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6 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :مقاالت ارسال

  

 
 1398اول حمل         : سیدال هومانارشگتتبع و ن

 ندارهه  افغان کال
همکاران  شما دوستان وه هجری شمسی را ب 1398قبل از اینکه به اصل مطلب بپردازم، اجازه دهید ورود نو روز 

بعد  هداشتتبریک بگویم و ضمناً قطعه شعری را ارائه  که از این روز تجلیل می نمایند یآنهای ۀو تمام هموطنان و هم

، یا گل های پژمرده که حال دل افغان نهرژیدلی گلو»نقش دسته گلی را که از کتاب ) بپردازم به موضوع مورد بحث

را تقدیم دارم متین  اثر انجنیر« ای جهان» احساس می کنند، تحت عنوان  در کشوررا دوام جنگ سال چهل  ی کههای

 زار و دور از سیالب های ویرانگر و مرگبار باشد(مندم  بهار همۀ تان گل و گلو آرزو

 

 !؟ېنه مر ېه ده، ای جهانه! ولـتـم اخـره خوا په غـه

 !؟نه مرې ېلستانه ولګ، يـتـښـې تـنـبالن در ځـبل

 ته معلوم نه دۍشوۍ پای دې چا نه هیر پل منزل درخ

 !؟نه مرې ېچیر ته ځې د چا په خوښه اې طوفانه ول

 اباس لپارهشپردی خپل  بچیان په غیږ کی وژنی د 

 !؟ېنه مر ېای انسانه ول ل پښو ته،بدومره ټیټ شوی د

 با شوـن په هیله د سـن په هیله، نـر د نـیـرون تـپ

 !؟ېنه مر ېولارمانه  اېل کی ال ترپیږې ، ګوګته 

 در نه ځي ته خبر نه ئی لونوګجنازی د سرو 

 !؟ېه مرن ېولزه متین درته حیران یم اۍ بوستانه 

  

ترقی و پیشرفت ،صلح ،آرامی

  محبوب وطن  افغانستان،  در
 یک ماست هر رزویآ همٔه ما وشما

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saidal_homan_kaal_hendaara.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saidal_homan_kaal_hendaara.pdf
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ار سال قبل ک ضرورت نشر یک جنتری سچۀ افغانی احساس می شد، دو« وزین آریانا افغانستان آنالین»در سایت 

افغانی  یشت شماری از سایت هاگتعداد ان رچهگ. تا امروز ادامه دارد خیرن تأودر جهت تهیه آن آغاز شد که بد

ً ولی  ،خود را دارندجنتری  نگ  از آنهاهر یک  تقریبا  بوده سیاسیهم یا  مذهبی، ایتنیکی، زبانی وچسپیده به یک ش 

ی که بدون ضرورت در جنتری ییکی از پدیده ها .خارج می سازدشان و افغانی  ملی اصلی،ماهیت  آنها را از که 

لی و ،نماید و نه مشکلی را حل هایی است که نه دردی را دوا میاستقبال از روزترویج و  ،های  افغانی رواج یافته

نوبهٔ خود درج سنوات و روز ها به استقبال و تجلیل این و ه نماید که ب شخصی مؤلف میۀ سلیقاز ی گنمایند برعکس

خود آگاه در ذهن نه و یا ناهاآگاردد که گد و هم باعث ایجاد مغشوشاتی مینکشمی برونماهیت آنرا از مقام ملی هم آن 

 . شودانسان حال و آینده تزریق می و مغز 

و بر  و یا از میالدی به هجری شمسینظر به عواملی چند، تبدیل نمودن سنوات از  هجری شمسی به هجری قمری 

. به همین علت باشد خالی از اشتباهتواند  نمی کهنا ممکن بعضی اوقات  حتی و یرگزمان  ،آن کاریست دشوارعکس 

ه علت شاید هم ب یاو  اند دقت نکردهیا اصالً به این مشکل است که اکثر مؤرخین متقدم ما در وقت تحقیق و تتبع خود 

 ابا ورزیده وی سنوات گنهو هم آکامالً از تحویل  ریگبه دیجنتری یا ناممکن بودن تحویل سنوات از یک  مشکل و

ان ان و تاریخ نویسگکه ما شاهد هزاران اشتباه از این نوع در آثار نویسند اندردیده گدر تحویل مرتکب خطا ه کآنیا 

نظر به منبع و مؤخذ،  و واقعه، عین موضوعسنوات   ردیده است کهگها مشاهده بار  ذشتهٔ خود بوده ایم.گمعاصر و 

 رتفکی در تسلسل واقعات و مغشوش شدن گندگموجب  پراقمری و یا شمسی که به  اهیگبه میالدی است و  جائی

قویم ت درتثبیت روز های مهم برای هالل  به علت استفاده از روئیت که یتغییراتر گردد. از جانب دیگخواننده می

را باطل نموده ولی جنتری های  پیجنتری های چا که دگردمی یاتاشتباه منجر به نیز رخ میدهداسالمی )قمری( 

  ردد.گمرفوع ماه های بعدی نقیصه در  مطابقاً تصحیح ومجازی میتوانند 

از یک  سنوات و یا تبدیل تحویلبرای رام های محاسبوی گخوشبختانه امروز با پیشرفت علم کمپیوتر و ایجاد پرو

 با استفاده از ماشین های مجازی  تبدیل ردیده است که هرکس میتواندگو سهل چنان پیش پا افتاده ری، گبه دیجنتری 

یک سنه را در آن  ردیده استگترجمه  ه در عربی "تحویل التقویم"ک (Calendar Conversion) یا کنندهٔ جنتری و

شته و یا هزاران سال آینده از هر نوعی از جنتری دلخواه خود بدون اشتباه بدست آورد. امید ذگواحد در هزاران سال 

ز اشتباهات و او درد سر خواننده را کمتر   رفتهگاست دست اندر کاران تحقیقات و تتبعات تأریخی این نقیضه را جدی 

  یری نمایند.گجلو

ا جنتری آریانبر پیشانی  "ندارههکال"استعمال اسم  ذیل را به هموطنان تقدیم نمائیم آنچه ما را واداشت تا یادداشت

با  یزن "افغان های استرالیا"رهیاب در سایت  رحیمی رامی ما ښاغلی حنیفگتوسط همکار  است که افغانستان آنالین

 هادال قرار دؤام را چنین مورد سناین  " یاری"  آقایبه نام هموطنی  و آرم آریانا افغانستان آنالین اقبال نشر می یابد

 :ندا
 

 رحیمی صاحب ]]

 [[کدام زبان است؟ اشافغان کلندره  ای تقویم و کلیزه بلد بودیم ما خو به کلمه جنتری و
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 :عرض شود که هموطنبه خدمت این 

که از ترکیب دو کلمهٔ "کال" و "هنداره " مبادرت ورزیده ایم نه " کلندره" نداره" ه"کال   کلمهٔ جدید یج وما به نشر و تر

آریانا افغانستان  دیگر این ابتکار از همکار . به دست می آیدبه معنی "آیینهٔ سال" است و از آن کلمهٔ "کالهنداره" 

به زبان های اردو،  ،و پښتو تبحر در زبان های دریبر  عالوهدانشمند محترم ښاغلی رحمت آریا میباشد که  ،نالینآ

ر ایجاد د د که به زبان سنسکریت نیز بلدیت دارند. نباش ییهاافغان از محدود لیسی تسلط کامل داشته وشاید گو ان هندی

 شد.  اقدامن آته به ترویج فرگو استفادهٔ این کلمه که میتوان جدیدش خواند از اشخاص دانشمند مشورت 

ا ب، ارائه شودمطالبی  که شما از آن یاد آوری نموده اید، جنتری، تقویم و کلیزه "کلمات "در مورد  قبل از این که

که در اکثریت زبان های زنده و کلندر ریشهٔ  در مورد  ئی فشرده معلوماترا به  هموطنان نظر ،استفاده از فرصت

 .نمائیم جلب میپیشرفتهٔ جهان مورد استعمال دارد 

(calendar) ( کالهندارهکلندر)مقاصد اجتماعی، دینی، تجارتی و  سیستم تنظیم روز ها بهیک  ، تقویم و یا جنتری

داده  موقف   ،یک سنه .به وجود می آیدمثل روزها، ماه ها و سال ها  زمانذاری گباشد. این مسئله با نام میاداری 

یرد، گمیتواند عموماً به روی کاغذ صورت  کالهندارهیک ثبت فزیکی  شدهٔ یک روز خاص درچنین یک سیستم است.

یب به همین ترت کالهندارهیک ردیده است. گولی در عصر کمپیوتر به شکل مجازی بصورت دیجیتلی امکان پذیر 

 ]تقسیم اوقات و یا کتب ثبت محاکم[ و یا ثبت مکمل  یا نا مکمل واقعات به اساس زمان  حوادث  پالن شدهٔ لیست  میتواند

)سال ها و ماه ها( به صورت عموم با  کالهندارهوقوع شان مثل اسناد ثبت میراث و غیره باشد. طول زمان در یک 

 راعصاهای  کالهنداره نوع ولی حتمی نیست. از معمول ترین ،رددگتنظیم میو یا هردو آفتاب  ،ماهتابردش گتناوب 

ه به ک. است کالهندارهمه وخورشیدی یا سپوږمۍ لمریزه تقویم  یا  هقمرالشمسی التقویماتٔ  یا calendar Lunisolar همانا عتیقه

 month ویا 1نام ماه کبیسهه را که باضافی یک ماه عداد روز ها، تبه علت تفاوت  شمسیبا سال قمری  ی گمنظور هم آهن

Intercalary دد.رگکه در فرجام به نام سال کبیسه یاد می به سال قمری می افزاینداهی در دراز مدت گهر چند  رددگنیز یاد می 

تقویم رومن ها بود و ارتباط به که اسم اولین ماه در  رفته شده استگ calendae هند  ل  از ک    calendarاصطالح کلندر

   کلندریوم رگماه نو دراثنای اولین روئیت آن دارد. از جانب دی (اعالن   ،)آذان، صدا زدن calare کالیر کلمهٔ 

calendarium  حساب ها  های هر ماه این معنی که در کلندتاب محاسبه و ثبت" آمده است. )بمعنی "کالتین بدر

 باستان"فرانسوی  "زبان درcalendrier  ه  یرندالتین به شکل کال . این اصطالح  میشد( تصفیه و قروض پرداخته

که تا عصر حاضر لیسی میانه گان در زبان calendar از آنجا با امالی کلندر پذیرفته شد و باالخره در قرن سیزدهم

 ردید.گداخل  ت،مورد استفاده اس

ل کسیکالوجی )شکل، معنی و  Lexicology " در زبان پښتو از نقطهٔ نظرکالهندارهفته شد کلمهٔ جدید "گبا آنچه در باال 

ین اینکه با کلمهٔ بباال تر و مهمتر  ریشه( ترکیبی است که عین همان مفهوم و معنی کلندر را صد در صد رسانده و

ه، اهنامگ، شماراهگ" غلط مثلیا کلمات نا متجانس و  به مراتب بهتر از شتهکامالً همنوائی دا )کلندر Calendar) المللی

                                                           

 اضافی ، افزوده ، زائد به معنی  کبیسه.  2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lunisolar_calendar
https://en.wikipedia.org/wiki/Calends
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ه نظر این کلمه ببه  که قناعت تان فراهم شده باشد تااست امید م! پس یاری صاحب محتر سالنامه و یا کلیزه" میباشد.

 Lexicology نبینید،  زیرا هم ترکیبی است متجانس هم مأنوس، هم آهنگ خوب دارد و هم به اساسکم و تمسخر آمیز 

گردیده، کورکورانه و طوطی وار از کدام فرهنگستان کذایی وارد و یا  )شکل، معنی و ریشه( ترکیب ل کسیکالوجی

عیب و مشکل و ممانعتی دیده نمیشود و تحمیل نگردیده، یک کلمهٔ ُسچه و ناب افغانی بوده در ترویج و نشر آن کدام 

 آریانا افغانستان آنالین با افتخارتمام آنرا ازین راه  در قاموس زبان پښتو داخل میسازد.

 و اما در مورد کلمات "جنتری، تقویم و کلیزه:

از کجا آمده و معنی آن چیست؟  بعضی ها به این  این کلمه فهمیم که نمیاکثر ما اصالً فکر نکرده و  جنتری: .1

، ولی چون اردو یک زبان اصلی نبوده از زبان های سانسکریت باورند که این کلمه شاید ریشهٔ اردو داشته باشد.

میالدی  13حدود قرن ر برای استفاده در اردوی مغلی هند گلیسی و زبان های محلی دیگدری، عربی، ان پښتو، ،هندی

جوی  ریشهٔ لغات در آن منطقی به و  آمده، اصلیت و قدامت تاریخی بیش از چند صد سال نداشته، جستبه وجود 

جوی ریشهٔ آن در هندی و مادر زبان ها یعنی سنسیکریت بیشتر منطقی به نظر و  به این لحاظ جست نظر نمیرسد.

در اعصار متمادی  وجود داشته اند که در کلتور های مختلف انکشاف نموده اند. هندوان  تقویم های دوامدار می آید.

  ردش متناوب مهتاب تنظیم نموده اند.گتقویم خود را به اساس حرکات انجم سماوی و به صورت اهم 

به قسم متناوب انه است که  زمین آنرا گآخرین دور از مراحل چار yuga Kali  اگک لی یوویا  कलियुग در سنسکریت

م" و "کرشنا" "راخدایان هندو نتیجتاً آنها توانستند تاریخ دقیق تولد انه باشد. گپیماید  که شاید مطلب از فصول چار می

آریا  (به اساس عقاید عنعنوی، تفصیالت کتیبه ها و محاسبات نجومی  را دریابند. yuga  Kali  ک لی یوگا شروع و یا

تولد "کرشنا" را  خسال پیش و تاری ۷۰29قبل از میالد یعنی  ۵۰1۰"رام" را دهم فبروری تولد  Aryabhata) هبهات

 سال قبل از امروز سنجش نمودند. ۵23۷قبل از میالد یا  3228نزدهم جوالی 

نامیدند که یک  ( Panchang or Juntri ریت  ن  ویا ج   گننچ  )پ  آنرا علمای علم نجوم همچنان سالنمای را ترتیب نموده 

کلمهٔ " جنتری" در حقیقت به علت تاریخ دوران دقیق سیارات و اقمار را اندازه مینماید.  ،تقویم مذهبی/علمی بوده

به این ترتیب آنچه ما آنرا در . به وطن ما رسیده است با ریشهٔ سنسکریت مشترک افغانستان و هند از زبان هندی

 ردد.گدر زبان هندی است که با سکون "ت" تلفظ میافغانستان جنت ری به فتح "ت" میخوانیم همان جنت ری 

و  رک"یز" برای مذ های پسوندرد است نه سالنامه و یا جنتری و یا تقویم. گره و یا سالگبه معنی سال کلیزه: .2

ه که به غلط بدر زبان دری میباشد. و یا "انه" پسوند "ی" معادل  ، ممثل صفت نسبی بوده "یزه" برای کلمات مؤنث

"د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه"و یا " د پوهاند سید  درعبارات ردد. مثالً:گی و یا التقویم عربی اتالق میجنتری هند

  ره از آن آشکار است نه جنتری.گرد و یا سالگو غیره، معنی سال بهاءالدین مجروح د شهادت کلیزه"

روز در  3۵۵و یا  3۵۴قمری "مهتابی" بوده که مشتمل به  کالهندارهٔ یک  :تقویم مسلم، اسالمی و یا هجری .3

در ممالک اسالمی برای دریافت درست روز های مقدس اسالمی و عبادات  کالهندارهاین  میباشد. نآ یک سال   ماه   12

در معامالت روزمرهٔ این . می گیردمورد استفاده قرار تنها به روئیت هالل چون ماه روزه و روز دقیق زیارت مکه 

استفاده میشود. جمع آوری کرایه و پرداخت معاشات به اساس  (وریان )میالدی عیسویگر  گ کالهندارهٔ ممالک از 

 الهندارهکدر صورت نبود چون تقویم قمری در زراعت قابلیت تطبیق را ندارد،  وریان صورت میپذیرد.گر  گ کالهندارهٔ 
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ا ی و کوپتیک فالحیهای  کالهندارهاز  ،ی در افغانستانگهای عنعنوی مثل ماه و سال دهقان ویا سیستم توغل هزاره 

 .اندرفته گکار  از آن  مصرج بوده و زارعین ئرا اه های ارتودوکس کوپیکگسکندری که در عبادت 

میالدی  از مکه به یثرب یا مدینٔه  ۶22را که  در سال  محمد و پیروانشحضرت  اسالمی زمان هجرت کالهندارهٔ 

بعد از هجرت در آنجا تشکیل ن جامعهٔ اسالمی به نام " اُمه" میدانند که اولی ءرفت مرعی االجراگامروزی صورت 

 2۰19سال   ستگآغاز و در سی ام ا 2۰18قمری بوده از تقریبآً یازدهم سپتمبر هجری  1۴۴۰سال جاری ردید.گ

 Anno" که در التین آنو هجریه یا" .A.H" ردد. در غرب آنرا با مخففگیا میالدی ختم می وریانگر  گکالهندارهٔ 

Hegirae"  تمثیل مینمایندسال هجری یعنی 

ج است که ئیرد راگروز را در بر می 3۶۵به دور آفتاب که ردش زمین گسال هجری شمسی  به اساس در افغانستان  

رفته میشود. افراطیون مذهبی به مانند بسیاری عنعنات گمارچ  جشن  21آن همه ساله در  اول حمل مطابق  نو روز  

روز ر زیر عنوان "نوگارگدرین مورد استاد نپنداشته و آنرا تحریم مینمایند. ه ر این روز را اسالمی نگو رسوم ملی دی

 " می فرمایند که:!با اسالم در تخالف و تصادم نیست

گ وفرهنرسم و رواج و عنعنه  م برای خود الاس قبول   از م را به عنوان یک دین پذیرفته اند پیشهای که اسال"ملت 

راست بوده است. با آن عنعنات و رسوم قبیلوی  با این عنعنه و فرهنگ بسیار ساده و رواسالم  د  داشته اند و بر خور

 شکلی وت  صور نی که در این مورد بهالاشید و از جاهرا نقض نمی کنند کاری نداشته باسالم که اصول اعتقادی 

راض بنمایید. به اساس همین اصل بود که برخی از عنعنه های خجستهٔ روزگار جاهلیت تمیخانیکی برخورد میکنند اع

به وجود آمدند اسالم سیاسی در گوشه گوشهٔ جهان تقالل ابقا شد ودر دربار های پادشاهانی که بعد از اساسالم در 

شما به من بگویید که کدام  برخورد نمی کرد دوام دادند.اسالم روز های تاریخی و عنعنوی را که با اصول اعتقادی 

 یک از شیخان فتوی دهندۀ امروز به طور مثال مسلمان تر و راسخ العقیده تر از حضرت شیخ شیراز سعدی بوده اند؟ 

در تضاد نیست بلکه آن  اسالمف نوروز دارد که نه تنها با اصول اعتقادی سعدی قصیده های بسیار برازنده در وص

 .اصول را به شیوۀ زیبا و شاعرانه در مغز خواننده جا میدهد

 :مطلع یکی از آن قصاید این است

 دادان که تفاوت نکند لیل و نهارــبام
د دامن  صحرا و تماشای بهار  خوش بُو 

 

بدین نتیجهٔ  آن از و بینددوباره زنده گردانیدن طبیعت می رمعجزات پروردگار را دهمین قصیده است که  در و او

 :رسد کهمی فلسفی زیبای

 آفرینش همه تنبیه خداون د دل است
 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

 

 خاک می روی د در نظر گرفته می گوید: گل های زیبا که از بیدل دوباره زنده شدن طبیعت را با ُ
 

 دــه را مانـتـرف اران  ـهٔ یــامــار نـبه
 برش گیرید لی که وا کند آغوش درـُ گ

 

 



  
 

 

 6از 6

ا حضرت موالن همان پیغام که دهد؟برایما ازآن یاران چه پیغام میست رفته از دنیا حاال این بهاری که همانند نامهٔ یاران  

 :داده است یعنی

 ُرستزمین که ن  کدام دانه فرو رفت در
 ان باشد؟ـمـانسانت این گهٔ ـه دانـرا بـچ

 

ل ما مسلمانان این نیز است که برخی ها با سمبولیزم ژرفی که در دین وجودبه هر صورت یکی ایکی از صدها مُ   شک 

ی امر دارد برخورد شکلی می کنند و کلمات را تنها به همان معنای ظاهری آن می بینند. از دیدگاه فقه برای این که

ه رسول کریم ک یح قرآن به کار است که آنرا منع کرده باشد و یا حدیث صحیح حضرترا حرام بدانیم یک حکم صر

 عقل سلیم یا برخالف یعنی سلسلهٔ راویان درآن معلوم و حدیث برخالف شرایط یک حدیث صحیح را دارا باشد تمام

 حکم قرآن کریم نباشد. با احادی ث حسن، ضعیف و مرفرع نمی توان استنتاج فقهی کرد."

 

 

 

 
 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 .رهنمائی شوند" شان به "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس " بری"کلیک
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