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 میلیون نفر در جهان ٣٠٠ نوروز برای بیش از

  

  

  دنمارک سراج الدین ادیب

 

  

 

و احساس ما  سالم بر شما فرھنگیان کھ این نامھ را بھ مطالعھ گرفتھ اید و درد دل ما غربت نشستھ

 نو روز ، سالم بر بھار ، سالم بھ باران ، سالم بھ گلسالم بر . را نسبت دوری از وطن میدانید

، سالم بر بانوی بھار کھ با دامان سبز خود سوار براریکھ زمان در )ارغوان ،اللھ و نرگس وطن(

بھارسبز در راه است . راه است، سالم برشماعزیزانی کھ پنجره دل تان را برای بھار باز کرده اید

است، رنگ سبز رنگ آرامش خاطر است، بناأ با دگرگون شدن زیرا سبز بودن راز ھای آفرینش 

طبعیت، دگرگونی انسان در زمینھ تحول و تفکر از خشونت بھ عطوفت آغاز می گردد، صفا و 

صمیمیت و محبت بھ دل راه می یابد و با پاکی و سالمتی ھمگام میگردد، در چنین روز است کھ 

ود، و خورشید محبت اجازه درخشیدن و گرمی می ابرھای کدورت از آسمان زندگی ما زدوده میش

 .یابد

، منازل، شھر ھا و کشور ھا را برای ھمیش ترک )ھجری شمسی(خورشیدی  ١٣٨٨ اینک سال  

خورشیدی، مثل ھوای پاک و گوارا بھ اطراف مان فرود می آید،  ١٣٨٩ گوید و بھ عوض سال می

بگذار فصل نو گمشده ھای ما را پیدا، و امید وارم این فصل نوی باشد در کار وزندگانی مان، 

پیداھای مارا فراوان کند، بھ بیماران شفا و بھ تنھایان دوست ، بھ شاعران الھام، بھ فرھنگیان 

روشنگری، بھ دولتمردان خرد، بھ کشاورزان حاصل پربار و بھ کارگران مزد بیشمار و بھ 

  .ء مان تسکین درد و الم باشدانسانھای جھان صلح و امنیت و برای ھموطنان مصیبت دیده

  :»اصالت«تاریخ ارسال بھ 
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کھ مقر  خورشیدی یکی از افتخاراتش در این است کھ مجمع عمومی سازمان ملل متحد١٣٨٩سال 

 ٢٣ خورشیدی مطابق ١٣٨٨ حوت ۴ آن در نیو یارک قرار دارد بھ روز سھ شنبھ تاریخی

فرھنگ « تحت عنوان  ۴٩ میالدی در ھفتادو یکمین نشست خویش در چوکات ماده ٢٠١٠ فبروری

اگر . بند مقدماتی در جھان رسمیت داد ١٧ و* بند اجرایی ۵ نوروز را تصویب و آنرا در »صلح 

چھ نوروز در فھرست میراث فرھنگی معنوی بشرسازمان آموزشی، علمی و فرھنگی سازمان ملل 

از طرف مجمع » نو روز « قرار داشت ، اما با سعی وتالش عناصر خردمند ) یونسکو(متحد 

ی ساز مان ملل متحد تصویب و رسمیت جھانی پیدا کرد، چنانچھ درباره اھمیت نوروز در این عموم

  : نشست آمده است

میلیون نفر در سراسر جھان، آغاز سال نو است و بیش از سھ ھزار  ٣٠٠  نوروز برای بیش از" 

سال است کھ درمناطقی از بالکان، منطقھ دریای سیاه، قفقاز، آسیای مرکزی و خاورمیانھ و نقاط 

نوروز تنھا روزي در تقویم ھا : " و ھمچنان عالوه شده کھ ." دیگری از جھان جشن گرفتھ می شود

ق و ریشھ دار است كھ با تمامي اداب و سنن خود ھر سال امید، صلح و نیست، نوروز فرھنگي عمی

  ."خوشبختي را براي میلیون ھا انسان در سراسر كره خاك بھ ارمغان مي آورد

ھر ) مارچ  ٢١ ( فروردین/ روز اول حمل  قطعنامھ سازمان ملل متحد ٢ و ١بناأ بر اساس بند ی  

مللی در جھان کھ برای حفظ، توسعھ و اشاعھ فرھنگ و بھ عنوان یکی از مناسبت ھای بین ال سال

افتخار این روز بزرگ را برای مردم وطن  رسمیت پیدا نمود کھ سنت ھای نو روزی کوشش میکنند

ایران، تاجکستان ، ازبکستان،  (عزیزمان افغانستان و از آن طریق برای مردمان وفرھنگ دوستان 

د نشین ایران و ترکیھ، مناطقی از سوریھ، لبنان، عراق، اذربایجان، گرجستان، پاکستان، مناطق کر

یوگوسالویا، البانی ، مصر وسایر نقاطی از جھان کھ مردمانش برای آمد چنین روز مسرور 

  .تبریک و تھنیت می گویم) میگردند 

کھ در این امر مقدس بزرگان خانواده و  چھ بھتر حاال کھ نو روز در تقویم جھانی نقش آفرینی دارد

ز جملھ پدرھا و مادرھا با مشاركت دیگر اعضای خانواده در تصمیم گیریھای مناسب، اعتماد، ا

مسؤولیت پذیری، ھم حسی و مشاركت را تقویت نمایند كھ بدون شک این حرکت جریان، ثبات 

زیرا نوروز دارای مراسم خاص وویژه ایست کھ خانھ تکانی و پاکیزه . خانواده را تقویت می نماید

منزل و ھمچنان باز کردن سفره بنام ھفت میوه، ھفت سین و سمنک ، و ھمچنان شاد بودن، نمودن 

  .پایکوبی و زیارت رفتن و دعا خواستن از در بار پروردگار از یاد گار ھای آنست
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امروز و در میان مردم ھفت میوه و ھفت سین خیلی مورد استفاده دارد زیرا عدد ھفت نزد تمام اقوام 

و مذاھب گوناگون عدد مبارک بشمار می آید، چنانچھ ھفت روز ھفتھ، ھفت گنبد  و ملل زبانھا

افالک، ھفت وادی کھ نزد صوفیان و عرفا از تقدس و اعتبار خاصی بر خوردار است، وبنابر 

چنانچھ ابوریحان . محاسبات فلکی از جانب منجمین نیز عدد ھفت بخانھ آمال و آرزو ھا قلمداد میشود

روز نوروز ھر شخص در کنار خانھ خویش از راه « :عالم بزرگ گفتھ بود کھ بیرونی غزنوی 

تبرک ھفت صنف از غالت و گیاھان بر ھفت استوانھ بکارد و از روئیدن این غلھ جات بخوبی 

  ».وبدی زراعت حاصل سالیانھ پی می برد 

ھ پای میلھ ھا و ب» نو روز « آنچھ کھ از نوروز مردم ما دارند یکی ھم رفتن در اولین روز از 

ھمزمان در زیارتگاه ھا است کھ در حقیقت روح را با دعا نمودن و تقاضای نیک بختی و طول 

عمراز بارگاه الھی ثیقل میدھند کھ میتوان بطور نمونھ از میلھ گل سرخ مزار شریف وھمچنان کارتھ 

چنین محالت توده ھا بھ  سخی و شاه شھید نام برد کھ زیاد ترین مردم در آنجا ھا تجمع میکنند و در

نیک  میشوند کھ میتوان نیک اندیشی "نیک زیستی و نیک اندیشی " شادی می پردازند، وآغازگر 

و جزء از تن و روان سالم بشر شمرد، زیرا زندگی بدون نیک  زیستی را پایھ و اساس زندگی انسان

اندیشی است کھ میتوان کار، زیستی و نیک اندیشی، آسایش نمی یابد و در نیک زیستی توأم با نیک 

وبسیاری ازجامعھ شناسان . تفریح و ترقی و عبادت را بھ یک جامعھ بھ ارمغان آورد  استراحت،

وشادی را نھ تنھا در بعد اقتصادی بلكھ در ابعاد سیاسی، فرھنگی و تربیتی تأثیرگذار  بھزیستی

از مسائل و نیروی محركھ خانواده و میدانند و شاد زیستی و سرور را تاداب، پایھ ، و اساس بسیاری 

ھمراه خود عشق، محبت، »نو روز« جامعھ میدانند، زیرا خانواده ھا ھستند کھ میتوانند با تجلیل از

پویایی و پاكی را بھ ارمغان آورند، زیرا رئسای فامیل ھایی کھ در ایام نوروز با سازماندھی خود 

باعث میشود تا در وجود فرد فردی از . نمایندپویایی و تحرك را در اعضای خانواده ایجاد می 

خانواده تحرك و تغییرمثبت و نشاط مفرط ایجاد کنند، مثأل خانوادهء کھ در ایام نو روز مصروف 

تغییر در محیط فیزیكی از جملھ نظافت، رنگ آمیزی و تغییر دكوراسیون منزل و اپارتمان 

  .فراد خویش ایجاد میکنندمیباشند تأثیر بسیار مثبت و مؤثر در روحیات ا...و

بناأ از آنچھ گفتھ آمدیم احساس میداریم کھ اداب، رسوم، سنتھا وھویت مردمان سر زمین امروزی ما 

فرھنگ عالی نیاکان داشتھ، کھ در دراز نای تاریخ و ایام عنعنات و فرھنگ  بنام افغانستان ریشھ در

عنعنات پسندیدهء و در حقیقت ارمغان آور ما را شکل داده است کھ میتوان گفت یکی ازرسوم و 

ودر مذھب نیز تذکار رفتھ  است و سرور مردم غیور و فرھنگ دوست ماتجلیل از نو روز شادی

  .»محبت خود را در شادی و سرور مردم می بیند) ج(خداوند« :کھ
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خانواده را بناأ بھ قول بزرگان امور کھ نوروز نھ تنھا بھ عنوان یك فصل متغیر درطبعیت است بلکھ 

زیرا گسترش عشق و محبت در اعضای خانواده  .بر عشق ومحبت، ارزشھای مشترك تشویق میکند

ومشاركت ھای جمعی خانواده با ھدف مشخص می تواند ایجاد عشق و عالقھ را در بین اعضای 

از پدر بر و اجتماع تقویت نماید، و با توجھ بھ جایگاه زن در خانواده مسؤولیت این مھم بیش  خانواده

عھده مادر بھ عنوان یك الگوی ھمیشھ حاضر در منزل است ھنگامی كھ مادران خانواده انرژی خود 

ً خود الگویی است برای دیگر اعضای  را بھ صورت مؤثر و مثبت در این ایام بھ كار گیرند طبیعتا

بار تجربھ و احیا خانواده كھ بتوانند در رھگذر فصل بھار و نوروز زیبا تبلور عشق و محبت را دگر

  .نمایند

چھ زیباست اگر در روز چون نوروز آنانی کھ در گذشتھ علیھ تجلیل از نو روز وسنت و باور ھای 

مردم عمل زشت را انجام داده اند باید درین فصل بھ گذشتھ بنگرند تا بینند چھ کرده اند، آیا تحریم نو 

ک شان شده است، باید از تجربھ گذشتھ روز کار خوبی بوده است ؟ و چھ موفقیت ھای نصیب تحری

، بدون شک رمز موفقیت ھر انسان  برای رسیدن بھ موفقیت ھای آینده سود جست و تجدید نظر کرد

 .امید و تجدید در اعمال زشت است، بدون امید ھر تالش و کوشش نا پایدار و پویشی بی فرجام است

مشکالت آماده می سازد، امید واری خونی  امید است کھ بشر را برای تالش و زندگی و مبارزه با

امید در « است کھ در رگھای زندگی جریان می یابد و بھ تعبیر ویکتورھوگو نویسنده فرانسوی 

و مردان بزرگ و موفق جھان با  ھمھ زنان» زندگی بشر آنقدر اھمیت دارد کھ بال برای پرندگان 

یھا و موفقیت ھای خویش را مدیون آن میدانند، این نیروی واال و ارزشمند آشنا ھستند و تمام پیروز

امید پرتوی از اشعھء نوریزدان است کھ اعماق تیرهء روح ما را فروغ تابناک خود روشن و دلھای 

سرد و افسرده را از حرارت شوق و عشق و نشاط گرمی می بخشد، چرخ ھای سنگین وزنگ زدهء 

ی کھ در زیر این گنبد نیلی رنگ صورت می زندگی بانیروی امید می چرخد، انگیزهء تمام اعمال

  .گیرد امید وتغییر در اعمال ناپسند است 

زیرا امید محوری است کھ تمام اعمال : شاید سوال بدارید کھ چرا زندگی بشر بھ امید روشن است؟ 

و آرزوھای انسان پیرامون آن گردش می کنند، امید غذای روح است، تا میتوانیم روح خود را با آن 

چھ بھتر کھ در چنین روزی چون . ذیھ کنیم و نگذاریم در ھیچ مورد یاس و ناامیدی بر ما غلبھ کندتغ

نو روز تفنگ بدستان تجارب تلخ گذشتھ را بار دیگر بکار نگیرند، واشتباھاتی کھ در گذشتھ رخ داده 

  . است، بار دیگر نباید رخ بدھد

کذایی و قالبی و غیر علمی را بار دیگر بین ملت  قدرتمندان نباید تفرقھ و جدایی، یا یکپارچگی ھای

ھمانطوریکھ در گذشتھ مسئول اعمال خویش و جامعھ و تاریخ خود  ما ایجاد کنند، ھمھ ما باید بدانیم

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

بوده ایم حاال ھم ھستیم، مھمترین چیزی کھ امروز مورد نیاز ھمھ طبقات است، نحوهء عینی و 

خود از ملت، از منطقھ و جامعھ و جھان خویش داشتھ  منطقی بینش و برداشتی است کھ باید از

خشک و استفاده از نام مقدس مذھب بھ  باشیم، افکار خود محوری ، اندیشھ ھای بستھ بندی شدهء

منافع شخصی و گروھی خود چیزی نیست جز زائیده ھای یک کوتاه بینی و یک انجماد فکری کھ 

  .باعث تکرار اشتباھات تاریخی میشود 

د اگر در روز مقدس نوروز ھمھ متخاصمین قدرت و جنگ در افغانستان بخاطر آرامش ھم چھ میشو

شھریانشان باعقل سلیم، کشیدگی ھای ذات البینی خویشرا از راه تفاھم حل بدارند و از خود محوری 

اگر چھ بعضی از گروه ھای متخاصم جنگ بر نو . بگذرند و تن بھ خواست و آرزو ھای مردم بدھند

مان ندارند و بر ضدیت آن تیغ برداشتھ اند، چھ میشود کھ فیصلھ ھای ملل متحد را بھانھ قرار روز ای

نوروز را کھ نھ تنھا بھ عنوان یك فصل متغیر درطبعیت است بلکھ ویژه گی ھای تجلیل از  دھند و

 نوروز خانواده را بر عشق ومحبت، و ارزشھای مشترك تشویق میکند، در حالیکھ نخبھ گان امور

بھتر میدانند کھ گسترش عشق و محبت در اعضای خانواده با ھدف مشخص می تواند ایجاد عشق و 

و اجتماع  عالقھ را در بین اجتماع و جامعھ تقویت نماید، و با توجھ بھ جایگاه موثریت آن در جامعھ

و  دولت بھ عنوان یك الگو میتواند انرژی خود را بھ صورت مؤثر و مثبت در رھگذر فصل بھار

بھ امید چنین . (نوروزعشق و محبت را دگربار بھ عوض خشونت و تحجر تجربھ و احیا نمایند

  )روزی

  /. بھار بھ شما بھار دالن کھ روح تان آئینھ پر شکوه مھربانیست بار دیگر مبارک باد

  ـ ـ ـ ـ ـ

  : بندھای اجرایی این قطعنامھ بھ شرح زیر ھستند ۵ *

  . بھ عنوان روز بین المللی نوروز) مارچ ٢١(فروردین / حمل  شناسایی اول ماه -١  

  . دارند در جھت حفظ و توسعھ فرھنگ و سنت ھای نوروزی ھای کشورھایی کھ نوروز را گرامی می استقبال از تالش -٢  

  . سازی در مورد نوروز و سازماندھی مراسمی در بزرگداشت نوروز بھ طریق مقتضیتشویق سایر کشورھا بھ آگاه  -٣  

ھای نوروزی با ھدف  دارند برای پژوھش پیرامون تاریخ و سنت درخواست از کشورھایی کھ نوروز را گرامی می -۴  

  . انتشار آگاھی در مورد میراث نوروز در میان جامعھ بین المللی

ھا و برنامھ  ھای تخصصی ملل متحد بویژه یونسکو، صندوق مند، نظام ملل متحد، کارگزاریدعوت از کشورھای عالق -۵  

  . ھای غیر دولتی برای شرکت در مراسم نوروزی ای و سازمان ھای ملل متحد، سازمانھای بین المللی و منطقھ

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

  در مورد روز جھانی نوروز در لینک زیربخوانید   متن گزارش مجمع عمومی سازمان ملل را

http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10916.doc.htm  
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