داشت و 
نظامیه های او در بغداد و هرات و بلخ تا هنوز خاطره ها را نوازش می دهد؛ شاهی که دانشمندانی چون غزالی و خیام در سایۀ او 
زیستند و شهکارهای بدیِع خویش را آفریدند. ملک شاه سلجوقی و وزیر وارستۀ او خواجه نظام الملک چون می دیدند که  تقویم 
دولِت ایشــان مبنایی علمی ندارد، گروهی از دانشمندان چون خیام و دیگر دانشمندان فلک دوران خویش را فرا خواندند و از 
آن ها خواســتند تا نوروز را بر بنیادی صحیح، علمی و ثابت قرار دهند. آن گروه تقویم ملک شاهی را پیشنهاد نمودند که مبدای 
آن، هجرت پیامبر اسالم به مدینه بوده و نوروز آن متطابق با اوِل برج حمل می باشد که آن را اعتـداِل بهاری و یا به گفتۀ سعدی 
»بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار« خوانند، و آن تقویم از روز جمعه نهم رمضان سال ۴۷۱ هجری تا امروز ادامه داشته است



ــران،  ــور ای ــوی ۱۲ كش ــوروز، از س ــِت ن ــم بزرگداش مراس
افغانســتان، تاجیکســتان، آذربایجــان، قرقیزســتان، قزاقســتان، 
ــه  ــراق و تركی ــتان، ع ــد، پاكس ــتان، هن ــتان، تركمنس ازبیکس
ــان  ــور رییس ــا حض ــن و ب ــل در وی ــازمان مل ــل س در مح
و  ســفرا  و  بین المللــی  ســازمان های  نماینــده گان  و 

دیپلمات هــای مقیــم، برگــزار شــد.
ــوان  ــه عن ــوروز ب ــت ن ــر اهمی ــم ب ــن مراس ــخنرانان ای س
یــك رویــداد فرهنگــی مشــترک بــرای تعــدادی از كشــورها 
و ملت هــا كــه نمــاد پایــداری و صلــح اســت، تأكیــد 
ــل، در  ــازمان مل ــی س ــع عموم ــت مجم ــی اس ــد. گفتن كردن
بین المللــی  روز  عنــوان  بــه  را  مــارچ   ۲۱ قطع نامه یــی 

ــت. ــرده اس ــب ك ــوروز تصوی ن
روز جهانــی نــوروز بــه تاریــخ 4 حــوت ســال ۱۳88 برابــر 
بــا ۲۳ فبــروری ســال ۲0۱0 از ســوی ســازمان ملــل متحــد 
ــل  ــه رســمیت شــناخته شــد. مجمــع عمومــی ســازمان مل ب
متحــد بــا تصویــب قطع نامه یــی در ۲۱ مــارچ در چارچــوب 
ــوان روز  ــه عن ــواِن »فرهنــگ صلــح« ب ــادۀ 49 و تحــت عن م

جهانــی بــه تصویــب رســانده و در تقویــم خــود جــا داد.
ــن  ــخ ای ــتین بار در تاری ــرای نخس ــه ب ــدام ك ــن اق ــی ای ط
ســازمان صــورت گرفــت، نــوروز بــه عنــوان یــك مناســبت 
ــوروز  ــۀ ن ــد. قطع نام ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــی ب بین الملل
بــه ابتــکار و همــکاری كشــورهای افغانســتان، ایــران، 
ــتان و  ــتان، قزاقس ــه، تركمنس ــتان، تركی ــان، تاجیکس آذربایج
قرقیزســتان آمــاده و بــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل ارایــه 

شــد.
در اطاعیــۀ دفتــر روابــط عمومــی مجمــع عمومــی ســازمان 
ملــل آمــده اســت كــه در حــال حاضــر، بیــش از ۳00 
ــران، تاجیکســتان، جمهــوری  ــر در افغانســتان، ای ــون نف میلی
ــاز، در  ــیای میانه و قفق ــورهای آس ــایر كش ــان و س آذربایج
ــاز  ــه، آغ ــیاه و خاورمیان ــای س ــوزۀ دری ــکان، ح ــۀ بال منطق
فصــل بهــار را بــا ســنت باســتانی عیــد نــوروز كــه تأكیــدی 
ــت،  ــا طبیع ــادل ب ــی و تع ــی در هماهنگ ــر زنده گ ــت ب اس

جشــن می گیرنــد.
ــازمان  ــی س ــع عموم ــیدۀ مجم ــب رس ــه تصوی ــن ب در مت
ــزرگ و  ــران ب ــی )ای ــۀ ایران ــا ریش ــنی ب ــوروز جش ــل، ن مل
فرهنگــی( كــه قدمتــی بیــش از ۳ هــزار ســال دارد، توصیــف 
شــده اســت. پیــش از ایــن، عیــد نــوروز بــه عنــوان میــراث 
فرهنگــی و معنــوی بشــری، در ســازمان آموزشــی، علمــی و 

ــود. ــه ثبــت رســیده ب فرهنگــی ســازمان ملــل، یونســکو، ب
جشنواره های نوروزی در افغانستان

جشــن نــوروز كــه گرامی داشــت و اســتقباِل آن از ارزش هــای 
ــی از  ــد، یک ــمار می آی ــه ش ــتان ب ــی افغانس ــی و فرهنگ مل
ــه  ــت ك ــتان اس ــتانی در افغانس ــن های باس ــن جش بزرگ تری

ــر می گــردد. ــه چندیــن هــزار ســال پیــش ب پیشــینۀ آن ب
هــزاران ســال پیــش، ســاكنان ســرزمین آریانــا )ایــران، 
افغانســتان و تاجیکســتان( روز نخســت ســال و آغــاز بهــار 
را بــا برگــزاری مراســم ویــژه و تــوأم بــا ســرور و شــادمانی، 
ــه  ــن روز را ب ــد و ســرور و شــادمانی در ای جشــن می گرفتن
فــال نیــك گرفتــه و بــه بركــت فیوضــات آن، ســالی را كــه 

پیــش رو داشــتند، نیك  بخــت می پنداشــتند.
ســرزمین  ایــن  ســاكنان  تاكنــون،  قدیــم  روزگاران  از 
ــی را  ــوروز تاریخ ــت از ن ــنانی و بزرگ داش ــتانی، قدرش باس
ــی  ــان از آن قدردان ــر و زم ــر عص ــرده و در ه ــوش نک فرام
ــو، در رگ رگ  ــال ن ــدن س ــا داخل ش ــد. ب ــل می كنن و تجلی
ــتان  ــردم افغانس ــود و م ــاری می ش ــازه ج ــوِن ت ــت خ طبیع
ــن  ــن آیی ــوروز - ای ــف، ن ــن های مختل ــدازی جش ــا راه ان ب
ــد. ــل می كنن ــی تجلی ــا شــکوه ویژه ی ــۀ فرهنگــی- را ب دیرین
نــوروز در افغانســتان دارای ویژهگی هایــی منحصــر بــه 
ــی،  ــون بزكش ــی هم چ ــه بازی های ــن ب ــت. پرداخت ــود اس خ
نشــان زنی، كاغذپــران بــازی، آوازخوانــی، اسپ ســواری، 
ــای  ــوان از ویژه گی ه ــتی گیری و... را می ت ــازی، كش ــزه ب نی
ــتانی ها  ــان افغانس ــوروز در می ــت از ن ــل و بزرگ داش تجلی

دانســت.
ــار، جشــن  ــج در ننگره ــخ، گل نارن جشــن گل ســرخ در بل
ــور در  ــدی، گل انگ ــادام در دایکن ــیر، گل ب ــوت در پنجش ت
هــرات، گل زرد در كاپیســا، گل انــار در كندهــار، گل ارغــوان 
در والیــت پــروان و… از جملــه جشــنواره هایی كــه از 
ــای  ــدازی برنامه ه ــا راه ان ــار ب ــوروز و به ــتقبال از ن ــر اس به

مختلــف فرهنگــی، گرامی داشــت می شــود.
ــام  ــی به ن ــوروزی در محات ــای ن ــز میله ه ــل نی در شــهر كاب
خواجــه صفــا، شــاه شــهید، دامنــۀ ســخی، كاریــز میــر، تپــۀ 

ــزار می شــود. ــتالف، برگ ــای اس زیب
ــال  ــاز س ــوروزی و آغ ــن های ن ــنت های جش ــه س از جمل
نــو، راه انــدازی میلــۀ ســمنك در شــب اول نــوروز همــراه بــا 
ــت  ــع آب هف ــه و توزی ــن تهی ــادمانی و هم چنی ــرور و ش س

میــوه، در برخــی نقــاط افغانســتان متــداول اســت.
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رییس اطالعات و فرهنگ والیت بلخ:

جشـن نـوروز پُـرشکـوه تـر 

گـرامی داشته مـی شـود

مســووالن برگــزاری كمیســیون مراســم جشــن 
نــوروز در والیــت بلــخ می گوینــد كــه جشــن 
ــته پُرشــکوه تر  ــال های گذش ــال ۱۳98 نســبت س س

برگــزار می گــردد. 
صالــح محمــد خلیــق، رییــس اطاعــات و فرهنــگ 
والیــت بلــخ و مســوول كمیتــۀ فرهنگــی كمیســیون 
برگــز اری جشــن نــوروز در گفت وگــو بــا روزنامــۀ 
مانــدگار می گویــد: در ایــن جشــن برنامه هــای 
مختلــف و متنــوع فرهنگــی و ورزشــی روی دســت 
اســت و در روزهــای نــوروز ایــن برنامه هــای 

ــردد.  ــرا می گ ــده گان اج ــتراک كنن ــرای اش ب
آقــای خلیــق می گویــد كــه مقامــات دولتــی از 
ــده اند و  ــوت ش ــن جشــن دع ــه ای ــز كشــور ب مرك
شــماری زیــاد از اشــتراک كننــده گان از والیت هــای 
ــا روز  ــد ت ــن رون ــت و ای ــن والی ــه ای ــف ب مختل

ــه دارد.  ــنبه ادام پنجش
نماینــده گان سیاســی و دیپلوماتیــك كشــورهای 
ــه  ــز ب ــی نی ــای بین الملل ــان نهاده دوســت و همچن

ــده اند.  ــوت ش ــن دع ــن جش ای
رییــس اطاعــات و فرهنــگ والیــت بلــخ می گویــد: 
ــه ایــن  از تمــام نهادهــای سیاســی و دیپلوماتیــك ب
جشــن دعــوت شــده  اند و تــاش می شــود تــا 
ــردد. ــزار گ ــن جشــن پرشــکوه تر برگ ــزاری ای برگ

ــوروز،  ــزاری جشــن ن ــۀ او، كمیســیون برگ ــه گفت ب
ــم   ــده گان را فراه ــتراک كننت ــاش اش ــۀ بودوب زمین

ــت.   ــاخته اس س
ــوروز  ــن ن ــزاری جش ــیون برگ ــو كمیس ــن عض ای
ــتن  ــر افراش ــاوه ب ــه ع ــن ب ــن جش ــت: در ای گف
علــم نــوروزی، برنامه هــای ماننــد اتــن ملــی، 
اجــرا   ،... و  كتاب خوانــی  ورزشــی،  بازی هــای 
ــگاه   ــا نمایش ــن برنامه  ه ــوی ای ــردد و در پهل می گ
ــی و  ــعر خوان ــی، ش ــی – بوم ــای فرهنگ فرآورده
ــتان  ــه نیس ــوم ب ــی موس ــن واری داستان نویس جش

نیــز اجــرا می گــردد. 
رییــس اطاعــات و فرهنــگ والیــت بلــخ بــا اشــاره 
ــی  ــای امنیت ــت: نهاده ــی گف ــات امنیت ــه موضوع ب

ــت در روز  ــن امنی ــرای تأمی ــای جــدی را ب تاش ه
ــد. ــد كرده ان ــوروز تعه ــن ن جش

آقــای خلیــق در پاســخ بــه ایــن پرشــس  كــه 
ــر  ــن جشــن تأثی ــاالی ای ــدر ب ــر چق ــای اخی تنش ه
ــه میــان آمــده  گذاشــته اســت؟ گفــت: تنش هــای ب
ــوده و در  ــت ب ــرد مووق ــك رویک ــخ ی ــر در بل اخی
حــال حاضــر تمــام باشــنده های و مقامــات والیــت 
ــو روز  ــن ن ــدن جش ــزار ش ــر برگ ــرای بهت ــخ ب بل

ــد. ــد دارن تعه
ایــن در حالــی اســت كــه برخــی از نهادهــای 
بین المللــی  و آگاهــان از ناامنی هــا در ایــن روز 

ــد.  ــی دارن نگران
ــی  ــر خبرنامه ی ــا نش ــل ب ــکا در كاب ــفارت امری س
ــای  ــاری گزارش ه ــال ج ــۀ س ــت، از میان ــه اس گفت
را دریافــت كرده انــد كــه ممکــن اســت تروریســتان 

ــد. ــوروز حملــه كنن ــاالی مراســم جشــن ن ب
ــم  ــه آمــده اســت: شورشــیان تصمی ــن خبرنام در ای
ــی و  ــی، امریکای ــای دولت ــاالی دفتر ه ــه ب ــد ك دارن
ــل پایتخــت  دیگــر نهادهــای خارجــی در شــهر كاب

ــد. ــه كنن ــوروز حمل افغانســتان در جشــن ن
براســاس ایــن خبرنامــه، شورشــیان تهدیــد كرده انــد 
در نقــاط كــه خارجی هــا تجمــع دارنــد بــه شــمول 

هوتل هــا و مکاتــب حملــه خواهنــد كــرد.
از اشــتراک كننده گان  امریــکا در كابــل  ســفارت 
ــهروندان  ــمول ش ــه ش ــوروز ب ــن ن ــم جش در مراس
ــم  ــن مراس ــه در ای ــت ك ــته اس ــی خواس امریکای

ــد. ــاط كنن احتی
ــت  ــر از والی ــای نش ــز گزارش ه ــن نی ــش از ای پی
ــه  ــر ك ــات اخی ــه اتفاق ــد ك ــز نشــان می ده ــخ نی بل
ــی  ــووالن دولت ــات و مس ــی از مقام ــان برخ در می
در والیــت بلــخ ایجــاد گردیــده اســت، بــاالی 
جشــن نــوروز نیــز تأثیــر منفــی گذاشــته اســت. امــا 
مســووالن گفتــه انــد كــه همــۀ تاش هــای خــود را 
بــرای تأمیــن امنیــت ایــن جشــن به خــرج خواهنــد 

داد.

 از جشن نوروز
در سازمان ملل گرامی داشت شد

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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می داشـت، در آن وقـت وظیفـۀ فقیـه و مجتهـد بـود تـا در 
رابطـه بـا آن نظـر دهد. ما باید سـاحۀ تخصص هر رشـته یی 
را احتـرام نماییـم. همان طـوری كـه برای درد معـده و دندان 
نـزد فقیـه نمی رویـم، در مسـایل تاریخـی هـم بایـد حـرِف 
اول را مؤرخـان گوینـد و در قضایای فقهـی و ادله و براهین 
اجتهـادی آن فقهـاء. یکـی از مشـکاتی كه امروز مسـلمانان 
بـا آن روبـه رو انـد، عـدم هماهنگـی میـان فقـه و فقهـا و 
رشـته های دیگـر علـوم انسـانی بوده اسـت. نـوروز را حرام 
قـرار دادن بـر مبنـای صغـری و كبـرای نادرسـتی صـورت 
گرفتـه اسـت، چـون اساسـًا این یك مناسـبت دینی نیسـت. 
حکایـت می كننـد پـس از كودتـای هفت ثور فرزنـد یکی از 
فقهـای نامـدار كشـور را كه عضـو حـزب دموكراتیك خلق 
بـود، به آلمان شـرقی می فرسـتادند تا تحصیـات خویش را 
در رشـتۀ فلسـفۀ ماركـس تکمیـل نماید. هنـگام خداحافظی 
پـدرش پرسـیده بـود: فرزنـدم! آیـا در آن جا بخاری شـریف 
و فقـه هـم خوانـده می شـود؟... آخر فقیـه باید بدانـد كه در 

دنیـا چـه می گذرد!
در این جـا یـك نکتـۀ خیلـی مهـم را بایـد فرامـوش نکـرد 
و آن این كـه فقهـای مـا از چندیـن نـوروز یـاد نموده انـد، 
ماننـد نـوروز عامه و نوروز خاصه و نوروز سـلطان و نوروز 
دهقـان و نـوروز اعاجـم و نـوروز مجـوس. این همـه هیاهو 
امـروز بر محـور نوروز اخیـر می چرخد، درحالـی كه نوروز 
مـا را “نـوروز دهقـان” خواننـد كـه بـر مبنای تاریـخ هجری 

اسـتوار بوده اسـت. 

سـوال ۶: در یکـی از احادیثـی کـه آن را ابـوداود در 
سـنن خویـش روایـت کـرده آمـده اسـت؛ »زمانـی که 
پیامبـر )ص( وارد مدینـه شـد، دیـد که مـردم دو روزی 
داشـتند کـه در آن دو مناسـبت بـه بـازی می پرداختنـد. 
پیامبـر فرمودنـد: ایـن چه روزهایی اسـت. گفتنـد: ما در 
دوران جاهلیـت در ایـن دو روز بـه بـازی و سـرگرمی 
می پرداختیـم. پیامبـر خـدا در پاسـخ فرمودنـد: خداوند 
دو روزِ بهتـری را جاگزیـن آن ها کرده اسـت: عید قربان 

و عیـد فطر«.
برخی شـارحان ایـن دو روز  را نـوروز و مهرگان تصور 

نموده اند. نظر شـما چیسـت؟ 
انصـاری: هیـچ سـند تاریخی یـی در دسـت نداریم كـه ثابت 
سـازد فرهنـگ نـوروزی در آن زمـان تـا مدینه رسـیده بوده 
و تـا ایـن انـدازه در میان سـاكناِن آن رواج داشـته اسـت. در 
آن زمـان مکـه و مدینـه شـهرهایی بودنـد كه از سـوی قبایل 
آزاد آن اداره می شـدند و هیـچ سـند معتبـر تاریخـی وجـود 
نـدارد كـه گویـا ایرانی هـا و یـا زردشـتی ها تـا آن حـد در 
یثـرب نفـوذ داشـته و توانسـته باشـند نـوروز و مهـرگان را 
بـه حیـث دو عیـد عـام در آن شـهر رایج سـازند، بـه فرض 
این كـه نـوروز و مهـرگان را مناسـبت هایی زردشـتی بدانیم. 
بزرگداشـت از مناسـبتی چـون نـوروز و مهـرگان نیازمنـد 
سـیطرۀ فرهنگـی سـنگینی در یـك جامعـه اسـت كـه بـر 
مبنـای اسـناد و شـواهد تاریخـی و متـون دینـی بـا جـرأت 
تمـام می تـوان ادعـا نمود كـه فرهنگ نـوروزی در آن دوران 
فاقـد سـلطه یی بـه ایـن سـویه در شـهرهای مکـه و مدینـه 
بـود. بـه هـر حـال، خواننـده می توانـد بـرای دانسـتن ابعـاد 
مختلـف این حدیـث به مبحث »نوروز در اسـارت زمسـتان 

اندیشـه« از همیـن نویسـنده مراجعـه كند.
گروهـی شـاید بگوینـد آیـا ازین حدیـث نمی توان اسـتنباط 
كـرد كـه یگانـه دو روزی را كـه مسـلمانان اجـازه دارنـد 
تجلیـل كننـد، عیـد اضحی و عید فطر اسـت و فراتـر از آن، 
تجلیـل از هرگونـه مناسـك و مناسـبت های فرهنگـی مردود 
اسـت. بـرای آن هـا می خواهـم عـرض كنم كـه نـوروز عید 
نیسـت و عید بـه مناسـبت هایی اطاق می  گردد كه سرشـتی 
دینـی داشـته باشـند. پیامبر اسـام پیش از بعثـت خویش در 
جشـن سـوق عـکاظ اشـتراک نمود و پـس از بعثـت هم در 
مـورد صحنه هایـی از آن كـه طبیعـت دینـی نداشـت بـا دید 
مثبـت می دیـد؛ همان طـوری كـه در مقالـۀ »نـوروز و سـوق 
عـکاظ« آمـده اسـت. اگـر مناسـبت های فرهنگی یـك ملت 
را غیرمشـروع اعـام كنیـم، این بـه معنی كشـتن هویت یك 

گـروه اجتماعـی اسـت كـه اسـام آن را جایـز نمی داند.

سـوال ۷: شـما حدیـث ابـوداود در رابطـه بـا عیـد فطر 
و اضحـی را بررسـی نمـوده و نـکات مهمی را برجسـته 

سـاختید کـه حرمت نـوروز را منتفی می سـازد. سـوالی 
کـه مطرح می گـردد: آیا ایـن حدیث از طـرق کتاب های 

دیگـر و راویانـی دیگر روایت نشـده اسـت؟
انصاری: این جا چند نکته را باید در نظر داشت:

نمـودم،  انتخـاب  را  حدیـث  ایـن  كـه  علتـی   •
به خاطـر آن بـود كـه تقریبًا همۀ كسـانی كه نـوروز را تحریم 
می ورزنـد. اسـتناد  ابـوداود  همیـن حدیـث  بـه  می نماینـد 
امـام ابـوداود این حدیـث را در سـیاق نوروز نه   •
بلکـه در زمینـۀ اهمیـت عیدهـا و آن هـم در كتـاب “الصاۀ” 
بـاب “صـاۀ العیدیـن” سـنِن خویـش روایت نموده اسـت. 

مـا چیـزی بـه نـام بـاب نـوروز در كتـب شـش گانۀ حدیث 
نداشـته و پیامبـر اكـرم هیچ گاه یـادی از نوروز نکرده اسـت. 
اگـر همیـن حدیـث از طریـق صـد راوی و در   •
تمامـی كتـب حدیـث هـم آمـده باشـد، بازهـم نمی توانـد 
دلیلـی بـر حرمـت نـوروز بوده باشـد؛ چون در متـن حدیث 
بـرده نشـده اسـت. پرسشـی كـه مطـرح  نـوروز  از  نامـی 
می شـود: چـه كسـی و در چـه زمانـی و بر مبنای كـدام دلیل 
ایـن حدیـث را بـه نوروز پیونـد داده و دلیل ایشـان چه بوده 
اسـت؛ سـوالی كـه هیچ كـس تا هنـوز نتوانسـته آن را پاسـخ 

. هد د
حـرام آن اسـت كـه شـارع )خـدا و پیامبـر( بـه   •
صـورِت حتمـی و الزامـی از مکلـف بخواهـد كـه از امـری 
خـودداری كنـد و دلیـل آن قطعی باشـد، طوری كـه احناف 
بـاور دارنـد. در تحریـم غالبـًا از صیغه هایی در متن اسـتفاده 

می شـود كـه لفـظ آن داللـت بـر تحریـم دارد ماننـد ورود 
امثـال آن. “اجتنـاب” و”تحریـم” و  “نهـی” و  الفـاظ 

بـر مبنـای دالیل فـوق، این حدیـث و احادیث مشـابه به آن 
نمی تواننـد بـر حرمت نـوروز داللـت نمایند.

سـوال ۸: یـك گـروه از مدافعـان تجلیل نوروز کسـاني 
هسـتند کـه به نـوروز صبغۀ مذهبـي داده و مراسـمي که 
در بلـخ و زیارتگاه هـاي مشـخصي در شـهرهاي مختلف 
برگـزار مي شـوند را هماننـد مراسـم خاصي تـوام با دعا 
کـه جـزو عبـادات هسـت برگـزار مي کنند. تحلیِل شـما 

از ایـن دیـدگاه )حلیت تجلیل نـوروز با صبغـۀ مذهبي( 
؟ چیست

انصـاری: مـردم عـادت دارنـد در آغـاز هـر سـالی آمـال و 
معنـوی  ارزش  برای شـان  كـه  جایـی  در  را  آرزوهای شـان 
داشـته اسـت، تحکیـم بخشـند و بـرای ایجـاد تحولـی در 
خویـش تعهـد نماینـد. اگر چنین مکان مقدسـی هـم  وجود 
نداشـت، سـمبولی برایـش می آفرینند. مـن در اینجا در صدد 

توجیـه ایـن عملکرد نیسـتم.
اسـت  بـه گورسـتان ها  رفتـن  نـوروزی  عنعنـات  از  یکـی 
و ایـن بـدان خاطـر اسـت گـه جـای خالـی مـرده گان در 
ادیـان  می شـود.  احسـاس  بیشـتر  خوشـی  مناسـبت های 
مختلفـی در مسـیر تاریـخ چیزهایـی بـر نـوروز افزودنـد كه 
مـرده گان  نـوروز  را  نـوروز  روز  زردشـتی ها  آن جملـه  از 
می گفتنـد كـه بـه گمـان اغلـب پیونـد میـان گورسـتان و 

نـوروز ریشـه یی زردشـتی داشـته اسـت. از سـوی دیگـر، 
مـردم عـادت نموده انـد تـا ایـن جشـن را در كنـار “مـزار”ِ 
یکـی از شـخصیت های بـزرگ دینـی جشـن گیرنـد و اگـر 
مـزاری هـم نیافتنـد، آن را بیافریننـد و برایـش تاریـخ خلـق 
كننـد. نـوروز مناسـبتی دینی نیسـت و از همین لحـاظ نباید 

آن را بـه دیـن و زیـارت بـزرگان دیـن پیونـد داد.

سـوال ۹: شـما گفتیـد که برگزاري جشـن نـوروز صبغۀ 
اشـکالی  آن  برگـزاری  همیـن رو  از  و  نداشـته  شـرعي 
نـدارد؛ ولـي مخالفـان ادعـا دارند هـر عملي کـه پیامبر 
اکـرم و یارانـش آن را انجـام نداده انـد، انجـام آن حرام 

مي باشـد. نظرتـان در مـورد ایـن برداشـت چیسـت؟
انصـاری: مـا در شـریعت یـك قاعـده و فورمـول داریـم كه 
می گویـد “األصـل فـی األشـیاء االباحـۀ” بـه این مفهـوم كه 
همـه چیـز در ایـن دنیا حال اسـت جـز آن چیـزی كه خدا 
و پیامبـر آن را حـرام قـرار داده انـد. اگـر بگوییـم هـر عملی 
كـه پیامبـر و یـاران او انجـام نداده انـد حـرام اسـت، پـس 
بایـد از خـوردن برنـج و كچالـو و لوبیـا و بامیـه و امثـال آن 
دسـت برداریـم، چون پیامبر و یاران ایشـان چنیـن چیزهایی 
را نخـورده بودنـد. و یـا این كـه از پوشـیدن پیراهـن و كاه 
قره قـل و پکـول و برگـزاری شـب خینـه و روز اسـتقال و 
امثـال آن اجتنـاب ورزیـم، چون پیامبر و یاران ایشـان چیزی 

را بـه این نـام نمی شـناختند. 
برخـی می گوینـد این همـه منکراتـی كـه در نوروزهـا انجام 
می گیـرد، آیـا كافـی نیسـت كـه دروازۀ نـوروز را ببندیـم و 
بـر ایـن منکرات هـم نقطۀ پایـان بگذاریـم. برای ایـن گروه 
مناسـبت های  در  منکـرات  انجـام  اگـر  بگویـم  می خواهـم 
اجتماعـی راه را بـرای تحریـم آن مناسـبت ها بـاز می نمـود، 
بایـد محفل هـای عروسـی و شـیرینی خوری را قبـل  پـس 
از هـر مناسـبت دیگـری تحریـم می نمودنـد كـه نکردنـد. 
دیـده  عروسـی ها  در  كـه  بچه بـازی  و  اسـراف  این همـه 
می شـود، در هیـچ نـوروزی دیـده نمی شـود. نـوروز حـرام 
نیسـت ولـی بچه بـازی و اسـراف و بدعت هـای دینـی حرام 

. ست ا
اگـر بـا ایـن دیـد و منطق بـا قضایـا برخـورد نماییـم، دیگر 
هیـچ چیـزی را در ایـن جامعـه حـال نخواهیـم یافـت، نـه 
هوتلـی، نـه تلویزیونـی، نـه لودسـپیکری، نـه رادیویـی، نـه 
چـون  اجتماعـی  مهـم  مناسـبت های  هـم  نـه  و  كمپیوتـر 

تعزیـت و امثـال آن. 

سـوال ۱۰: سـالی را کـه مـا در نـوروز آغـاز می کنیـم، 
یـادگار کـدام دورۀ تاریخـی اسـت؟

انصـاری: آنچـه به نام »نـوروز« در تقویِم ما تجلیل می شـود، 
پیـش از آن كـه میراث هخامنشـیان و اشـکانیان و ساسـانیان 
و دیگـران باشـد، از یادگارهـای خجسـتۀ شـاهی خردمند و 
مسـلمان یعنی ملك شـاه سلجوقی اسـت؛ شـاهی كـه وزیری 
چـون خواجـه نظام الملك داشـت و نظامیه هـای او در بغداد 
و هـرات و بلـخ تـا هنـوز خاطره هـا را نـوازش می دهـد؛ 
شـاهی كـه دانشـمندانی چـون غزالـی و خیـام در سـایۀ او 
زیسـتند و شـهکارهای بدیـِع خویـش را آفریدند. ملك شـاه 
سـلجوقی و وزیـر وارسـتۀ او خواجـه نظام الملـك چـون 
می دیدنـد كـه  تقویـم دولـِت ایشـان مبنایـی علمـی نـدارد، 
دانشـمندان  دیگـر  و  خیـام  چـون  دانشـمندان  از  گروهـی 
فلـك دوران خویـش را فـرا خواندنـد و از آن هـا خواسـتند 
تـا نـوروز را بـر بنیادی صحیـح، علمـی و ثابت قـرار دهند. 
آن گـروه تقویـم ملك شـاهی را پیشـنهاد نمودنـد كـه مبدای 
آن، هجـرت پیامبـر اسـام به مدینه بوده و نـوروز آن متطابق 
بـا اوِل بـرج حمـل می باشـد كـه آن را اعتــداِل بهـاری و یا 
بـه گفتـۀ سـعدی »بامـدادی كـه تفـاوت نکنـد لیـل و نهار« 
خواننـد، و آن تقویـم از روز جمعـه نهـم رمضان سـال 47۱ 

هجـری تا امـروز ادامه داشـته اسـت.
ایـن تقویـم هـم در ایـران و هـم در افغانسـتان رواج داشـته 
اسـت، با فرِق این كه ایرانی ها در سـال ۱۳04هجری شمسـی 
نـام ماه های ساسـانی را قانونی سـاختند؛ ماه هایـی كه دارای 
مفاهیم سـنگین زردشـتی بوده انـد. ولی در افغانسـتان تقویم 
را بـر اسـاس برج هـا قـرار دادنـد؛ برج هایـی كـه از قرن هـا 
بدین سـو در تمدن هـای مختلفـی رایـج بـوده و حتـا امـروز 

جـزِو تقویم ام القرای عربسـتان سـعودی می باشـد.
  

نـوروزی  پـرسش هـای 
و پاسـخ بـه آن هـا
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ایــن یادداشــت پرسشــی از فرهنگیــان، وزارت اطاعــات و 
ــی  ــاوران فرهنگ ــوم، مش ــی عل ــارف، اكادم ــگ، وزارت مع فرهن
ریاســت جمهوری و از ارگ دربــارۀ حایــگاهِ افغانســتان در حــوزۀ 
ــن  ــی«ِ ای ــارۀ »چرای ــوروز اســت. نخســت درب فرهنگــِی جشــن ن
ــش  ــن پرس ــه ای ــت  ك ــروت چیس ــی ض ــیم؛ یعن ــش می پرس پرس
ــداد  ــوروز فقــط یــك روی ــه نظــر مــن، جشــن ن مطــرح شــود. ب
تقویمــی نیســت، بلکــه اعتبــار و هویــِت فرهنگی یــی اســت  كــه 
كشــورهای منطقــه بــا اســتفاده از هویــت و اعتبــارِ جشــن نــوروز 
در حــوزۀ فرهنگــی جشــن نــوروز می خواهنــد بــه پیشــینۀ تثبیــت 
هویــت فرهنگــی و تاریخــِی خویــش در منطقــه )حــوزۀ فرهنگــی 
جشــن نــوروز( بپردازنــد و بــه جهــان نشــان بدهنــد كــه مــا نیــز 
ــا  ــهم را م ــترین س ــه بیش ــا این ك ــم ی ــهم داری ــن س ــن جش در ای

داریــم. 
ــرا  ــی« چ ــهم فرهنگ ــن »س ــه ای ــیم ك ــود بپرس ــت از خ ــر اس بهت

ــم اســت؟ مه
 مهم  بودِن این سهم فرهنگی در این است :

جشــن نــوروز یــك جشــن باســتانی اســت؛ بنابرایــن   -۱
برگزاركننــده گاِن ایــن جشــن وانمــود می كننــد كــه ملــت و 
تاریــِخ مــا در منطقــه، پیشــینۀ فرهنگــی و تاریخــی دارنــد.
ــال  ــر س ــن تغیی ــن جش ــوروز، منطقی تری ــن ن جش ص- 
اســت؛ منطقی تریــن جشــن بــرای تغییــر ســال بــه ایــن معنــا كــه 
طبــق یــك دورِ كامــل زمیــن بــه ِگــرد خورشــید برگــزار می شــود؛ 
یعنــی ســال بــه صــورِت طبیعــی تغییــر می كنــد. بنابرایــن موجــب 
ــن  ــد ۀ جش ــای برگزاركنن ــه ملت ه ــود ك ــی می ش ــن درک علم ای
نــوروز، هــزاران ســال پیــش تغییــر ســال را بــه صــورِت واقعــی 
ــم  ــه تقوی ــر ســال عیســویان و... ب ــه تغیی می دانســته اند؛ درحالی ك

مذهبــی ربــط دارد نــه بــه تغییــر ســال طبیعــی.
 ۳- جشــن نــوروز ارزش و اعتبــار بشــری دارد؛ یعنــی بــه 
ــه  ــرا ب ــدارد؛ زی ــاط ن ــی ارتب ــم مذهب ــی و تقوی ــچ ارزش مدهب هی
ــوان  ــه می ت ــاط دارد ك ــن ارتب ــی طبیعــت و زمی رویدادهــای فصل
نــام ایــن جشــن را جشــن بــرای ارج گــزاری بــه زمیــن )خانــه( و 
محیــط زیســت دانســت. بنابرایــن برگزاركننــده گان جشــن نــورز 
ــان  ــود را نش ــری خ ــهم بش ــزاری س ــن ارج گ ــد در ای می خواهن

ــد. بدهن
 4- جشــن نــوروز بــرای اهمیــت بشــری یی  كــه دارد، برخــوردار 
ــت  ــر اس ــگ بش ــی در فرهن ــینۀ تاریخی-فرهنگ ــار و پیش از اعتب
و دارای پیــام پاســداری از زمیــن و زنده گــی در فصــل بهــار 
ــه  ــر، ب ــن نظ ــت. از ای ــده  اس ــکو ش ــت یونس ــه ثب ــت ك ــز اس نی
ــوروز امــکان می دهــد كــه در ســازمان  برگزاركننــده گان جشــن ن
یونســکو عضــو و شــریِك یکــی از میراث هــای فرهنگــی جهــان 

ــوروز( باشــند.  )جشــن ن
جشــن نــوروز اعتبارهــای ملــی و فرهنگــِی دیگــر نیــز دارد 
ــا  ــت كردن آن اعتباره ــت از فهرس ــدن یادداش ــرای درازنش ــه ب ك
ــًا  ــار كلی یــی  كــه مطــرح شــد، عجالت ــه چهــار اعتب می گــذرم و ب
ــن  ــه جش ــی، ك ــای جهان ــن اعتباره ــه ای ــا ب ــم. بن ــا می كن اكتف
ــر  ــن از نظ ــن جش ــه ای ــبت ب ــا نس ــِت م ــرا دول ــوروز دارد، چ ن

ــا  ــت م ــی دول ــرای بی اعتنای ــت؟ ب ــا اس ــی بی اعتن ــراث فرهنگ می
ــا  ــم »آی ــرح می كنی ــه مط ــش را این گون ــوروز، پرس ــن ن ــه جش ب
ــی در حــوزۀ جشــن  ــراث فرهنگ ــر می ــی از نظ ــهم فرهنگ ــا س م
نــوروز بــرای برگــزاری جشــن نــوروز داریــم؟« بــر اســاس ایــن 
ــی و  ــی، تاریخ ــر جغرافیای ــتان از نظ ــه افغانس ــم ك ــش ببینی پرس
فرهنگــی در حــوزۀ فرهنگــی جشــن نــوروز چــه جایگاهــی دارد؟ 
پــس از تثبیــت ایــن جایــگاه می توانیــم موضــع فرهنگــی دولــت 
ــن  ــه ای ــا ب ــم. بن ــوروز درک كنی ــن ن ــال جش ــتان را در قب افغانس
درک می تــوان از موضــع دولــت افغانســتان در قبــال جشــن 
نــوروز حمایــت كــرد یــا انتقــاد كــرد و جویــای دلیــِل بی اعتنایــی 

ــوروز شــد.  ــزاری جشــن ن ــال برگ ــت افغانســتان در قب دول
جغرافیــای جشــن نــوروز منطقــۀ بزرگــی را دربــر می گیــرد 
ــن،  ــین كیانگ چی ــا س ــه ت ــیای میان ــورهای آس ــامل كش ــه ش ك
ــام  ــش از اس ــع پی ــود. در واق ــراق می ش ــران و ع ــان، ای آذربایج
ــد  ــرزمین واح ــك س ــورها ی ــن كش ــامی ای ــای اس و در دوره ه
بــه نــام ســرزمین ایــران بــوده كــه بــه كشــورهای آســیای میانــه، 
ــی و  ــتان كنون ــه افغانس ــده؛ ب ــه می ش ــر( گفت ــرارودان )ماورالنه ف
بخشــی از ایــران امــروز، خراســان گفتــه می شــده؛ بــه بخش هــای 
ــای از  ــه بخش ه ــده؛ و ب ــه می ش ــارس گفت ــروز، ف ــران ام از ای
ــز عــراِق عجــم گفتــه می شــده  اســت؛ مدتــی پایتخــت  عــراق نی
ساســانیان در عــراِق امــروز بــوده  اســت كــه نشــانه هایی از قصــر 

ــراق موجــود اســت.  ــوز در ع ــیروان هن انوش
ــی  ــی مدت ــوزۀ فرهنگ ــا و ح ــن جغرافی ــز ای ــام، مرك ــد از اس بع
در ســمرقند و بخــارا بــوده  اســت كــه جشــن نــوروز باشــکوه در 
ــزار  ــی برگ ــی و مردم ــوان جشــن دولت ــه عن ــارا ب ــمرقند و بخ س
می شــده  اســت. بعــد از ســامانیان در دورۀ غزنویــان مركــز و 
ــوده  ــی ب ــی در غزن ــای فرهنگ ــوزه و جغرافی ــن ح ــت ای پایتخ
 اســت. در واقــع بعــد از اســام ایــن حــوزه و جغرافیــای فرهنگــی 
ــود را  ــی خ ــی و سیاس ــدار فرهنگ ــی و اقت ــی، دورۀ طای در غزن
ســپری می كنــد. در غرنــی نیــز جشــن نــوروز بــه عنــوان جشــن 
ــزار  ــود برگ ــلطان محم ــا حضــور س ــی ب ــی و مردم ــلطنتی، مل س
ــوروز پیــش از اســام و بعــد  ــن جشــن ن می شــده  اســت. بنابرای
از اســام در ایــن منطقــه و فراتــر از ایــن منطقــه برگــزار می شــده 
ــزاری  ــانه هایی برگ ــان نش ــان و فرهنگ شناس ــت. باستان شناس  اس
ــاهده  ــل مش ــل قاب ــال قب ــت هزار س ــا هش ــورزو را ت ــن ن جش
ــزار  ــن جشــن را برگ ــز ای ــان نی ــومریان و ایامی ــه س ــد ك می دانن

نــد.  می كرده ا
افغانســتان امــروز از نظــر جغرافیایــی در مركــز جغرافیــای حــوزۀ 
فرهنگــی جشــن نــوروز قــرار دارد. شــمال افغانســتان در آســیای 
میانــه قــرار دارد و ایــراِن امــروز در غــرب افغانســتان قــرار دارد. 
افغانســتاِن امــروز شــامل بخــش بزرگــی جغرافیــای خراســاِن دورۀ 
ــرات،  ــتان، ه ــد، سیس ــخ، هلمن ــود. بل ــامی می ش ــت اس خاف
كابــل، ســمنگان و غزنــی از جملــه  شــهرهایی اســتند كــه بســیاری 
از روایت هــای اســاطیری و فرهنگــی جغرافیــای فرهنگــی حــوزۀ 
ــه  ــد. از اشــاره ب ــاط می گیرن ــن شــهرها ارتب ــه ای ــران باســتان ب ای
ــاطیری و  ــت اس ــه روای ــط ب ــم، فق ــر می گذری ــای دیگ رویداده

ــم.  ــاره می كنی ــوروز اش فرهنگــی جشــن ن
ــاهنامه  ــه ش ــی از جمل ــاطیری، فرهنگــی و ادب ــای اس در روایت ه
آمــده اســت  كــه نخســتین بار جشــن نــوروز در بلــخ رواج یافتــه 
ــاهی  ــت پادش ــخ پایتخ ــه بل ــت ك ــه اس ــت این گون ــت. روای  اس
جمشــید بــود كــه در ایــران باســتان پادشــاهی می كــرد. نخســتین 
ــا  ــوده ب ــادف ب ــید مص ــینی جمش ــر تخت نش ــی و ب روزِ تاج پوش
جشــن نــوروز. بنابرایــن دو رویــداد نیــك، آغــاز ســال و آغــاز بــر 
ــا هــم مصــادف می شــوند و ایــن جشــن  تخت نشــینی جمشــید ب
اهمیــِت دوچنــدان پیــدا می كنــد. پــس از آن ایــن روز بــه عنــوان 
ــوان  ــه عن ــه ب ــتان و منطق ــو در افغانس ــو و روز ن ــال ن ــن س جش
ــود.  ــزار می ش ــد و برگ ــدا می كن ــی رواج پی ــی و مردم ــم مل رس

بنابرایــن مشــخص شــد كــه از نظــر فرهنگــی، تاریخی و اســاطیری 
نیــز جشــن نــوروز بیشــتر از هــر كشــوری بــه افغانســتان ارتبــاط 
ــی  ــوزۀ فرهنگ ــای ح ــا در جغرافی ــه تنه ــتان ن ــرد. افغانس می گی
جشــن نــوروز در مركــز ایــن جغرافیــا قــرار گرفتــه  اســت؛ بلکــه 
ــری از  ــز زادگاهِ اكث ــای فرهنگــی نی ــا و رخداده از نظــر رویداده
ــس  ــوده اســت. پ ــن حــوزۀ فرهنگــی ب ــای فرهنگــی ای رویداده
پرســش ایــن اســت  كــه بنــا بــه ایــن جایــگاهِ تاریخــی و فرهنگــی 
كــه افغانســتان در ایــن حــوزۀ فرهنگــی دارد، چــرا نســبت بــه ایــن 

ــا اســت؟  ــگاهِ خــود بی اعتن جای
ــد و  ــزار می كن ــکوه برگ ــیار باش ــن را بس ــن جش ــتان ای تاجیکس
ــِی  ــوروز در تاجیکســتان رخصت ــه مناســبت جشــن ن ــد روز ب چن
رســمی اســت. اوزبیکســتان، تركمنســتان، قزاقســتان و... نیــز 
ــای ســهم فرهنگــی در  ــد و ادع ــزار می كنن ــوروز را برگ جشــن ن
ــوروز  ــای فرهنگــی جشــن ن ــن جشــن از نظــر حــوزۀ جغرافی ای
ــرایطی  ــا ش ــامی ب ــت اس ــك دول ــه ی ــران ك ــت ای ــد. دول دارن
ــك  ــًا ی ــد و تقریب ــزار می كن ــن را برگ ــن جش ــت، ای ــاص اس خ
مــاه در ایــن جشــن رخصتــی اســت و مــردم ایــران در ایــن مــدت 
ــد. در  ــرای گــردش و ســیاحت ســفر می كنن ــران ب ــه سراســر ای ب

ــود.  ــه می ش ــن گرفت ــوروز جش ــز ن ــان نی ــراق و آذربایج ع
ــرده  ــی ب ــوروز نام ــم رســمی افغانســتان از جشــن ن ــا در تقوی ام
ــام جشــن نــوروز رخصتــی رســمی وجــود  ــه ن نشــده  و روزی ب
دارد. یــك روز بــه نــام روز دهقــان و روز معــارف رخصتــی اســت 
ــرد.  ــاط نمی گی ــو ارتب ــال ن ــن س ــوروز و جش ــن ن ــه جش ــه ب ك
ــك روز  ــوروز و ی ــان در روز ن ــرار دادن روز دهق ــت ق در حقیق
ــان و  ــرای كتم ــوروز ب ــان در روز ن ــام روز دهق ــه ن ــی ب رخصت

ــت.  ــو اس ــال ن ــن س ــوروز و جش ــن ن ــت كم گیری جش دس
ــت  ــرای ثب ــتان ب ــت تاجیکس ــه دول ــه از جمل ــورهای منطق كش
ــوروز در  ــن ن ــد. جش ــاش كردن ــکو ت ــوروز در یونس ــن ن جش
یونســکو بــه عنــوان میــراث فرهنگــی بشــر ثبــت شــد. كشــورهای 
منطقــه هركــدام در یونســکو از ســهم كشــور خویــش در حــوزۀ 
فرهنگــی جشــن نــوروز ســخن گفتنــد كــه ســهم ایــن كشــورها 
ــن  ــود و جش ــه ش ــر گرفت ــکو در نظ ــوروز در یونس ــن ن در جش
یــاد  كشورهای شــان  فرهنگــی  میــراث  عنــوان  بــه  نــوروز 
ــد  ــوروز را می خواه ــن ن ــتان جش ــت تاجیکس ــا دول ــود. حت ش
ــا  ــد. ام ــکو كن ــت یونس ــتان ثب ــی تاجیکس ــن مل ــوان جش ــه  عن ب

دولــت افغانســتان نســبت بــه ســهم فرهنگــی و تاریخــی خویــش 
ــبت  ــا نس ــت؛ حت ــا اس ــان بی اعتن ــه و جه ــی، منطق ــطح مل در س
بــه ســهم خویــش در ثبــت جشــن نــوروز در یونســکو واكنشــی 

ــته  اســت؛ چــرا؟   نداش
ــوروز  ــرای ضــرورت برگــزاری جشــن ن ــش ب ــد روز پی ــن چن م
ــی،  ــت فرهنگ ــوروز و اهمی ــن ن ــبات جش ــه مناس ــی ب و رخصت
ــت  ــس دول ــه اشــرف غنی ریی ــن جشــن ب اجتماعــی و بشــری ای
ــه  ــه ب ــن نام ــتم و در ای ــاده نوش ــی سرگش ــی نامه ی ــدت مل وح
ــخ  ــما از تاری ــه ش ــیدم ك ــان پرس ــهروند از ایش ــك ش ــوان ی عن
پنج هزارســاله در افغانســتان صحبــت می كنیــد؛ ایــن تاریــخ 
پنج هزارســاله نیــاز بــه نشــانه های فرهنگــی، باستان شناســی 
ــانه های  ــن نش ــی از ای ــه یک ــوروز ك ــن ن ــی دارد؛ جش و تاریخ
ــد  ــتان می توان ــالۀ افغانس ــخ پنج هزارس ــی در تاری ــتۀ فرهنگ برجس
باشــد، چــرا از ایــن نشــانه های فرهنگــی، ملــی، مردمــی و 
ــود و  ــه می ش ــده گرفت ــت نادی ــرف دول تاریخــی در كشــور از ط
ــی  ــی و تاریخ ــی، فرهنگ ــن مل ــوان جش ــه عن ــن ب ــن جش ــه ای ب
ــه مناســبت جشــن نــوروز در  توجــه نمی شــود تــا چنــد روزی ب
تقویــم رســمی افغانســتان، رخصتــی در نظــر گرفتــه شــود كــه بــا 
اســتفاده از ایــن رخصتــی، بــه ایــن جشــن ملــی و فرهنگــی ارج 
گذاشــته شــود و مــردم افغانســتان در روزهــای رخصتــی بتواننــد 
ــد و  ــفر كنن ــور س ــای كش ــه والیت ه ــود و ب ــای خ ــه زادگاه ه ب
ــم  ــا و رس ــند فرهنگ ه ــته باش ــت داش ــال فرص ــك س ــس از ی پ
و رواج هــای مــردم و وطــن خویــش را در والیت هــای متفــاوت 
ــن  ــی بی ــگ وحــدت مل ــت فرهن ــه باعــث تقوی ــد ك كشــور ببینن

ــردم افغانســتان شــود.  م
بنــا بــه مناســبت جشــن نــوروز و اهمیــت فرهنگــی جشــن نــوروز 
در افغانســتان و جایــگاهِ تاریخــی جشــن نــوروز در افغانســتان در 
ضمــن آن نامــه، ایــن یادداشــت را نیــز بــه عنــوان یــك فرهنگــی 
نوشــتم تــا تأكیــدی بــه اهمیــِت جشــن نــوروز كــرده  باشــم و از 
ــم  ــت جمهوری بپرس ــی و ارگ ریاس ــای دولت ــان و نهاده فرهنگی
كــه بی اعتنایــی دولــت بــه ایــن جشــن فرهنگــی، تاریخــی و ملــی 
ــوروز و  ــرای چیســت. برگــزاری جشــن ن و مردمــی افغانســتان ب
رخصتــی بــرای جشــن نــوروز در تقویــم رســمِی افغانســتان نیــاز 
ــوروز  ــدارد؛ جشــن ن ــۀ راه حــل ن ــردازی و ارای ــچ نظریه پ ــه هی ب
ــور  ــی در كش ــی و مل ــی، تاریخ ــدۀ فرهنگ ــن تثبیت ش ــك جش ی
ــراث فرهنگــی و بشــری،  ــر می اســت و بیشــترین ســهم را از نظ
ــه  ــوروز دارد ك ــن ن ــی جش ــوزۀ فرهنگ ــتان در ح ــور افغانس كش
ــراث فرهنگــِی  ــن ســهم و می ــال ای ــت افغانســتان در قب ــد دول بای
خویــش ادای مســوولیت كنــد. این كــه دولــت افغانســتان در قبــال 
برگــزاری ایــن جشــن در ســطح ملــی، منطقه یــی و جهانــی ادای 
ــه ایــن میــراث فرهنگــی كشــور  مســوولیت نمی كنــد و نســبت ب

ــت افغانســتان بپرســیم »چــرا؟« ــد از دول ــا اســت، بای بی اعتن
 

وز کجاست؟ جایگاِه افغانستان در حوزۀ فرهنگی جشن نور
 این یادداشت را به عنوان یک فرهنگی نوشتم تا تأکیدی به اهمیِت جشن نوروز کرده  باشم و از فرهنگیان و نهادهای دولتی و

 ارگ ریاست جمهوری بپرسم که بی اعتنایی دولت به این جشن فرهنگی، تاریخی و ملی و مردمی افغانستان برای چیست. برگزاری
 جشن نوروز و رخصتی برای جشن نوروز در تقویم رسمِی افغانستان نیاز به هیچ نظریه پردازی و ارایۀ راه حل ندارد؛ جشن نوروز

 یک جشن تثبیت شدۀ فرهنگی، تاریخی و ملی در کشور است و بیشترین سهم را از نظر میراث فرهنگی و بشری، کشور افغانستان
 در حوزۀ فرهنگی جشن نوروز دارد که باید دولت افغانستان در قبال این سهم و میراث فرهنگِی خویش ادای مسوولیت کند.

 این که دولت افغانستان در قبال برگزاری این جشن در سطح ملی، منطقه یی و جهانی ادای مسوولیت نمی کند و نسبت به این میراث
»فرهنگی کشور بی اعتنا است، باید از دولت افغانستان بپرسیم »چرا؟

یعقوب یسـنا



 همزمـان بـا نفـوذ اندیشـه های سـلفیِت معاصـر در افغانسـتان، در 
سـال های اخیر بحث هایی در محور مشـروعیت و عدم مشـروعیت 
جشـن نـوروز میـان حلقـات دینی مطـرح گردیـده اسـت. عده یی 
بدیـن بـاور اند كه رسـم گرامی داشـت از نـوروز به آیین زردشـتی 
پیونـد دارد و برخـی فکـر می كننـد كه این جشـِن باسـتانی، قرن ها 
پیـش از زردشـت و آییـن زردشـتی از سـوی مـردم و پادشـاهان 
فـارس بـر بنیـاد یك َسـر مصلحت هـای اجتماعـی ایجـاد گردیـده 

اسـت كـه به هیچ دیـن و آیینـی پیوند نـدارد. 
دیـدگاه مخالفـان نـوروز، اساسـًا در محـور حدیثـی می چرخـد كه 
حضـرت انـس بـن مالـك رض از پیامبـر گرامـی اسـام صلـی اهلل 
علیـه وسـلم نقـل كـرده اسـت: »زمانـي كـه آن  حضـرت ص بـه 
مدینـه تشـریف بردند، متوجه شـدند كـه باشـنده گان مدینه دو روز 
)تاریخـی( دارنـد كه در آنهـا به سـرگرمی می پردازنـد، آن حضرت 
صلـي اهلل علیـه وسـلم فرمـود: فلسـفۀ این روزهـا چیسـت؟ گفتند: 
مـا در دوره هـای جاهلیـت در ایـن دو روز بـه بـازی و سـرگرمی 
می پرداختیـم؛ آن  حضـرت ص فرمـود: خداونـد بـه عـوض آن  دو 
روز، روزهـای بهتـری همچـون عید فطر و عید قربان را برای شـما 

تعیین فرمود اسـت«. )سـنن ابـوداود:۱۱۳4(. همان طـور، روایتی از 
عبـداهلل بـن عمـر رض در منابـع حدیثی نقـل گردیده اسـت كه به 
 لحـاظ فنی، درسـت نمی باشـد. عـاوه از آن، نظریاتـی اجتهادی از 
سـوی فقهـا ماننـد: ماعلی قـاری، ابوحفص كبیر، مناوی، شـامی و 
عـدۀ دیگـری از علمای احنـاف بـا تعبیرهایی عاطفی نقـل گردیده 
اسـت كـه یـك پژوهش گر علمـی نمی توانـد بـه آن اعتمـاد نماید.  
بعـد از تحقیـق و بررسـی دالیل موافقـان و مخالفاِن جشـن نوروز، 
آنچـه كـه مـا در ایـن بـاب نتیجـه گرفتیـم، در نقـاط ذیـل خاصه 

می شـود:  
یـك: دو روز تاریخی یـی كـه در حدیـث انـس بـن مالـك رض 
بـدان اشـاره شـده اسـت، در هیچ  یکـی از مصـادر معتبـِر قرن های 
سـه گانه نخسـت )خیـر القـرون(، بـه »نـوروز« و »مهرگان« تفسـیر 
نشـده اسـت؛ بل كـه تفسـیر فـوق، قرن هـا بعـد، از سـوی برخـی 
مفسـرین و شـارحان حدیـث و فقیهـان بـا تأثیرپذیـری فرهنگـی 
از اعـراب، بـدون اسـتناد بـه مصـادر علمی معتبـر، مطـرح گردیده 

اسـت كـه نمی تـوان بـه آن اعتمـاد كـرد. 
دو: در حدیـث انـس رض تصریح گردیده اسـت كـه روزهای عید 

قربـان و عیـد فطـر نسـبت بـه آن دو روز بهتـر انـد )خیـراً منهما(؛ 
برتریـت، بـه  هیچ  صورت، معنـای حرمت دو روز تاریخی گذشـته 
را افـاده نمی كنـد؛ عـاوه از آن، در اثبـاِت حکـِم حرمـت بـا خبـر 
واحـد یـا دالیـل ظنـی الثبوت نیـز محل اختـاف میان علماسـت. 
سـه: تبدیـل كـردن دو روز تاریخـی باشـنده گان مدینه بـه روزهای 
عیـد فطـر و عیـد قربـان، یـك تغییـر اجتماعـی قابـل توجهـی در 
مدینـه و اطـراف آن بـه شـمار مـی رود كـه بایـد از سـوی چندیـن 
تـن از صحابـه روایـت می شـد؛ تنهـا بـودن انـس رض در ایـن 
حدیـث و اینکـه یکـی از راویـان آن )به نـام حمیـد الطویـل( نیـز 
میـان دانشـمنداِن رجـاِل حدیـث، مختَلف فیه اسـت، پرسـش هایی 

را در پـی دارد. 
چهـار: بدعـت خوانـدن نـوروز از سـوی اندیشـمندان دینـی در 
این كـه  از  بیشـتر  عباسـی ها،  و  اموی هـا  امپراتـوری  دوره هـای 
برخاسـته از انگیزه هـای دینـی باشـد، می توانـد ریشـه بـر عوامـل 
و پدیده هـای سیاسـی و تعصبـات تبـاری عرب هـا بـا فارسـی ها 
داشـته باشـد؛ به خاطـری  كـه خراسـان و فـارس در بُعد سیاسـی از 
عرب هـا فرمـان نمی بردنـد و زبـان و فرهنگ خـود را در برابر زباِن 

عـرب حفـظ كردند.
پنـج: دین مقدس اسـام بر بخـش اعظمی از سـنن و تقالید اعراب 
كـه ریشـۀ مردمـی داشـته، بـا تغییـرات نسـبی یی مهـر تأییـد نهاده 
اسـت و اساسـًا بـا فرهنگ هـا و تمدن هـای مصـر، روم، هسـپانیا، 
فـارس، هنـد و غیـره كـه رنـگ و بـوی مذهبـی نداشـتند، مِن باب 

»االصـل فـی االشـیاء االباحـه« از درِ سـازش پیش آمده اسـت. 
شـش: حرمت تبریـك گفتن نـوروز، تکفیر هدیه نـوروزی، تحریم 
اهـدای تخـم مـرغ در این روز و مسـایل دیگـری از این دسـت، بر 
پایـۀ علمـی اسـتوار نبـوده بل كـه بـر ذوق زده گـی برخـی فقیهان و 
برخـورد عاطفـی و سـلیقه یی آنها بر مسـایل فرهنگی بـر می گردد. 
همیـن باورهـا وبرداشـت های عاطفـی در گذشـته ها بوده اسـت كه 
مسـیر احـکام شـرعی را به  سـوی انحـراف و تحجر كشـانیده و بر 
روح و روان ایـن آییـن جهانـی زیبـا و پویا و انسـانی، چهرۀ بیمار، 

تاریـك، افسـرده و خسـته حالی ارایه كرده اسـت. 
هفـت: بـا قاطعیـت می تـوان ادعـا كـرد كـه هیچ كسـی تـا حـال 
نتوانسـته اسـت به گونـۀ علمـی ثابـت بسـازد كه جشـن نـوروز از 
گریبـان دیـن زردشـتی یـا مجوسـیت سركشـیده اسـت؛ برعکس، 
باسـتانی  ایـن جشـِن  كـه  نشـان می دهـد  تاریخـی،  منابـع  تمـام 
به قرن هـا پیـش از زردشـت )كه تاریخ دقیـق آن  نیز معلوم نیسـت( 

بـر می گـردد. 
هشـت: همچنـان می تـوان گفـت كـه هیچ كسـی از ایـن حقیقـت 
باورهـای  تاریـخ، یك َسـر  امتـداد  در  كـه  كنـد  انـکار  نمی توانـد 
نادرسـت مذهبی از سـوی پیروان زردشـتی، هندوییسـم، بوداییسم، 
مسـیحیت، یهودیـت و مسـلمانان، بـا ایـن جشـِن ُكهـن مردمـی 
در آمیختـه اسـت. چنانچـه، باورهـای مربـوط بـه  تهیـه سـمنك، 
هفت سـین و برافراشـتن َعلـِم مخصـوص بـر مزار خیالـی حضرت 
امیـر المؤمنیـن علـی رض در شـهر بلـخ را بـر بنیـاد روایت هـای 

به جـا مانـده  از گذشـته گان، می تـوان بـه آن مثـال زد.
نه: مشـکلی كه در باب گرامی داشـت از نوروز احسـاس می شـود، 
اساسـًا ریشـه بـر پاره یـی از سـنن، آداب و باورهـای مذهبـی آیین 
زردشـتی دارد كـه در گذشـته بـا ایـن روز در آمیختـه و آن  را رنگ 
و بـوی مذهبـی داده اسـت. بـه  عنـوان مثـال می تـوان از برگـزاری 
مراسـم چهارشـنبه سوری، سـبزكردن گندم و تهیه سـمنك، رنگین 
نمـودن تخـم مـرغ بـه رنگ های شـاد و فال نیـك گرفتن بـه انجام 
ایـن مراسـم، تهیـه هفـت سـین و پیونـد دادن آن بـه هفـت طبقـه 
آسـمان و هفـت طبقـه زمیـن و هفـت فرشـتۀ مقـرب و هفـت آیه 
از قرآن كریـم كـه بـا حرف سـین آغاز شـده اسـت، روشـن نمودن 
شـمع در میان هفت سـین به تعبیر روشـنایی خانه و نورانی شـدن 
زنده گـی اعضای خانواده، مراسـم سـیزده  بـدر و بدفالـی گرفتن به 
آن، رفتـن بـه زیارت گاه هـا و آویـزان نمـودن پارچه هـای رنگین به 
قصد شـریك سـاختن مرده گان در جشـن نوروز، برگزاری مراسـم 
جهنده بـاال بـر مـزار خیالـی حضـرت علـی در شـهر بلـخ و تقدیم 
نـذر و نیـاز بـه آن، همـه باورهایـی اسـت كه بـا روِح دیـن مقدس 

اسـام سـازگاری ندارد.
بنابرایـن، می تـوان نتیجـه گرفـت كـه گرامی داشـت از نـوروز بـه  
عنـوان تحـول طبیعـت و آغـاز فصل رویـش و شـادابی و طراوت، 
یـك رسـِم زیبا و شـکوهمند انسـانی و مردمی در سـرزمین فارس 
و اطـراف آن در گذشـته ها بـوده كـه باورهـای مذهبی نادرسـت از 
سـوی پیـروان ادیـان مختلـف بـه آن درآمیختـه و فرهنـِگ بدویـِت 
اعـراب نیـز بـا نـگاهِ شـور بـه  آن نگریسـته اسـت. دیـن مقـدس 
اسـام، بـر رسـم های فرهنگی یـی كـه ریشـه بـر ادیـان و مذاهـب 
ُكهـن نـدارد، ُمهـر اباحـت )مشـروعیت( زده اسـت اما سـنت های 
فرهنگی یـی كـه رنـگ و بـوی مذهبـی دارد، را بدعـت )مـردود( و 

نامشـروع می دانـد.
همه ساله بخِت تو پیروز باد
همـه روزگـار تو نـوروز باد
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نگاهی اجمالی 
به جشن نوروز از دیدگاه اسالم

عزیز احمد حنیف-استاد دانشگاه

نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف
التیـام  بـرای  شـفابخش  نسـخه یی  پـرورش،  و  آمـوزش  رشـد 
افغانسـتان. امـا دكتـوران/ مدیـراِن معـارف در  زخم هـای ناسـورِ 
تجویـز ایـن نسـخه چگونـه عمـل كرده انـد؟؛ پرسشـی كـه مطرح 
سیاسـیوِن  بلکـه  معـارف  مدیـراِن  كارنامه هـای  نه تنهـا  آن  شـدِن 
كشـور را نیز در خاطرۀ تك تِك شـهروندان كشـور زنده می سـازد.

معـارف افغانسـتان طی سـال های گذشـته فراز و فرودهـای بزرگی 
را به دسـِت تجربه گرفته و در درازنای تاریخ دسـتخوش تحوالتی 
عظیـم شـده اسـت. تحـوالت سیاسـی و فرهنگـی بیشـتر از همـه 
روی وضعیِت معارف در افغانسـتان تأثیرگذار بوده اسـت. گذشـتۀ 
معـارِف افغانسـتان آلوده گی هـای سیاسـی را به همـراه دارد. زمانی 
سیاسـت گراِن كشـور از تربیـون معـارف بـه عنوان نیـروی متحرک 
و فعـال بهره گیـرِی سیاسـی كرده انـد و شـاگردان معـارف را در 
بازارهـای سیاسـی مـورد معاملـه قـرار داده انـد. تحـوالت فرهنگی 
نیـز رونـد تعلیـم و تربیـت را تحت شـعاع قـرار داده و نـور تابِش 
ایـن اشـعه در حـال حاضـر نیـز در شـماری از بخش هـای كشـور 
محسـوس اسـت. البتـه در آفرینـش، گسـترش و رشـد بسـترهای 
تحـوالت فرهنگـی در افغانسـتان، نوعیـت رژیم هـا و دسـت های 
نامرئی یـی كـه حامیـان بیرونـی این رژیم هـا بوده اند، در كار اسـت. 
تحـوالت فرهنگـی بیشـتر از همـه زنـان و دخترانـی را كـه واجـد 
شـرایط تعلیـم بوده انـد، نشـانه گرفتـه و از رفتـن بـه مکتـب بـاز 
مانـده بـود. گاه وضـع محدودیت های سیاسـی از سـوی رژیم های 
حاكـم، گاه دیدگاه هـای منفـی نسـبت بـه حضـور زن در اجتمـاع 
سـبب شـده اسـت تـا ۱۱ میلیـون شـهروند كشـور كـه درصـدی 
و  آمـوزش  فراگیـری  از  می دهنـد،  تشـکیل  بانـوان  را  آن  بیشـتر 
پـرورش بـه دور ماننـد. در ایـن میـان، نقـش مدیـران معـارف بـه 

عنـوان بازیگـراِن اصلـی در صحنـه تحـت سـوال قـرار می گیرد. 
 هرچنـد معـارف نهـاد عرضـه كننـدۀ خدمـات تعلیمـی و تربیتـی 
اسـت و بایـد از سیاسـت به دور باشـد، ولـی مدیران معـارف باید 
سیاسـت بازی كننـد و بـه ایـن شـیوه معـارف را از افتادن بـه دهاِن 
اژدهـای قدرت و سیاسـت برهانند و این سیاسـت بایـد ملی گرایانه 
باشـد و معـارف را در هیچ گونـه معادلـۀ سیاسـی دخیل نسـازد. از 
سـویی هم متأسـفانه در گذشـته رویکـرد مدیران معـارف عاری از 
دیـدگاه درازمدت بوده اسـت و فقـدان دیدگاه اسـتراتیژیك و ملی 
بـه معـارف سـبب شـده تا آمـوزش و پرورش در كشـور بـا وجود 
رشـد كمـی و كیفـِی فـراوان سـبب اقنـاع خواسـت های جامعـه 
نگـردد. امـا خوشـبختانه سـال ۱۳97 خورشـیدی نقطـۀ عطـف در 

تاریـخ معـارف افغانسـتان می توانـد قلمـداد شـود. در ایـن سـال، 
فـردی كارآزمـوده از سـوی رهبـری حکومـت در صـدر معـارف 
گماشـته شـد و حضـور او سـبب شـده اسـت كه معـارف صاحب 
دیـد اسـتراتیژیك شـده و مردمـی شـود. هرچند سرپرسـت كنونی 
وزارت معـارف از آدرس یـك جریـان سیاسـی بـه ایـن سـمت 
گماشـته شـده اسـت، امـا عملکـردِ او در جریـان بیـش از دهِ مـاه 
گذشـته ثابت سـاخت كـه معـارف در سیاسـت های قومـی، زبانی، 
فرهنگـی و سـمتی دخیـل نیسـت و رهبـرِی ایـن وزارت بـرای 
سـاختن معارف دسـت و آسـتین بر زده اسـت. شـکل گیری فلسفۀ 
تعلیمـی و دور سـاختن معـارف از سیاسـت، از كارهـای بنیادیـِن 
دكتـر محمـد میرویـس بلخـی سرپرسـت وزارت معـارف قلمـداد 
می شـود. افـزون بـر ایـن، توجـه روی بهبـود كیفیت معـارف، آغاز 
كار روی تجدیـد نصـاب تعلیمـی معـارف، فراهم سـازی زمینه های 
برنامه هـای  از  نمونه گیـری  و  معلمـان  بـرای  فکـری  آرامـش 
كشـورهای بیرونـی در حـال توسـعه در بخش معارف و اسـتفاده و 
تطبیـق ایـن طرح هـا بـا در نظرداشـت شـرایط حاكم بر كشـور، از 
دیگـر مواردی سـت كـه مدیـِر جدیـد معارف افغانسـتان را نسـبت 

بـه مدیـران گذشـته متمایز می سـازد.
 نصـاب تعلیمـی، پایـۀ اصلـی معـارف یـك كشـور اسـت. نصاب 
غنـی و آراسـته بـه فـن و تکنالـوژِی روز می توانـد شـاگردی فعال 
و بـا دانـش بـه بـار آرود. امـا نصـاب تعلیمـی معـارف افغانسـتان 
بـه علـت تمركـز مدیـران معـارف روی كمیـت مکاتب، شـاگردان 
و معلمـان به روزنشـده باقـی مانـده اسـت. اكنـون كـه كار روی 
تجدیـد نصـاب آغـاز شـده، انتظـار بـر این اسـت كـه ایـن مرحله 
تـا نیمه هـای دهـۀ معـارف تکمیـل شـده و خروجی هـای معـارف 
افـرادی آراسـته بـه زینـت علـم بـه پیشـگاه جامعـه تقدیم شـوند.

 ۱۳97 سـال  در  افغانسـتان  معـارف  در  سـاختاری  اصاحـات   
آغـاز شـده اسـت؛ بخش هایـی كـه تمركـز معـارف را از وظایـف 
اصلـی آن كـه ارایـۀ خدمـات تعلیمـی و تربیتی یك سـان و متوازن 
بـرای تمامـی اقشـار و گروه هـای سـاكن در كشـور اسـت بـه دور 
می سـاخت، از بدنـۀ معـارف جـدا شـده و بـه بخش هـای مربـوط 
آن سـپرده شـده اند. در قسـمت اسـتخدام معلمان شـفافیت به میان 
آمـده اسـت و معلمـان از طریق سـپری كردن پروسـۀ رقابـت آزاد 

بـه شـکل  فارغـان  توزیـع شـهادت نامه های  اسـتخدام می شـوند. 
الکترونیـك شـده و نیـز باالتـر از ۶۳ درصـد كارمنـدان معـارف 
معاشـاِت خـود را از طریـق سیسـتم های بانکـی و برنامـۀ پرداخت 
معاشـات از طریـق موبایل هـای همـراه دریافـت می كننـد. رونـد 
ساخت وسـاز شـش هزار بـاب مکتـب با اسـتفاده از مـواد محلی در 

۳4 والیـت كشـور آغاز شـده اسـت. 
زمینه هـای  فراهم سـازی  معـارف  وزیـر  بلخـی  میرویـس  دكتـر 
خـود  اصلـی  دغدغه هـای  از  را  معلمـان  بـرای  فکـری  آرامـش 
و  معلمیـن  بـرای  قرضـه  صنـدوق  ایجـاد  اسـت.  كـرده  عنـوان 
كار روی طـرح مسـکن قابـل اسـتطاعت بـرای معلمـان، از میـان 
برنامه هـای معـارف در راسـتای بهبـود وضعیـت معیشـتی معلمـان 
اسـت. بـرای جلوگیـری از نفـوذ كارمنـدان و معلمـاِن خیالـی در 

بدنـۀ معـارف، رونـد بایومتریـك كارمنـدان معارف در همـکاری با 
كمیسـیون اصاحـات اداری و خدمـات ملکـی آغـاز شـده اسـت. 
صاحیت هـای مالـی رؤسـای معـارف والیتـی افزایـش یافتـه و 
آنـان بـه عنـوان نهادهـای شبه مسـتقل در بدنـۀ معـارف بـه دور از 
فسـاد و سیاسـت كار می كننـد. كمبـود معلمـاِن زن در بخش هـای 
روسـتایی، یکـی از عوامـل محرومیـِت هـزاران دختـر از رفتـن بـه 
مکتـب اسـت امـا اكنـون 50 درصـد اسـتخدام ها در معـارف بـه 
تمامـی بسـت های  آن  بـر  افـزون  و  داده شـده  اختصـاص  زنـان 
ریاسـت های تربیه معلـم، 9 ریاسـت مركـزی و یکـی از معینیت هـا 
بـه زنـان اختصـاص داده شـده و بـر اسـاس فیصلۀ جدیـد وزارت 
معـارف، تمامـی مکاتـب دخترانـه بـه نـام زنان مسـما می شـوند و 
مدیـران تمامـی مکاتـِب دخترانه بایـد از میان زنان انتخاب شـوند.  

دکتوران معارف در تجویز نسخۀ تعلیم و تربیه چگونه باید عمل کننـد؟



برخــی از پژوهش گــران، جایــگاه و جغرافیــای زیســت نخســتین 
ــیاه  ــای  س ــمال دری ــای آرال و ش ــرب كو ه ه ــی را مغ ــوام آریای اق
تــا قفقــاز می داننــد و بــه ایــن باورانــد كــه از آنجــا گــروه گــروه 
ــی  ــه بخش های ــرده و ب ــرق مهاجــرت ك ــوب و ش ــوی جن ــه س ب
ــاور  ــای پهن ــیدند، در قســمت جلگه ه ــتان رس ــران و هندوس از ای
ــر  ــه دیگ ــا ب ــد و از آنج ــار كرده ان ــی اختی ــزر زنده گ ــای خ دری
ــی از  ــده اند و گروه ــترده ش ــده و گس ــم( پراكن ــاط ایران)قدی نق
ــوچ  ــا ك ــای اروپ ــه دیگرجاه ــا و ب ــان، ایتالی ــه آلم ــم ب ــان ه آن

ــد.  كردن
آریاییــان قدیــم بــرای شــادبودن و خــوش نگهداشــتن روح و روان 
ــی را  ــی، بهانه های ــتر از زنده گ ــری بیش ــر بهره گی ــان و به خاط ش
خلــق مــی كردنــد و جشــن می گرفتنــد و از آن لــذت می بردنــد، 

یکــی از مشــهورترین ایــن جشــن ها، جشــن نــوروز اســت. 
نــوروز، چنــان كــه از نامــش پیداســت »معنــای روزنــو، روزتــازه و 
یــا روزاول مــاه فروردیــن كــه رســیدن آفتــاب اســت به نقطــۀ اول 
حمــل، ایــن را نــوروز كوچــك، نوروزعامــه نیــز مــی گوینــد«)۱( 
ــی  ــاص م ــوروز خ ــرداد« را ن ــن »روز خ ــم فروردی و روز شش

گوینــد.
نــوروز نــه تنهــا نوشــدن روزگار اســت، بل كــه بیانگــر چگونگــی 
ــت  ــی هوی ــه چگونگ ــتانی ك ــت؛ داس ــان اس ــدِن انس ــتاِن ش داس
ــد.  ــه داری می نمای ــر را آیین ــای كبی ــی و آریان ــی و تمدن فرهنگ
ــی  ــه عصرجهان ــروز ك ــا ام ــوروز از عصــر اســاطیری ت ــداوم ن »ت
ــوان  ــه می ت ــد ك ــاختی می نمای ــرژرف س ــت ب ــت، دالل ــدن اس ش
در عصــر جهانــی شــدن بــه عنــوان پــای بســت مناطــق متحــد، بــر 

ــد نمــود«.)۲( ــه و تأكی آن تکی
پیدایش نوروز

ــد كــه  ــاور ان ــن ب ــه ای ــگاران ب گروهــی از پژوهشــگران و تاریخ ن
جشــن  نــوروز را جمشــید، پادشــاه پیشــدادی بنیــاد نهــاده اســت 
ــار ارزشمندشــان  ــاره دانشــمندان و شــاعرانی در آث كــه در ایــن ب
گــزارش آن را در بــه تفصیــل آورده انــد كــه اینجــا كوتــاه 

ــت: ــم داش ــاره یی خواهی اش
»نــوروز در شــاهنامه بــه همــان روایتــی می آیــد كــه رســمیت دارد 
ــم همــه كوشــنده گی  ــه رغ ــه ب ــد ك ــه شــاهی انتســاب می یاب و ب
ــش، ســرانجام  ــرای فراهــم آوردن بی مرگــی در شــهریاری خوی ب

تســلیم مــرگ شــد، یعنــی جمشــید« )۳(
ــام  ــوروز ن ــو و ن ــاهنامه از روزن ــای ش ــن ج ــی در چندی فردوس

ــرو:  ــد كیخس ــًا، روز تول ــرد، مث می ب
كه روزنو آیین جشن نو است

شب زادِن شاه كیخسرو است...
ــد  ــید، تأكی ــط جمش ــوروز توس ــن ن ــادن جش ــه بنیان نه ــا  ب ام

: می كنــد
ـٌركیانی یکی تخت ساخت به ف
چه مایه بدوگوهراندر شناخت
كه چون خواستی دیو برداشتی

زهامون به گردن برافراشتی
چوخورشیدتابان میان هوا

نشسته برو شاه فرمانروا
جهان انجمن شد به آن تخت او

شگیفتی فرومانده از تخت او
به جمشید بر، گوهر افشاندند
مرآن روز را روزنو خواندند

سرسال نو هرمِز َفر َو دین
برآسوده از رنج روی زمین
بزرگان به شادی بیاراستند

می و جام و رامشگران خواستند
چنین جشن فرخ ازان روزگار

به ماماند ازان خسروان یادگار...)4(
عمرخیــام در كتــاب نوروزنامــه اش، شــکل گیری و پیدایــش 

ــت:  ــن آورده اس ــوروز را چنی ن
ــه  ــتند ك ــه بدانس ــت ك ــوروز آن بوده اس ــادن ن ــبب نه ــا   س »ام
ــصت وپنج   ــر سی صدوش ــه ه ــی آن ك ــود، یک ــاب را دو دور ب آفت
ــه  ــد، ب ــاز آی ــل ب ــۀ حم ــه اول دقیق ــبانه روز ب ــی از ش روز و ربع
ــدن،  ــد آم ــه نتوان ــن دقیق ــود، بدی ــه ب ــه رفت ــت روز ك ــان وق هم
چــه هرســال از مــدت همــی كــم شــود. و چــون جمشــید آن روز 
ــام نهــاد و جشــن آییــن آورد و پــس از آن  را دریافــت، نــوروز ن

ــد. )5( ــدا كردن ــدو اقت ــان، ب پادشــاهان دیگــر مردم
خیــام، تقســیم روز و مــاه وســال را بــه دســت كیومــرث می دانــد 

و می نویســد:
...»كیومــرث اول از ملــوک عجــم به پادشــاهی بنشســت، خواســت 
ــان آن  ــخ ســازد تامردم ــام نهــد و تاری ــاه را ن ــام ســال و م كــه ای
ــه اول دقیقــۀ  را بداننــد. بنگریســت كــه آن روز بامــداد، آفتــاب ب

صبــح آمــد، موبــداِن  عجــم را ِگــرد كــرد و بفرمــود كــه تاریــخ را 
ــد«. ــخ نهادن ــد و تاری ــع آمدن ــدان جم ــد. موب ــاز كنن ــا آغ از اینج

)خیام، ص:۲(
ــو  ــال ن ــن روز س ــه اولی ــوروز اســت ك »نخســتین  روز آن روز، ن
ــن  ــا اســت و ای ــن معن ــدۀ ای ــام پارســی آن بیان كنن ــد و ن را گوین
ــان  ــای آن ــق زیجه ــرطان طب ــرج س ــه ب ــاب ب ــا دخــول آفت روز ب
ــپس  ــود، س ــق ب ــد مطاب ــال ها را كبیســه می كردن ــه س ــی ك هنگام
در ایــام  بهــار ایــن روز پــس از تأخیــر از موضــع خــود ســرگردان 
ــن احــوال را  ــه ســال همــه ای ــت ك ــرار گرف ــی ق شــد و در مکان
از نــزول بــاران و برآمــدن شــکوفه ها و بــرگ آوردن درختــان تــا 
ــاز  ــه تناســل و آغ ــات ب ــل حیوان ــا و تمای ــگام رســیدن میوه ه هن
نــو تــا تکامــل و ذبــول طــی كنــد، ایــن بــود كــه نــوروز را دلیــل 
پیدایــش و آفرینــش جهــان دانســتند و گفته انــد در ایــن روز بــود 
ــه  ــد ب ــی ســاكن بودن ــس از آنکــه مدت ــاک را پ ــد اف ــه خداون ك
گــردش در آورد و ســتاره گان را پــس از چنــدی توقــف گردانیــد 
و آفتــاب را بــرای آنکــه اجــزای زمــان از ســال و مــاه و روز بــه 
ــود و  ــان ب ــر پنه ــن ام ــس از آنکــه ای ــد پ آن شــناخته شــود آفری
آغــاز شــمارش از ایــن روز شــد و گفته انــد خداونــد عالــم ســفا 
را در ایــن روز آفریــد و كیومــرث درایــن روز بــه شــاهی رســید 
ــز  ــد اوســت و نی ــای عی ــه معن ــه ب ــود ك ــن روز جشــن او ب و ای
ــن روز و  ــد و ای ــق را آفری ــن روز خل ــد در ای ــد، خداون گفته ان
مهــرگان  تعیین كننــدۀ زمــان  هســتند، چنانکــه مــاه و آفتــاب فلــك 

ــد«.)۶( ــن می كنن را تعیی
نــوروز، بــا ظهــور زردشــت از رونــق بیشــتر برخــوردار می گــردد، 
ــه  ــان را ب ــرۀ زنده گی ش ــبت های روزم ــت مناس ــتیان، اكثری زردش
ــه  ــه: »ك ــد ك ــد ان ــد و باورمن ــد می دهن ــوروز پیون ــا ن ــوی ب نح
ــای  ــال، فروَهره ــر س ــاه ه ــن  م ــاز فروردی ــه آغ ــده ب ده روز مان
گذشــتگان، بــه زمیــن فــرود نخواهــد آمــد و مــدت ده شــبانه روز 
ــود و در ســپیده دم  ــد ب ــواده گان خــود خواهن ــدان ون مهمــان فرزن
نخســتین روز از مــاه  فروردین)آغــاز نــوروز( بــه جایــگاه مینــوی 
خــود بــاز می گــردد. بنابرایــن زرتشــتیان »ده« روز پیــش از نــوروز 

ــوند«.)7( ــاده می ش ــان آم ــای ش ــتقبال فروهره ــرای اس ب
هخامنشــیان، بــه نــوروز توجــه بیشــتری كردنــد، حتــا »كــوروش 
میــاد(، جشــن  از  )قبــل  را در ســال 5۳8  نــوروز  بــزرگ، 
ملــی اعــام كــرد. در ایــن روز )نــوروز( برنامه هایــی بــرای 
ــای  ــی و خانه ه ــای همگان ــازی مکان ه ــربازان، پاكس ــع س ترفی
شــخصی و... اجــرا می شــد. ایــن آیین هــا در زمــان دیگــر 
ــوش  ــان داری ــد. در زم ــزار می ش ــز برگ ــی نی ــاهان هخامنش پادش
یکــم، مراســم نــوروز در تخــت جمشــید برگــزار می شــد. 
هخامنشــیان،  دوران  از  به جامانــده  سنگ نوشــته های  در  البتــه 
ــت،  ــده  اس ــوروز نش ــزاری ن ــه برگ ــاره یی ب ــتقیم اش به طورمس
ــد  ــان می دهن ــته ها نش ــن سنگ نوش ــر روی ای ــی ها ب ــا بررس ام
ــن   ــد و جش ــنا بودن ــوروز آش ــن های  ن ــا جش ــیان ب ــه هخامنش ك
ــد. شــواهد نشــان می دهــد،  ــا می كردن ــر پ ــا شــکوه ب ــوروز را ب ن
ــل از  ــه مناســبت نوروزســال 4۱۶ )قب ــوش اول هخامنشــی ب داری
ــاد(، ســکه یی از جنــس طــا ضــرب زد كــه در یــك ســوی  می

آن ســربازی در حــال تیرانــدازی نشــان داده شده اســت.
در زمــان اشــکانیان و ساســانیان نیــز نــوروز گرامــی  داشــته 
ــت  ــود داش ــددی وج ــن های متع ــن دوران، جش ــد. در ای می ش
كــه در طــول یك ســال برگــزار می شــد، مهمتریــن آن هــا نــوروز 
و مهــرگان بودنــد. برگــزاری جشــن نــوروز در دوران ساســانیان، 
ــه دو  ــید و ب ــول می كش ــش روز( ط ــم ش ــت ك ــد روز )دس چن
ــوروز  ــد. ن ــزرگ تقســیم می ش ــوروز ب ــوروز كوچــك و ن دوره ن
كوچــك یــا نــوروز عامــه بــه مــدت پنــج روز، از اول تــا پنجــم 
فروردین)حمــل( گرامــی داشــته می شــد و روز ششــم فروردیــن 
ــا  ــر پ ــوروز خاصــه ب ــا ن ــزرگ ی ــوروز ب )خــردادروز(، جشــن ن
ــی از  ــه، طبقه ی ــوروز عام ــای ن ــك از روزه ــر ی ــد. در ه می ش
ــه وران و  ــپاهیان، پیش ــان، س ــان، روحانی ــردم )دهقان ــای م طبقه ه
ــا  ــخنان آنه ــه س ــاه ب ــد و ش ــاه می آمدن ــدار ش ــه دی ــراف( ب اش
ــادر  ــتور ص ــا دس ــکات آن ه ــل مش ــرای ح ــی داد و ب ــوش م گ
ــردم را  ــون م ــات گوناگ ــق طبق ــاه ح ــم، ش ــرد. در روز شش می ك
ــور  ــه حض ــاه ب ــکان ش ــا نزدی ــن روز، تنه ــود و در ای ــرده ب ادا ك

می آمدنــد. وی 
نوروز پس از اسام

در میــان همــۀ جشــن هایی كــه پــس از اســام در ایــران بــه دلیــل 
ــه فراموشــی  ــت اســام گرایان ب ــان و مخالف ــی فرمانروای بی توجه
ــوان  ــه عن ــود را ب ــگاه خ ــت جای ــوروز توانس ــدند، ن ــپرده ش س
ــای  ــرای قرن ه ــد و ب ــظ كن ــش حف ــزرگ در جغرافیای ــنی ب جش
ــی  ــی آریای ــاور فرهنگ ــرزمین  پهن ــیطره اش را در س ــادی س متم
ــنای  ــگر نام آش ــزازی، پژوهش ــن ك ــر جال الدی ــد. دكت ــده بمان زن
اســاطیری ایرانــی، دلیــل پایــدار مانــدن جشــن نــوروز را نســبت 

بــه دیگــر جشــن ها، در مــوارد زیــر را می دانــد: »نــوروز، 
معنــای ژرف و جهان شــناختی را در خــود نهفتــه مــی دارد و 
ــاز  ــد و ب ــاز می تاب ــش ب ــود، آفرین ــن و رازآل ــی نمادی ــه گونه ی ب
می آفرینــد. نــوروز بــه راســتی  جشــن بازگشــت بــه آغــاز اســت 
و بازنمایــی و رازگشــایی ایــن نکتــۀ نغــز نمادیــن و باورشــناختی 
ــه  ــطوره یی ب ــن اس ــال نمادی ــا س ــش ی ــۀ آفرین ــك چرخ ــه ی ك
ــرد. در  ــاز بگی ــر آغ ــالی دیگ ــه و س ــا چرخ ــد ت ــام می رس فرج
ــه  ــاز می گــردد. بازگشــت ب ــه آغــاز خویــش ب نــوروز آفرینــش ب
آغــاز همــواره برابــر اســت بــا جوانــی و پرتوانــی، بــا شــگفتی و 
ــا فرارســیدن  ــه ب ــا پاكــی و پالوده گــی. از آن اســت ك شــادابی، ب
نــوروز، خورشــید بــه بــاره بره)بــرج حمــل( و ترازمنــدی بهــاری 
ــر  ــان ب ــن س ــود، بدی ــاز می ش ــاران آغ ــد و به ــدال رخ می ده اعت
ــری  ــود، پی ــاده ش ــام نه ــرما فرج ــی و س ــب، تاریک ــی ش چیره گ
می آیــد،  پایــان  بــه  فرســوده گی  و  فرســوده  پژمرده گــی،  و 
ــی  ــه، جوان ــه روی ــویه و هم ــه س ــتاخیزی هم ــا رس ــی ب ــا گیت ت
ــود و  ــیوه یی رازآل ــه ش ــش، ب ــرد و آفرین ــر گی ــادابی از س و ش

ــردد.)8( ــر می گ ــش ب ــوش خوی ــه آغ ــه ب نمادین
ــامی، در  ــخ اس ــیده از تاری ــای رس ــق و روایت  ه ــۀ حقای ــر پای ب
ــوروز از  ــن ن ــزاری جش ــا برگ ــی ب ــچ مخالفت ــام هی ــدر اس ص
ــه  ــد ك ــت، آورده ان ــه اس ــورت نگرفت ــام ص ــزرگان اس ــوی ب س
ــاس(  ــّد خود)ابن عب ــه ج ــه ب ــی ك ــی درروایت ــد بن عل »عبدالصم
ــیمین  ــی س ــوروز جام ــه در ن ــد ك ــل می كن ــاند، نق آن  را مي رس
كــه پـُـر از حلــوا بــود بــرای پیغمبــر هدیــه آوردنــد و آن حضــرت 
ــت،  ــوروز اس ــروز روز ن ــد، ام ــت؟ گفتن ــن چیس ــه ای ــید ك پرس
پرســید كــه نــوروز چیســت؟ گفتنــد عیــد بــزرگ ایرانیــان اســت، 
ــده  ــکره را زن ــد عس ــه خداون ــود ك ــن روز ب ــود آری در ای فرم
ــزاران  ــکره  ه ــود، عس ــت؟ فرم ــکره چیس ــیدند عس ــرد، پرس ك
ــر  ــرده و س ــار ك ــرک دی ــرگ ت ــرس م ــه از ت ــد ك ــی بودن مردم
بــه بیابــان نهادنــد و خداونــد بــه آنــان گفــت، بمیریــد و مردنــد، 
ــان  ــه آن ــان  را زنــده كــرد و ابرهــا را امــر فرمــود كــه ب ســپس آن
ببــارد، از این روســت كــه پاشــیدن آب در ایــن روز رســم شــده، 
ســپس از آن حلــوا تنــاول كــرد و جــام را میــان اصحــاب خــود 
ــود  ــوروز ب ــا ن ــرای م ــرده و گفــت كاش هــر روزی ب قســمت ك
ــن داوود  ــلیمان ب ــون س ــه چ ــد ك ــویه می گوین ــی از حش و برخ
انگشــتر خویــش را ُگــم كــرد ســلطنت از دســت او بیــرون رفــت 
ــت و  ــر انگشــتر خــود را بیاف ــار دیگ ــل روز ب ــس از چه ــی پ ول
پادشــاهی و فرماندهــی بــر او برگشــت و مرغــان بــر دور او گــرد 
ــد  ــازه بیام ــی روزی ت ــد، یعن ــوروز آم ــد ن ــان گفتن ــد، ایرانی آمدن
ــتویی  ــد و پرس ــل كن ــه او را حم ــرد ك ــر ك ــاد را ام ــلیمان ب و س
در پیــش روی او پیــدا شــد كــه می گفــت: ای پادشــاه مــرا 
ــه  ــد تخــم در آن اســت از آن ســوتر رو ك ــه  چن آشیانه یي ســت ك
آشــیان مــرا درهــم مشــکنی، پــس ســلیمان راه خــود را كــج كــرد 
و چــون از تخــت خــود كــه بــر بــاد حركــت می كــرد فــرود آمــد، 
ــر روی ســلیمان  ــدری آب آورد و ب ــش ق ــار خوی ــا منق پرســتو ب
پاشــید و یــك ران ملــخ نیــز هدیــه آورد و از اینجاســت كــه مــردم 
ــزد  ــه  ن ــی ها ب ــند و پیشکش ــر آب می پاش ــه  یکدیگ ــوروز ب در ن
ــن روز،  ــه در ای ــد ك ــران می گوین ــای ای ــتند و علم ــم می فرس ه
ــق  ــاء خل ــرای انش ــته ارواح را ب ــروز فرش ــه فی ــت ك ــاعتی اس س
ــت و  ــاب اس ــاعات آفت ــاعات آن س ــن س ــد و فرخنده تری می ران
ــه  ــه  ُمنتهــای نزدیکــی خــود ب در صبــح نــوروز فجــر و ســپیده ب
 زمیــن می رســد و مــردم بــه  نظــر كــردن بــر آن تبــرک می جوینــد 
و ایــن روز، روز مختــاری اســت، زیــرا كــه نــام ایــن روز هرمــزد 
اســت كــه اســم خداونــد تعالــی اســت كــه آفریــدگار و صانــع و 
ــا و اهــل آن اســت و او كســی اســت كــه واصفــان  ــدۀ دنی پرورن
ــف  ــای او را توصی ــی از اجــزای نعمت ه ــه جزئ ــتند ك ــا نیس توان

كنند«.)بیرونــی، ۱۳8۶،ص: ۳۲5(
برخی هــا هــم ایــن روز را )نــوروز( روز خلقــت عالــم و آدم مــی 
ــد حضــرت علــی و جمعــی  ــد و یــك عــده هــم، روز تول پندارن
ــد  ــا و پیون ــن روایت ه ــتی... ای ــن ایزدپرس ــد آیی ــم، روز تجدی ه
ــز  ــن را نی ــد داشــتن و نداشــتن حقیقــی، ای دادن هــا، جــدای پیون
ثابــت می كنــد كــه نــوروز در هــر زمانــی در ایــن جغرافیــا مهــم 

و قابــل توجــه بــوده اســت.
ــه  در زمــان چهــار خلیفــۀ اول اســام كــه ایــران و روم شــرقی ب
ــوص  ــه خص ــاد ب ــا دارای اعی ــد، ایرانی ه ــلمانان آم ــرف مس تص

ــد. ــل می كردن ــز تجلی ــوروز را نی ــد و ن ــود بودن خ
ــه مخالفــت  ــوروز ب ــر ن خلفــای  اســامی هــم هیــچ  یــك در براب
ــرام  ــی احت ــم های ایران ــاد و رس ــه اعی ــس، ب ــتند و برعک برنخاس
ــد و  ــی كردن ــل م ــن جشــن را تجلی ــا ای ــا، اموی ه گذشــتند، »حت
حضــرت معاویــه در ایــن روز رخصتــی اعــام كــرد و مردمانــش 

را بــه توزیــع هدایــا امــر فرمــود«.)9(
عباســیان هــم از حامیــان نــوروز بودنــد و گاهــی بــرای پذیــرش 

هدایــای مــردم، از نــوروز اســتقبال می كرده انــد. بــا روی كار 
آمــدن سلســله های طاهریــان، ســامانیان و آل بویــه، جشــن نوروز 
ــا  ــا، ب ــن دوره ه ــد. در ای ــزار ش ــتری برگ ــترده گی بیش ــا گس ب
فرارســیدن نــوروز، شــاعران دربــار در ســتایش آن)نــوروز( 
ــادباش  ــوروز را ش ــیدن ن ــاه، فرارس ــه ش ــرودند و ب ــعر می س ش
ــان  ــار غزنوی ــوروز در درب ــم ن ــکوه مراس ــی از ش ــد. بیهق می گفتن
ــاعران  ــعری از ش ــار ش ــن آث ــدادی از زیباتری ــت و تع ــته اس نوش
درباری یــی چــون فرخــی، منوچهــری، و ســعد ســلمان در 

ــده اند. ــروده ش ــوروز س ــتایش ن س
خوراكی های نوروزی

در  كــه  فراوان هســت  خوراكی هــای  دارای  نــوروز  جشــن 
ــهورترین  ــین، از مش ــوان هفت س ــود، خ ــه می-ش ــا تهی خانواده ه

ــد. ــی باش ــای آن م ه
هفت سین/هفت میوه

ــا  ــام آن هــا ب معمــوالً آراســتن و گــردآوردن هفــت چیــزی كــه ن
ــد:  ــود، مانن ــاز می ش ــرف »س« آغ ح

ــبزه  ــركه، سبزه)س ــیر، س ــماق، س ــیاه دانه، س ــیب، س ــنجد، س س
گنــدم( و... می باشــد.

»گروهــی از پژوهشــگران بدیــن باورانــد، كــه در زمــان ساســانیان 
ــه  ــن ب ــرزمین چی ــی را از س ــیار زیبای ــش دار بس ــقاب های نق بش
ــی«  ــام آن ســرزمین »چین ــه ن ــج ب ــه تدری ــه ب ــد ك ــران آورده ان ای
ــل  ــینی« تبدی ــه »س ــا ب ــی« بعده ــد و واژۀ »چین ــه ان ــام گرفت ن
ــیرینی ها  ــا و ش ــان، میوه ه ــوروز آن زم ــده اســت. در جشــن ن ش
»ســینی«ها  ایــن  از  عــدد  در هفــت  دیگــر  و خوراكی هــای 
ــد و آن را هفــت  ــوروزی می نهادن ــر ســر ســفرۀ ن ــد و ب می چیدن
چینــی یــا هفــت ســینی می گفتنــد كــه بعدهــا در طــول زمــان بــه 

ــد. ــل ش ــین تبدی هفت س
ــت  ــین، هف ــای پیش ــه در زمان ه ــد ك ــد ان ــم باورمن ــی ه گروه
»شــین« بــر ســر ســفره می گذاشــتند، ماننــد: شــیر، شــکر، 
شــیرینی، شــربت و ...كــه بــه تدریــج بــه هفــت ســین مبــدل شــده 
اســت، امــا امــروزه، بیشــتر هفــت ســین را برســفره ها مــی آراینــد 
ــد  ــب می كنن ــان را مرت ــواده خودش ــای خان ــه اعض ــد، هم و بع
ــورزوی  ــوان ن ــرد خ ــد و ِگ ــن می كنن ــه ت ــد ب ــاس جدی و و لب
ــی  ــس از تحویل ــد، پ ــال می مانن ــل س ــر تحوی ــینند و منتظ می نش
ــو را  ــو و روزن ــال ن ــد س ــد و بع ــرودهایی را می خوانن ــال، س س
بــه همدیگــر تبریــك می گوینــد و در پایــان، غــذای چیــده شــده 
در ســفرۀ نــوروزی را نــوش جــان می كنند«.)نیکنــام، ۱۳79، ص: 

)۳۲
گذشــته از این هــا، در هیــچ زمانــی هیــچ یــك از حــکام اســامی 
ــد  ــر چن ــد. ه ــت نکردن ــی مخالف ــن  مردم ــن جش ــر ای در براب
گفتمــان نــوروز در میــان متفکــران و مذاهــب اســامی  بحث هایــی 
داشــت، امــا اكثریــت مطلــق ایــن جریان هــا، بــه مردمــی بــودن و 

ــد داشــته اند. ــد و تایی ــن جشــن تأكی ــودن ای خــوب ب
بــه هــر رو، نــوروز از ایــن همــه پیــج و خم هــای فــروان، قرن هــا 
رادر می نــوردد و خــودش را تــا اینجــا در قــرن بیســت ویك 
ــران، تاجیکســتان،  ــروز در»۱0« كشــور افغانســتان، ای رســاند و ام
قرغیزســتان،  تركمنســتان،  تركیــه،  ازبیکســتان،  پاكســتان، 

ــود.  ــل می ش ــمًا تجلی ــتان و... رس ــان، قراقس آذرباییج
ســرانجام، بــه پیشــنهاد جمهــوری آذربایجــان در ســال ۱۳88، بــه 
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل، ایــن ســازمان نــوروزرا در تقویــم 
خــود جــای داد و نــوروز را منحیــث جشــنی بــا پیشــینۀ بیــش از 
ســه هزارســاله كــه امــروز ۳00ملیــون نفــر آن را جشــن می گیــرد، 

بــه رســمیت شــناخت.
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بــدون هــر مقدمه یــی بایــد گفــت كــه »نــوروز ســتیزی« از 
ذهنیــت »جهــل مقــدس« فراتــر رفتــه و جنبــۀ عقده پراكنــی 

بــه خــود گرفتــه اســت.
ــوع  ــدت ن ــه ش ــه ب ــا ك ــتان م ــمار دوس ــك ش ــیر ی شمش
تلقی شــان از دیــن بــر معرفت شــان نســبت بــه دیــن 
ــده  ــرون ش ــام بی ــوروز از نی ــر ن ــد، در براب ــی می كن چرب
ــر روزی از  ــد ه ــوروز مانن ــر، ن ــرف دیگ ــت و از ط اس
ــردد و بی توجــه  ــك می گ ــه نزدی ــه لحظ ــه ب ــت لحظ طبیع
بــه قهــر و نــاز تحریــم كننــده گان فــرا می رســد. بــا توجــه 
بــه ایــن وضعیــت، نکته هــای ظریفــی اســت كــه در رابطــه 
ــرد:  ــرار گی ــادآوری ق ــورد ی ــد م ــرودار می توان ــن گی ــا ای ب
یــك، نــوروز اساســًا جــزء از فرهنــگ شــبه جزیــره نبــوده 
اســت تــا اینکــه در احــکام اســامی موضوعیــت می یافــت 
و مــورد تحریــم یــا تأییــد صریــح قــرار می گرفــت. لهــذا 
بحــث از تحریــم نــوروز همــان قــدر بی پایــه اســت كــه در 
جســتجوی یافتــن بحــث از تحریــم رواج هــا و عنعنه هــای 

مــردم برازیــل در صــدر اســام باشــیم.
ــگ  ــام و فرهن ــی اس ــد تاق ــوی رون ــر ام ــاز عص دو، آغ
ایــران قدیــم را توجیه پذیــر ســاخت كــه در ضمــن مراســم 
دیگــر، نــوروز نیــز میــان مســلمانان خطــۀ ایــران، خراســان، 
ــامی  ــع اس ــد در جوام ــمال هن ــراق و ش ــیای میانه، ع آس
ــن حضــور باعــث شــد  ــرد. ای ــظ ك حضــور خــود را حف
كــه ســوال اســامی بــودن یــا زردشــتی بــودن نــوروز بــه 
ــام  ــش از اس ــان پی ــه ایرانی ــل اینک ــه دلی ــد. ب ــود آی وج
عمدتــًا زردشــتی بودنــد، پرســش زردشــتی بــودن نــوروز 
بــه میــان كشــیده شــد؛ در حالــی كــه نــوروز همــان قــدر 
ــام  ــا اس ــروز ب ــه ام ــود ك ــط ب ــتی بی رب ــن زردش ــا دی ب
بی ربــط اســت. ایــن جشــن اساســًا بیســت قــرن پیــش از 
دیــن زردشــتی در ایــن مــرز و بــوم بــوده اســت و بعــداً در 
تاقــی بــا دیــن زردشــتی قــرار گرفتــه ماننــد آنچــه امــروز 
ــمندان  ــته های دانش ــد. نوش ــی می باش ــام در تاق ــا اس ب
مســلمان ماننــد ابــن تیمیه، علــی القــاری و امثالهــم پیرامون 
زردشــتی بــودن نــوروز ناشــی از بی خبــری ایشــان نســبت 
بــه تاریــخ فرهنگــی ایــران و خراســان قدیــم اســت و ایــن 
ــورد  ــد در م ــناس بیای ــاه ش ــك گی ــه ی ــد ك ــه آن می مان ب
فزیولــوژی حیوانــات نظــر بدهــد. بررســی جایــگاه شــرعی 
مناســبات فرهنگــی از عهــدۀ متخصصــان »فقــه اجتماعــی« 
ــر در  ــی معاص ــع فقه ــم و مجام ــد در قدی ــد امام محم مانن
ــان،  ــران، سیره نویس ــدۀ مفس ــه از عه ــت ن ــور اس ــر كش ه
احــوال  فقهــای  سیاســت مداران،  حدیــث،  شــارحان 

شــخصیه و امثالهــم.
ســه، بــد دفــاع كــردن از دیــن و میــراث فقهــی و فکــری 
ــه كــردن  ــدازه مخــرب اســت كــه حمل اســامی همــان ان
ــا و  ــل پایه ه ــای تحلی ــه ج ــتان ب ــدۀ از دوس ــا. ع ــر آنه ب
ــلمانی چــون  ــای اندیشــمندان مس ــری دیدگاه ه ــی نظ مبان
ــای  ــراردادن دیدگاه ه ــدد ق ــران، در ص ــه و دیگ ــن تیمی اب

ــد  ــده ان ــریعت برآم ــکام در ش ــع اح ــای مناب ــه ج ــان ب آن
ــی  ــداع حکم ــه اب ــم هرگون ــه می دانی ــه هم ــی ك در حال
چــه  می گــردد  تلقــی  »بدعــت«  شــریعت،  براحــکام 
ــم  ــت«. تحری ــه »حرم ــد و چ ــت« باش ــم »فرضی ــن حک ای
ــار  ــود گرفت ــت خ ــع بدع ــب من ــوروز در قال ــده گان ن كنن
ابــداع حکــم حرمــت بــرای یــك قضیــۀ مبــاح می باشــند .
ــر  ــك ام ــوروز در ُكل ی ــم ن ــه تحری ــپیدن ب ــار، چس چه
جالــب اســت ولــی شــدت و قهــر برخــی دوســتان در امــر 
ــه گاهــی انســان  ــا آنجــا اســت ك ــوروز ت ــه ن شــلیك علی
ــن  ــردد. ای ــکوک می گ ــان مش ــت ایش ــه عقانی ــبت ب نس
جامعــه گرفتــار بحران هــای بــه شــدت طاقــت فرســا و در 
ــه  ــرعًا وظیف ــد و ش ــی می باش ــف زنده گ ــای مختل حوزه ه
هــر یکــی از افــراد ایــن جامعــه اســت كــه بــا اســتفاده از 
تــوان خویــش مشــکلی هــر چنــد كوچکــی را از مشــکات 
ایــن جامعــه حــل كنــد. رســالت علمــا بیــش از هــر یکــی 
اســت در ایــن وضعیــت. ولــی ســه مــاه مانــده بــه نــوروز 
اشــتهای علمــی یــك تعــداد گل می كنــد و بــا تمــام قــوای 
ــی رود  ــوروز م ــر ن ــگ در براب ــه جن در اصطــاح علمــی ب
ــاب  كــه اگــر پیــروزی نصیــب شــان گردیــد، حکومــت ن
ــتان  ــری شکســت و افغانس ــا، كشــورهای كف اســامی برپ
بــه رفــاه و آســایش می رســد. واقعــًا اگــر عالمــی اولویــت 
موضوعــی تحلیــل علمــی خــود را ُگــم كنــد فاجعــه اســت. 
اگــر مــا در فصــل ســرما از گرمــا حــرف بزنیــم متهــم بــه 
نادانــی می شــویم، امــا اگــر در فصــل مشــکات اجتماعــی 
ــوروز  ــر ن ــدان در براب ــگ و دن ــا چن ــۀ م ــن جامع امروزی

ــم. ــم كرده ای ــا را ُگ ــا ســوراخ دع ــًا م بکشــیم دقیق
ــیه های  ــی بــه حاش ــوم بی توجه ــه مفه ــن پیشــنهاد ب ای
نــوروز ماننــد آنچــه مــردم در مقابــر انجــام می دهنــد و یــا 
ــد  ــل ُرخ می ده ــن قبی ــمی از ای ــه در مراس ــای ك ابتذال ه
ــروعیت و  ــع مش ــی و مناب ــی مبان ــر یک ــون ه ــت چ نیس

ــتقل دارد. ــه صــورت مس ــدم مشــروعیت خــود را ب ع
آنچــه شــخص بنــده را شــگفت زده كــرده انــدازۀ چســپیدن 
دوســتان بــه تحریــم خــود نــوروز اســت كــه هــم خنــده دار 

اســت و هــم گریــه دار .
بــه هــر صــورت، مــن بــا نیــت تحریــم كننــده گان نمی توانم 
تــاش و زحمت كشــی های  بــه  ولــی  یابــم  اشــراف 
ــرای همــه  ایشــان ارج گذاشــته و توفیــق مزیــد الهــی را ب
ــه  ــه ب ــت ك ــال نودوهش ــوروز س ــم ن ــن ه ــم. ای می خواه
همــۀ تــان از صمیــم قلــب مبــارک می گویــم و پیشــاپیش 
یادتــان نــرود كــه نــوروز بــرای همــه اســت چــه تحریــم 
ــم  ــی و تقدی ــذا دادن تبریک ــران ل ــه دیگ ــده گان و چ كنن
لطــف اخاقــی وظیفــه هــر یکــی اســت تــا اهلل متعــال مــا 
ــت متحــد  ــك مل ــه شایســتۀ ی ــی برســاند ك ــه وضعیت را ب

اســت. 
نوروز مبارک!

  سال جـدیدبه مناسبت حلول 
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