ﺑﻬﺎر ﻧﻮ ،ﺳﺎل ﻧﻮ ،روز ﻧﻮ و ﻧﻮروز ﮐﻬﻦ ﻣﺒﺎرﮐﺒﺎد
اﺳﺗﺎد ﺻﺑﺎح
ﻋﺷق را ﺑﺎﯾد ﺑﺎورﮐرد … ﺑوﺳﮫ را ﺑﺎﯾد ﺣس ﮐرد … اﺣﺳﺎس را ﺑﺎﯾد ﻟﻣس ﮐرد  . . .دوﺳت داﺷــــــــﺗن را ﺑﺎﯾد
ﺛﺎﺑـــت ﮐـــــــــرد … ﺑﮭﺎر را ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎدر ﺳﺗﺎﯾش ﮐرد  . . .ﺳﺎل ﻧو را ھﻣﭼون ﭘدر ﻋزﯾز داﺷت . . .و ﻧوروز را
ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﯾد ﺟﺷن ﮔرﻓت.
ﺗﻣﺎم ﻟﺣظﮫ ھﺎﯾت ﻋﯾد ﺑﺎﺷد
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ھﻣﮫ روزھﺎی ﺗوﺳﭘﯾد ﺑﺎﺷد

ﺑﺑﯾﻧم ﺷﺎد و ﺧرم ﺳﺑز و آﺑﺎد
ﻧﮕﺎھت ﻏرق در اﻣﯾد ﺑﺎﺷد.

t.o
la
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ﺑرادر ھﻣوطﻧم ﺗو را دوﺳت دارم ،ھر ﻛﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﺑﺎش ،ﺧواه در ﻛﻠﯾﺳﺎ ﺑروی ،ﯾﺎ در ﻣﻌﺑد ،و ﯾﺎ در ﻣﺳﺟد
ﻧﯾﺎﯾش ﻧﻣﺎﯾﯽ .ﻣن و ﺗو ﻓرزﻧدان ﯾﮏ ﺳرزﻣﯾن ھﺳﺗﯾم و در داﻣﺎن ﻣﺎدروطن ﺑزرگ ﺷده اﯾم ،در ﻏﻣت ﮔرﯾﺳﺗﮫ ام و
در اﻧدوه ام اﺷﮏ رﯾﺧﺗﮫ ﯾﯽ ،در ﺧوﺷﯽ ام ﺳﮭﯾم ﺑوده ﯾﯽ و در ﺟﺷن و ﺳرورت ﭘﺎﯾﮑوﺑﯽ ﻧﻣوده ام .ﺗو ﺑﮭﺗرﯾن و
ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺗرﯾن ﺷرﯾﮑم ﺑوده ای و دوﺷﺎدوش ھم ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ ،رﻧﺟﮭﺎ ،ﻣﺻﯾﺑﺗﮭﺎ ،روزھﺎی ﺳﺧت و ﺟﺎﻧﮕداز و
ﺷﺑﮭﺎی ﺳرد و ﺳﮑوت را در زﯾر ﯾﮏ آﺳﻣﺎن و در ﯾﮏ ﻣﺣدوده ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺳﭘری ﻧﻣوده اﯾم.
آرزو ﻣﯾﮑﻧم ﺑﺎران ﺷوق در زﻧدﮔﯽ ،ﮐﺎﻧون ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و اﻣور روزﻣره ﺷﻣﺎ ﺑﺑﺎرد ،ﺗﺎ روح ﺑزرگ ﺗﺎن را ﺻﻔﺎ دھد
و ﮔﻠﮭﺎی ﻋﺷق در دل ﭘر اﻣﯾد ﺗﺎن ﺟواﻧﮫ زﻧد ،ﻟﺑﺧﻧد ﺑر ﻟﺑﺎﻧﺗﺎن ﻧﻘش ﺑﺑﻧدد.
ﺑﻠﯽ! ﻣﺎﻧﻧد ﻟﺣظﮫ ی ﮐﮫ ﺑﺎغ و ﺑوﺳﺗﺎن ،در ﺗرﻧم ﺳرود و ﺗراﻧﮫ ﺷﮑوﻓﺎن ﻣﯾﺷود ،روزﮔﺎرﺗﺎن ،زﻧدﮔﯽ و ﻟﺣظﺎت
ﻋﻣرﺗﺎن ،ﻗﻠﺑﮭﺎ و اﻣﯾدھﺎ و آرزو ھﺎﯾﺗﺎن و ﺑﮭـﺎر ،ﻧوروز ،ﺳﺎل ﻧو ،روز ﻧو و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺳﻌﺎدت ﺗﺎن ﭘر از ﺷﮑوﻓـﮫ
ﺑﺎد .ﺳﺎل ﻧو و ﻓﺻل ﻧو را ،ﻓرﺻﺗﯽ ﻧو ﺑرای ﺗﺎزه ﺷدن ﻧو و ﺑﺎزﻧﮕرﯾﺳﺗن ﻧو و زﯾﺳﺗن ﻧو و ھﻣدﻟﯽ ﻧو ﺑﺑﻧﯾم! ﺑرای

www.esalat.org
PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

ھﻣﮫ ﺗﺎن در اﯾن ﻓرﺻت ﻧو ،ﺷوری ﻧو و درﯾن رﺳﺗن و ﺟواﻧﮫ زدن ھﺎی ﻧو ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن و ﺑﮭﺗر زﯾﺳﺗن ،آرزوی
ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم .اﻣﯾدوارم ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﻼﻣت و ﺳرزﻧده و ﻣﮭرﺑﺎن و روﺷن ﺑﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﮐﺎﻧون ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ ﺗﺎن
ﭘرﺟوش و ﻣﺳﯾر زﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ﭘر از ﺳﻌﺎدت و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺳﺑز و آﻓﺗﺎﺑﯽ ﺑﺎد.
ﺑﺎ ﯾﮏ داﻣن ﭘر از ﮔل و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮫ ﺟواﻧﮫ ھﺎی ﺑﮭﺎری.
دﻟت ﺷﺎد و ﻟﺑت ﺧﻧدان ﺑﻣﺎﻧد
ﺑراﯾت ﻋﻣر ﺟﺎوﯾدان ﺑﻣﺎﻧد
درﯾن ﻓﺻل ﻧو در روز ﻧوروز
ھر آﻧﺧواھﯽ ﺑراﯾت آن ﺑﻣﺎﻧد
ﺗﻣﺎم ﺧوﺷﯽ ھﺎ ﺑﺎدا ﻧﺻﯾﺑت
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ﺣﺳوداﻧت ھﻣﮫ ﺣﯾران ﺑﻣﺎﻧد

ﺗﻣﺎم ﻓﺻل ﺳﺎﻟت روز ﻧوروز
ﭼراغ ﺧﺎﻧﮫ ات ﺗﺎﺑﺎن ﺑﻣﺎﻧد.

t.o

ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮭﺎر ،طﺑﯾﻌت ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺷﺎداﺑﯽ و ﺳر زﻧدﮔﯽ را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای درﺧﺗﺎن و طﺑﯾﻌت ﮐﮫ ﺑرای روح و
ﺟﺎن آدﻣﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد .ﺑﮭﺎر ،رﺳﺗﺎﺧﯾز زﻣﯾن ﭘس از ﮐرﺧﺗﯽ و ﺑﯽ ﺟﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎن و روح را
دوﺑﺎره ﺑﮫ طﺑﯾﻌت ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ زﻧد .ھﻣﯾن رﻧﮓ و ﺑوی ﺑﮭﺎری اﺳت ﮐﮫ ﻧوروز را در ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻣﺗﻣﺎدی زﻧده و ﺟﺎوداﻧﮫ

la

ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ اﺳت.

در ﺑﮭﺎر ،ﺗﻧوع ﺧﺎﺻﯽ در رﻧﮕﮭﺎ و ﺟﻠوه ھﺎی طﺑﯾﻌت ،درﺧﺗﺎن ،ﮔﯾﺎھﺎن و ﮔﻠﮭﺎ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود .زﻧدﮔﯽ ﻣﺗﻌﺎدل ﻧﯾز
ﺑﺎﯾد ﺑرﺧوردار از ﺗﻧوع وﯾژه ای ﺑﺎﺷد .ﻛﺎر ،اﺳﺗراﺣت ،اوﻗﺎت ﻓراﻏت ،ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ورزش ،ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و . .
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 .ھﻣﮕﯽ ﻋﻧﺎﺻری از ﯾك زﻧدﮔﯽ ﻣﺗﻧوع ﺑوده و در ﺟﺎی ﺧود ،ﻣﮭم و ﺑﺎ ارزش ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺑﮭﺎر ،آﻛﻧده از ﺷﺎداﺑﯽ و طراوت اﺳت ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻛﮫ ﻣﻌرّ ف ﺗﺣول و دﮔرﮔوﻧﯽ در ﺗﻣﺎﻣﯽ طﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺷوق روح ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺳرت ﺑﺎطﻧﯽ
زﻧدﮔﯽ ﻣﺗﻌﺎدل ﻧﯾز ﺑرﺧوردار از ﺷﺎداﺑﯽ و ﺳرزﻧدﮔﯽ اﺳت .ﺑﺎﯾد در زﻧدﮔﯽ ّ
ﺑﺎﺷﯾم و ھر ﯾك ﺑر دﯾﮕری در اﯾن اﻣر ،ﺳﺑﻘت ﺑﺟوﯾﯾم .از زﯾﺑﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﮭﺎر ،ﺗﻌﺎدل در ھواﺳت؛ ﻧﮫ آن ﭼﻧﺎن ﺳرد
اﺳت ﻛﮫ ﮔزﻧده ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ آن اﻧدازه ﮔرم اﺳت ﻛﮫ ﺳوزﻧده ﺑﺎﺷد .ھوای ﻣﻼﯾم و ﻧﺳﯾم ﻓرﺣﺑﺧش ﺑﮭﺎر ،ﺟﺎن ھﺎ را
ﮔرﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .ﺑﺎﯾد در زﻧدﮔﯽ ﻣﺗﻌﺎدل ،ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از ﺑﮭﺎر ،در رواﺑط ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺧوﯾش ﺑﮫ دور از ھر ﮔوﻧﮫ اﻓراط و
ﺗﻔرﯾط ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ ﮔرم و ﺛﻣرﺑﺧش را ﭘﯽ رﯾزی ﮐرد.
ﺑﮭﺎر ﺣﯾﺎت اﺳت و ﺣﯾﺎت آﻓرﯾن ،آن ﮔوﻧﮫ ﻛﮫ ﻧﺳﯾم ﺑﮭﺎری ﺑر روح ھﺎ و ﺟﺎن ھﺎ ﻣﯽ وزد ،ﺣﯾﺎﺗﯽ دوﺑﺎره در ﻛﺎﻟﺑدھﺎ
ﻣﯽ دﻣد و ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ،ﺑﮭﺎر ﻋﻼوه ﺑر ﺳر زﻧدﮔﯽ ،زﻧدﮔﯽ ﺳﺎز ﻧﯾز ھﺳت.
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ﺑﮭﺎران ﺑﺎ طﺑﻌﯾت ﺧﻧده ﮐرده
ﺧدا ﻟطف ﺑﯽ ﺣد ارزﻧده ﮐرده
ﺑﯾﺎ ﺑﺎ ھم روﯾم داﻣﺎن ﺻﺣرا
ﻟطﺎﻓت دﺷﺗﮭﺎ را زﻧده ﮐرده.
ﻧوروز ﯾﺎ ھﻣﺎن ﺗﺣول طﺑﯾﻌت و ﺣﻠول ﺑﮭﺎر و ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺳﺗﺎن در واﻗﻊ ﺟﺷن ھﻣﮫ ﺑﺷرﯾت و ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ﻛﮫ
ﭘﯾﺎﻣش ﮔﺳﺗره ای ﺑﮫ وﺳﻌت ھﺳﺗﯽ اﺳت ،ﭼرا ﻛﮫ ﺗﺣول در ﻣﺳﯾر زﻧدﮔﯽ و رھﺎﯾﯽ از زﻣﺳﺗﺎن و ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﺑرای
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت و روﺷﻧﺎﯾﯽ ھم وظﯾﻔﮫ ﯾك اﻧﺳﺎن اﺳت و ھم ﺧواﺳﺗﮫ او ،ﭘس ھر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻛﮫ اﻧﺳﺎن را ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع ﻛﻧد ﻧﯾك و ﭘﺳﻧدﯾده اﺳت .ﻧوروز ،از ﺟﻣﻠﮫ اﻋﯾﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﻗداﻣﺗﯽ دﯾرﯾن و ﮔﺳﺗره ای وﺳﯾﻊ دارد .ﻣردﻣﺎن
ﻣﺧﺗﻠف ،از ﻋﮭد ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﯾن ﻣراﺳم را ﺑﺎ آداب و رﺳوﻣﯽ ﺧﺎص ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺳﻧت ﺣﺳﻧﮫ ﻛﮫ ﺑﺎ
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ﺣﻠول ﺑﮭﺎر و ﻧو ﺷدن طﺑﯾﻌت ھﻣزﻣﺎن ﺷده آداب و رﺳوم زﯾﺑﺎﯾﯽ در دل ﺧود دارد ،دﯾد و ﺑﺎزدﯾد از ﺑزرﮔﺎن و
ﺧﺎﻧواده ھﺎ و دﺳﺗﮕﯾری از ﻓﻘرا و ﻣﺳﺗﻣﻧدان از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎورھﺎ و آداب و رﺳوﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎل ﻧو در ﻣﯾﺎن ﻣردم
راﯾﺞ اﻧد.

t.o

ﯾﮑﯽ از ﺳﻧتھﺎی ﺧوب و ﺑﺎ ارزش ﮐﮫ در اﯾﺎم ﻧوروز راﯾﺞ و ﻣﺗداول اﺳت ،دﯾد و ﺑﺎزدﯾدھﺎﺳت ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن اﻗوام و
دوﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد و در اﯾن دﯾد و ﺑﺎزدﯾدھﺎ ،اﻧﺳﺎن ھﺎ از ﻣﺷﮑﻼت ھم آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧوروز و ﺳﯾﻠﮫ ای اﺳت
ﮐﮫ دل ھﺎ ﺑﺎ آن ﺷﺎد ﻣﯽ ﺷود ،اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد . . .دﯾد و ﺑﺎزدﯾد از ﺧوﯾﺷﺎن و دوﺳﺗﺎن

la

و رﻓﻊ ﮐدورت ھﺎ از ﺑﮭﺗرﯾن ارزش ھﺎ و ﺳﻧت ھﺎی ﻧوروز اﺳت ،و رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ در اﯾن ﺑﺎره ﺑﺳﯾﺎر ﻓراوان
اﺳت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در رواﯾﺎت آﻣده ،ﺑﺎ ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺧود دﯾدار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ھر ﭼﻧد در ﺣد ﻧوﺷﺎﻧدن آﺑﯽ ﺑﺎﺷد ،و اﮔر ﭼﮫ
ﺑﺎ ﺳﻼم ﮐردن ﺑﺎﺷد.
ﻧواھﺎ ﻣﯾرﺳد از ﺑﺎغ اﻣروز
ﻧوازش ﻣﯾﮑﻧد ﺟﺎن و دﻟم را
ﺳرود ﮔرم ﺑﺎراﻧﮭﺎی ﻧوروز.
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زﻣﯾن و ﺑﺎغ ﮔردﯾده ﮔل اﻓروز

طﺑﯾﻌت زﯾﺑﺎ آدﻣﯾﺎن را در ﮔذر زﻧدﮔﯽ ھﻣواره ﺷﺎداب و ﺟوان ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد.
روان رﻧﺟور ،در طﺑﯾﻌت ﺳﺑز دوﺑﺎره ﭘﯾوﻧد ﺧواھد زد و ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش اداﻣﮫ ﺧواھد داد .ارد.
ﺑﮭﺎر ،ﻓﺻل ﺷﻛوﻓﺗن و زﯾﺑﺎﯾﺳت در ﺑﮭﺎر -زﻧده ﮔﯽ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﻣﯾﺷود و ﻓﺻﻠﯽ روﯾدن ،ﺟواﻧﮫ و ﺷﮑﻔﺗن ﺷﮑوﻓﮫ ھﺎ
اﺳت .ﺑﮭﺎر ،ﻓﺻل زﻧده ﺷدن اﺳت .در اﯾن ﻓﺻل ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺑﮭﺎر ،زﻧده ﺷد.
ﻧوروز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك ﺟﺷن ﻛﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭼﻧد ھزار ﺳﺎﻟﮫ دارد ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺧﺗص ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻓﻌﻠﻰ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳت و در ﻛﺷورھﺎى ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻧﯾز اﯾن ﺟﺷن ﻓرﺧﻧده را ﻛﮫ در آن طﺑﯾﻌت و اﻧﺳﺎن ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﯾدار
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ﻣﻰ ﺷوﻧد ،ﮔراﻣﻰ ﻣﻰ ﺷﻣﺎرﻧد .اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ ﻧوروز را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﻰ از ﻣﯾراث ﻧﯾﺎﻛﺎن ﺧود ﮔراﻣﻰ
ﻣﻰ دارﻧد.
ﺑﮭﺎران ﮐﯾﻧﮫ و ﻏم را ﺑﺷوﯾد
ﺟواﻧﮫ ھﺎی ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺑروﯾد
ﺑﮕوﺷﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ھم ﻣﯾﮭﻧﺎﻧم
ﭘﯾﺎم ﻟطف ﺧدا را ﺑﮕوﯾد .
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧﮑوھش ھﻧﮕﺎﻣﮫ ﺑﺎران ،ﺑﮫ ﺑﮭره اش ﻧﯾز ﺑﯾﺎﻧدﯾش .ﺑﺎرش ﺑﺎران ﮐﭘش زﻧدﮔﯽ و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ اﺳت .ارد
ﭼﮫ اﻓﺳﺎﻧﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ ،زﯾﺑﺎﺗر از واﻗﻌﯾت! راﺳﺗﯽ ﻣﮕر ھر ﮐس اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن روز ﺑﮭﺎر ،ﮔوﯾﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن
روز آﻓرﯾﻧش اﺳت .اﮔر روزی ﺧدا ﺟﮭﺎن را آﻏﺎز ﮐرده اﺳت ،ﻣﺳﻠﻣﺎ ً آن روز ،اﯾن ﻧوروز ﺑوده اﺳت .ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺑﮭﺎر

rg

ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓﺻل ﺳﺎل و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺎه و ﻧوروز ﻧﺧﺳﺗﯾن روز آﻓرﯾﻧش اﺳت .ھرﮔز ﺧدا ﺟﮭﺎن را و طﺑﯾﻌت را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯾز ﯾﺎ
زﻣﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن آﻏﺎز ﻧﮑرده اﺳت .ﻣﺳﻠﻣﺎ اوﻟﯾن روز ﺑﮭﺎر ،ﺳﺑزه ھﺎ روﯾﯾدن آﻏﺎز ﮐردهاﻧد و رودھﺎ رﻓﺗن و
ﺷﮑوﻓﮫ ھﺎ ﺳرزدن و ﺟواﻧﮫھﺎ ﺷﮑﻔﺗن و اﯾن ھﯾﺎھو را ﻧوروز ﻧﺎم ﮔذاﺷﺗﻧد.
ﺷﮑﻔﺗﮫ ﻻﻟﮫ ھﺎ در ﻣرﻏزاری
ﻧوازش ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺟﺎن و ﺗن را

la

ﺻدای ﭼﺷﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺑﯾﻘراری.

t.o

رﺳﯾد ﺑﮭﺎر و آﻣد ﻧو ﺑﮭﺎری

ﻧوﯾﺳﻧده ﯾﯽ ﻣﯾﮕوﯾد . . .) :ﻧوروز واﻗﻌﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ ،دوﺳﺗﯽ و ﯾﮕرﻧﮕﯽ ﺑر دل ھﺎ ﺣﺎﻛم و ﺑر ﺣﺎﻻت و رﻓﺗﺎر
اﻧﺳﺎن ھﺎ ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺷود ،و ﮔرﻧﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯾﺎن اﯾﺎم ﺳﺎل وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت (. . .ﻧوروز رﺳﺗﺎﺧﯾز اﺳت رﺳﺗﺎﺧﯾز

es
a

طﺑﻌﯾت ،ﺟواﻧﮫ ھﺎ ،ﺷﮑﻔﺗن و ﺑﺎرور ﺷدن و آﻏﺎز ﻧو و زﻧدﮔﯽ ﻧو .ﻧوروز زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺟﻠﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﯾﺎﺑد ﻛﮫ ،دلھﺎ
ﺷﻛوﻓﮫ ﻛﻧﻧد ،آﺳﻣﺎن دل ھﺎ ﺻﺎف و آﻓﺗﺎﺑﯽ ﺷود ،دل ھﺎ ﺑﺎز ﺷده از دﻟﺗﻧﮕﯽ ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﺑﻧد ،دل ھﺎ ﭘﺎك و ﻣطﮭر ﺷوﻧد،
ﺑذر اﺣﺗرام ﺑﮫ اﻧﺳﺎن و ھﻣﮕﺎﻣﯽ و ھﻣﯾﺎری در دلھﺎ ﺳﺑز ﺷود ،ﮔل ﻧﺳﺗرن و ﺷﻘﺎﯾق در دل ھﺎ ﺑروﯾد ،دلھﺎ از
ھﺟوم ﮐوﻟﮫ ﺑﺎر ﮐﯾﻧﮫ و ﻧﻔرت رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻧد ،دل ھﺎ از وﺳﻌت اﻧدوه زﻧدﮔﯽ ﻛﮫ ﭘﮭﻧﺎﯾش ﺑﮫ اﻧدازه ﯾك دﻧﯾﺎ اﺳت ،ﻧﺟﺎت
ﭘﯾدا ﻛﻧﻧد؛ ھﯾﭻ دﻟﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺑﺎﺷد.
ﺑﮭﺎر و ﺳﺎل ﻧو ﭼﮫ د ﻟﻧﺷﯾن ﺷد
ﮔل و ﺑﻠﺑل ﺑﮫ ﺑوﺳﺗﺎن ھﻣﻧﺷﯾن ﺷد
روﯾم ﻓﺻل ﺑﮭﺎر و روز ﻧو روز
وطن ﯾﮑﺳر ﭼو ﻓردوﺳﯽ ﺑرﯾن ﺷد.
ﻣﯾﮕوﯾﻧد :ھﯾﭻ درﺧﺗﯽ دﻟش ﺑرای ﺑرﮔﮭﺎی زرد ﭘﺎرﺳﺎل ﺗﻧﮓ ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﻣﮕر اﯾﻧﻛﮫ ﻗدرت ﺟواﻧﮫ زدن را از او ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد!
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ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن درد زﻧدﮔﯽ ﻣردن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻧداﺷﺗن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻟﻔﺑﺎی دوﺳت داﺷﺗن را ﺑراﯾت ﺗﮑرار ﮐﻧد و ﺗو از
او رﺳم ﻣﺣﺑت ﺑﯾﺎﻣوزی ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن درد زﻧدﮔﯽ ﻣردن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮔذاﺷﺗن ﺳدی در ﺑراﺑر رودﯾﺳت ﮐﮫ از ﭼﺷﻣﺎﻧت
ﺟﺎری اﺳت ،ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن درد زﻧدﮔﯽ ﻣردن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن ﻗﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﻔﻧﺎک ﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﺷﮑﺳﺗﮫ
اﺳت .ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن درد زﻧدﮔﯽ ﻣردن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘردن ﻗﺷﻧﮓ ﺗرﯾن اﺣﺳﺎس زﻧدﮔﯽ اﺳت،
ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن درد زﻧدﮔﯽ ﻣردن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﺦ ﺑﺳﺗن وﺟود آدﻣﮭﺎ و ﺑﺳﺗن ﭼﺷﻣﮭﺎﺳت.
ﺑﮭﺎر آﻣد ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﺷوﯾد
ﻧوا و ﻧﻐﻣﮫ ﻧو را ﺑﮕوﯾد
ﺑﮫ ﻗﻠب ﻣردﻣﺎن ﻣﯾﮭن ﻣﺎ
ﻧﮭﺎﻟﯽ آرزوﻣﻧدی ﺑروﯾد.

rg

داﻧﺷﻣﻧدی ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :ﺳﮫ ﭼﯾز در زﻧدﮔﯽ ھﯾﭼﮕﺎه ﺑﺎز ﻧﻣﯽ ﮔردﻧد :زﻣﺎن ،ﮐﻠﻣﺎت و ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎ .ﺳﮫ ﭼﯾز در زﻧدﮔﯽ
ھﯾﭼﮕﺎه ﻧﺑﺎﯾد از دﺳت ﺑروﻧد :آراﻣش ،اﻣﯾد و ﺻداﻗت .ﺳﮫ ﭼﯾز در زﻧدﮔﯽ ھﯾﭼﮕﺎه ﻗطﻌﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد :رؤﯾﺎ ھﺎ ،ﻣوﻓﻘﯾت
و ﺷﺎﻧس .ﺳﮫ ﭼﯾز در زﻧدﮔﯽ از ﺑﺎ ارزش ﺗرﯾن ھﺎ ھﺳﺗﻧد :ﻋﺷق ،اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس و دوﺳﺗﺎن .

t.o
la
es
a

ﭘﻧﺟره را ﺑﺎزﮐﻧﯾم .ﺑوی ھوای ﺻﺑﺣدم ﻣﯽ آﯾد .ﺑوی ﮔل اﻗﺎﻗﯾﺎ ،ﺑوی ﺷﮑوﻓﮫ ھﺎی ﺑﮭﺎری ﺑوی ﻋﺷق ﻣﯽ آﯾد .ﺑوی
ﺧوش زﻧدﮔﯽ ،ﺑوی آزادی ،ﺻﺑﺢ و ﺷﻔق ،ﺑﯾداری ،روﺷﻧﺎﺋﯽ ﺗرﻧم ﺷﺎدی ﭘرﻧدﮔﺎن ﻣﯽ آﯾد ،ﻋﺷق ﺑﮫ وطن و ﻣردم
ﻣﯾﮭن ،ﻋﺷق ﺑﮫ ﭘدر و ﻣﺎدر ،ﻋﺷق ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﻋﺷق ﺑﮫ زن و ﻓرزﻧد.
ﺑﮭﺎران رﻧﮕﮭﺎ داده ﭼﻣن را
ﺷﻘﺎﯾق و ﮔﻠﮭﺎی ﻧﺳﺗرن را
ﺑﮫ ﻏرﺑت ﺑو ﮐردم ﻻﻟﮫ ھﺎ را
ﻣﮕر ﯾﺎد آورد ﺑوﯾﯽ وطن را .
ﺑﮭﺎر و ﻧوروز را ﺑﺎ ﺑزرﮔﺎن و اﻓﺗﺧﺎر آﻓرﯾﻧﺎن زﺑﺎن و ادﺑﯾﺎت ﭘﺎرﺳﯽ ﺟﺷن ﺑﮕرﯾم.
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻧﺎم ﮔرﻓﺗن روزھﺎی آﻏﺎزﯾن ﻓﺻل ﺑﮭﺎر ﺑﮫ ﻧوروز را ﻣﯽ ﺗوان در اﺷﻌﺎر ﻓردوﺳﯽ ﯾﺎﻓت.
ﺷﺎﯾد ﭘس از ﻓردوﺳﯽ ھﻣﮫ ﺳراﯾﻧدﮔﺎن و ﺷﺎﻋران ،ﺑﮫ اﯾن ﺗﻐﯾﯾر و دﮔرﮔوﻧﯽ ﺗوﺟﮫ وﯾژه ﻧﻣوده اﻧد و ھر ﮐدام ﻣطﺎﺑق
زﻣﯾﻧﮫ ﻓﮑری ﺧود در وﺻف ﻧوروز ،ﺑﮭﺎر ،ﭼﻣن ،ﮔﻠﺳﺗﺎن و ﺷﮑوﻓﮫ ،ﺑﺎ ﻧﺎزک ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺷﻌر ﺳروده اﻧد.
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رودﮐﯽ ﺳﻣرﻗﻧدی ﭘدر ﺷﻌر ﭘﺎرﺳﯽ دری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرودن اﺷﻌﺎر دﻟﭘذﯾر ،ﻣﺷﮭور و اﮐﺛر اﺑﯾﺎت و اﺷﻌﺎر ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده از
وی در ﺣوزه ادﺑﯾﺎت ﺗوﺻﯾﻔﯽ اﺳت ،ﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺗوﺻﯾف ﺑﮭﺎر ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ از واژه واژه اﺑﯾﺎﺗش ﻣﯽ ﺗوان ﻧﻐﻣﮫ
ﭘرﻧدﮔﺎن ،ﻏرش اﺑرھﺎ ،رﯾزش ﺑﺎران و ﺣرﮐت ﺟوﯾﺑﺎران را ﺷﻧﯾد:
آﻣـد ﺑـﮭﺎر ﺧـرم ﺑـﺎ رﻧـﮓ و ﺑوی طﯾب

ﺑـﺎ ﺻـد ھـزار ﻧـزھــت و آراﯾـش ﻋﺟﯾب

ﭼـرخ ﺑـزرﮔوار ﯾـﮑﯽ ﻟـﺷﮑـری ﺑـﮑرد

ﻟـﺷـﮑــرش اﺑـر ﺗــﯾره و ﺑـﺎد ﺻﺑــﺎ ﻧــﻘﯾب

آن اﺑر ﺑﯾن ﮐﮫ ﮔرﯾد ﭼو ﻣرد ﺳوﮔوار

و آن رﻋد ﺑﯾن ﮐﮫ ﻧـﺎﻟد ﭼون ﻋﺎﺷق ﮐﺋﯾب

ﺧورﺷﯾد زاﺑر ﺗﯾره دھد روی ﮔﺎه ﮔﺎه

ﭼوﻧﺎن ﺣﺻﺎری ای ﮐﮫ ﮔذر دارد از رﻗﯾب

ﺑـﺎران ﻣـﺷﮏ ﺑـوی ﺑـﺑﺎرد ﻧـــو ﺑـﮫ ﻧـو

وز ﺑــرف ﺑـرﮐــﺷﯾــد ﯾـﮑﯽ ﺣـﻠﮫ ﻗـﺻﯾب

رودﮐﯽ ﺑﮭﺎر را ﺑﮫ ﺳﭘﺎھﯽ ﺗﺷﺑﯾﮫ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ روﯾدادھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ،ھر ﮐدام در اﯾن ﺳﭘﺎه وظﯾﻔﮫ ی ﺑرﻋﮭده دارﻧد؛

rg

اﺑرھﺎی ﺗﯾره ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺳﭘﺎھﯾﺎن و ﺑﺎد ﺻﺑﺎ ،ﻧﻘﯾب و ﻓرﻣﺎﻧده ﻟﺷﮑر اﺳت و ﺑرق آﺳﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻔﺎط ﯾﺎ ﮐﺳﯽ اﺳت
ﮐﮫ ظرف ھﺎی ﻣﺷﺗﻌل از ﻧﻔت را ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﭘﺎه دﺷﻣن ﻣﯽ اﻧدازد.
ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﺷﺎﻋر ﺑﻠﻧد آوازه در ﺑﯾﺗﯽ ،آﻣدن ﺻﺑﺢ و ﭘرﺗو اﻓﺷﺎﻧﯽ ﺧورﺷﯾد ﺑر ﮐوھﺳﺎران را ﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ

t.o

ﮐﻧد:

ﺧون ﺳﯾﺎووﺷﺎن ﻧﮕر ﺑر ﺧﺎک و ﺧﺎرا رﯾﺧﺗﮫ

ﺷب ﭼﺎه ﺑﯾژن ﺑﺳﺗﮫ ﺳر ،ﻣﺷرق ﮔﺷﺎده زال زر

او ﺧورﺷﯾد ﻣﺷرق را ﺑﮫ زال زر ﺗﺷﺑﯾﮫ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺟﯽ ﺑﯾژن از ﭼﺎه آر اﺳﯾﺎب اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷب ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺷده و

la

ﺳرﺧﯽ ﺣﺎﺻل از ﭘرﺗو اﻓﺷﺎﻧﯽ ﺧورﺷﯾد را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧون ﺳﯾﺎووش ﺷﺑﯾﮫ داﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﮐوه و ﺻﺣرا ﭘﺎﺷﯾده و ﺑﮫ
اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﺎﺑﻠوﯾﯽ ﺷﮕرف از رﻓﺗن ﺷب و آﻣدن ﺻﺑﺢ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾده اﺳت.

ﻓرﺧﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﯾز ھﻣﭼون ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ در ﺗوﺻﯾف آﺳﻣﺎن اﺑری ،اﯾن ﭼﻧﯾن ﺳروده اﺳت:
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ﺗو ﮔﻔﺗﯽ ﮔرد زﻧﮕﺎر اﺳت ﺑر آﯾﯾﻧﮫ ﭼﯾﻧﯽ

ﺗو ﮔوی ﻣوی ﺳﻧﺟﺎب اﺳت ﺑر ﭘﯾروزه ﮔون دﯾﺑﺎ

ﻓرﺧﯽ در ﻣﺻرع اول از ﻻﯾﮫ ای از رﻧﮓ زدﮔﯽ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺳطﺢ آﯾﯾﻧﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ و در ﻣﺻرع دوم از
ﻣوی ﺧﺎﮐﺳﺗری ﺳﻧﺟﺎب ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣرﯾری ﭘﯾروزه ﮔون اﻓﺗﺎده و اﯾن ﭼﻧﯾن ،آﺳﻣﺎن ﮔﺎه ﺳرخ و ﮔﺎه
ﺧﺎﮐﺳﺗری آﻣﺎده ﺑﺎرش در ﺑﮭﺎر را ﺗوﺻﯾف ﮐرده اﺳت.
ﻣﻧوﭼﮭری داﻣﻐﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺑﮭﺎر اﯾن ﭼﻧﯾن ﺳروده اﺳت:
آﻣدت ﻧوروز و آﻣد ﺟﺷن ﻧوروزی ﻓراز

ﮐﺎﻣﮕﺎر ،ﮐﺎر ﮔﯾﺗﯽ ﺗﺎزه از ﺳرﮔﯾر ﺑﺎز

ﭘس از ورود ﺗﺻوف و ﻋرﻓﺎن ﺑﮫ ﺷﻌر ﭘﺎرﺳﯽ ،روﯾﮑرد ﻣﻔﮭوم ﺑﮭﺎر ﻧﯾز ھﻣﭼون ﺑﺳﯾﺎری از واژه ھﺎ در ذھن و
زﺑﺎن ﺑزرﮔﺎن ادب ﻣﺎ دﭼﺎر ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول ﺷد .در آﺛﺎر اﯾن دوره ،ﺑﮭﺎر ﻗرﯾن ﺗﺣول دروﻧﯽ و اﻧﻔﺳﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت و
ﺷﺎﻋران ﻧﯾز آن را دﺳﺗﺎوﯾزی ﺑرای ﺗﺣوﻟﯽ دروﻧﯽ ﻗرار داده اﻧد.
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ﻣوﻻﻧﺎ در اﺑﯾﺎﺗﯽ ﺳروده اﺳت:
در ﺑﮭﺎران ﮐﯽ ﺷود ﺳرﺳﺑز ﺳﻧﮓ

ﺧﺎک ﺷو ﺗﺎ ﮔل ﺑرآﯾﯽ رﻧﮓ رﻧﮓ

ﺳﺎل ھﺎ ﺗـو ﺳﻧـﮓ ﺑودی دﻟﺧراش

آزﻣـون را ﯾـﮏ زﻣـﺎﻧﯽ ﺧـﺎک ﺑـﺎش.

ﻣوﻻﻧﺎ در اﯾن دوﺑﯾت روش ﺗﻣﺛﯾل را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺑﮭﺎر ﮐﮫ ﻓﺻل روﯾش و
ﺷﮑﻔﺗن اﺳت .از ﺣﺎﻓظ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم:
ﺑﮭﺎر ﺗوﺑﮫ ﺷﮑن ﻣﯽ رﺳد ،ﭼﮫ ﭼﺎره ﮐﻧم.

ﺑﮫ ﻋزم ﺗوﺑﮫ ﺳﺣر ﮔﻔﺗم اﺳﺗﺧﺎره ﮐﻧم

ﻣوﻟوی در اﯾن اﺑﯾﺎت ﺑﮫ وﺟﮫ زﻧدﮔﯽ ﭘس از ﻣرگ ﮐﮫ در ﺑﮭﺎر ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ،اﺷﺎره ﮐرده اﺳت.
در ﺑﮭﺎران ﮐﯽ ﺷود ﺳرﺳﺑز ﺳﻧﮓ

ﺧﺎک ﺷو ﺗﺎ ﮔل ﺑرآﯾﯽ رﻧﮓ رﻧﮓ

ﺳﺎل ھﺎ ﺗـو ﺳﻧـﮓ ﺑودی دﻟﺧراش

آزﻣـون را ﯾـﮏ زﻣـﺎﻧﯽ ﺧـﺎک ﺑـﺎش.
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در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮭﺎر ،ﻓﺻﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ ﺧﺻوص اﻧﺳﺎن ﻓرھﯾﺧﺗﮫ و اﻧدﯾﺷﻣﻧد را ﺑﮫ ﺗﻔﮑر و ﺗﺄﻣل در زﯾﺑﺎﯾﯽ
ھﺎی طﺑﯾﻌت ،ﺗﺎزه ﺷدن و ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن زﻣﯾن و دﮔرﮔون ﺷدن ﺣﯾﺎت وا ﻣﯽ دارد.
ﺳﻌدی ﺑﮭﺎر را ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد:

t.o

ﺑﺎﻣدادی ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﻧﮑﻧد ﻟﯾل و ﻧﮭﺎر

ﺧوش ﺑود داﻣن ﺻﺣرا و ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺑﮭﺎر.

ﺧﯾﺎم در اﯾن رﺑﺎﻋﯽ دل اﻧﮕﯾز ھم ﺧوش ﺑودن و ﻟذت راﭼﻧﯾن ﺳروده اﺳت:

اﯾن ﺳﺑزه ﮐﮫ اﻣروز ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﮫ ﻣﺎﺳت

la

اﺑـر آﻣـد و ﺑﺎز ﺑر ﺳر ﺳﺑزه ﮔرﯾﺳت

ﺑـﯽ ﺑﺎده ﮔـﻠرﻧﮓ ﻧـﻣﯽ ﺑﺎﯾد زﯾﺳت
ﺗﺎ ﺳﺑزه ﺧﺎک ﻣﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﮫ ﮐﯾﺳت؟.
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