
  کهن مبارکباد نوروز و نو نو، سال نو، روز بهار
  استاد صباح

  

باید  دوست داشــــــــتن را. . . باید لمس کرد  احساس را… بوسھ را باید حس کرد … باید باورکرد  عشق را

 را نوروز و. . . داشت زیعز ھمچون پدر را سال نو. . . ش کرد یستا مانند مادر را بھار… ثابـــت کـــــــــرد 

  . د جشن گرفتینواده بابا خا

  لحظھ ھایت عید باشد تمام

  د باشدیتوسپ یھمھ روزھا

  و آباد خرم سبز شاد و نمیبب

  . باشد امید در نگاھت غرق

  
مسجد  ا دری معبد، و در ای، یسا برویكل خواه در، كھ می خواھی باش ھر، ھموطنم تو را دوست دارم برادر

 ستھ ام ویغمت گر در، میدامان مادروطن بزرگ شده ا در م ویستن ھیک سرزمیفرزندان  تو من و. ییش نمایاین

 ن ویبھتر تو. نموده ام یکوبیسرورت پا جشن و در و ییم بوده یام سھ یخوش دریی، ختھ یاندوه ام اشک ر در

 و جانگداز سخت و یبتھا، روزھایھا، رنجھا، مص یدوشادوش ھم سخت و یکم بوده این شریقابل اعتماد تر

  . مینموده ا یسپر یاییک محدوده جغرافی در ک آسمان وی ریز در ت راوسک و سرد یشبھا

تا روح بزرگ تان را صفا دھد ، ببارد روزمره شما امور و یکانون خانوادگ، زندگی ردکنم باران شوق یم آرزو

 . لبانتان نقش ببندد لبخند بر، د تان جوانھ زندیام دل پر گلھای عشق در و

لحظات  و یزندگ، ترانھ شکوفان میشود، روزگارتان ترنم سرود و بوستان، در اغ ومانند لحظھ ی کھ ب! یبل

شکوفـھ  از سعادت تان پر و یخوشبخت و نو نو، روزتان و بھـار، نوروز، سال یآرزو ھا و دھایام قلبھا و، عمرتان

برای ! ببنیم نو یھمدل و نو و زیستن بازنگریستن نو و را، فرصتی نو برای تازه شدن نو فصل نو و سال نو. باد
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ی آرزو زیستن، بھتر برای ساختن و نو یجوانھ زدن ھا ن رستن ویدر و شوری نو این فرصت نو، ھمھ تان در

تان  یکانون خانواده گ و روشن بین باقی بمانید مھربان و سرزنده و امیدوارم ھمیشھ سالمت و. مینمایت میموفق

  . باد یآفتاب و سبز و یبختخوش سعادت و از تان پر یزندگ ریمس پرجوش و

  . یبھار یک شاخھ جوانھ ھای با گل و از ک دامن پری با

  دلت شاد و لبت خندان بماند

  بماند برایت عمر جاویدان

  نوروز روز در صل نوفن یدر

  آنخواھی برایت آن بماند ھر

  بت یھا بادا نص یتمام خوش

  حسودانت ھمھ حیران بماند

  نوروز تمام فصل سالت روز

  . بماند تابان نھ اتچراغ خا

زندگی را نھ تنھا برای درختان و طبیعت کھ برای روح و  سر با رسیدن بھار، طبیعت جان می گیرد و شادابی و

است کھ جان و روح را  یجان یب و یبھار، رستاخیز زمین پس از کرخت. جان آدمی نیز بھ ارمغان می آورد

جاودانھ  سالیان متمادی زنده و ری است کھ نوروز را درھمین رنگ و بوی بھا. دوباره بھ طبیعت پیوند می زند

  . نگھداشتھ است

ز یمتعادل ن یزندگ. شود یاھان و گلھا مشاھده میدرختان، گ، عتیطب یجلوه ھا رنگھا و در یبھار، تنوع خاص در

. . و  یارتباطات اجتماع، كار، استراحت، اوقات فراغت، مطالعھ، ورزش. باشد یژه ایتنوع و از برخوردار دیبا

 . شوند یم یخود، مھم و با ارزش تلق یجا در متنوع بوده و یك زندگی از یعناصر یھمگ. 

. باشد یعت میطب یتمام در یكھ معّرف تحول و دگرگون یطراوت است، بھ گونھ ا و یشاداب بھار، آكنده از

 یمسرت باطن و یمشّوق روح شادمان یزندگ د دریبا. است یسرزندگ و یشاداب از برخوردار زیمتعادل ن یزندگ

ھواست؛ نھ آن چنان سرد  بھار، تعادل در یھا ییبایز از. میین امر، سبقت بجویدر ا یگرید ك بری ھر م ویباش

م فرحبخش بھار، جان ھا را یم و نسیمال یھوا. است كھ گزنده باشد و نھ آن اندازه گرم است كھ سوزنده باشد

ش بھ دور از ھر گونھ افراط و یبل خوبھار، در روابط متقا الھام از متعادل، با یزندگ د دریبا. بخشد یم یگرم

  . کرد یزیر یگرم و ثمربخش را پ یمناسبات ،طیتفر

دوباره در كالبدھا  یاتیوزد، ح یبر روح ھا و جان ھا م یم بھاریآن گونھ كھ نس ن،یات آفریح ات است ویح بھار

  . ھست زین ساز یزندگی، سر زندگ عالوه بر ، بھاریو بھ عبارت دمد یم
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 کرده ت خندهیبھاران با طبع

 حد ارزنده کرده یخدا لطف ب

 صحرا دامان میا با ھم رویب

  . شتھا را زنده کردهلطافت د

انسانھاست كھ  یتمام ت ویواقع جشن ھمھ بشر ان زمستان دریپا حلول بھار و عت ویا ھمان تحول طبینوروز 

 یبرا یكیراز زمستان و تا ییو رھا یر زندگیمس است، چرا كھ تحول در یبھ وسعت ھست یا  امش گسترهیپ

ن یكھ انسان را متوجھ ا یاتفاق ھم خواستھ او، پس ھر ك انسان است ویفھ یھم وظ ییدن بھ سعادت و روشنایرس

مردمان . ع داردیوس یا  گستره ن ویرید یمتاست کھ قدا یادیجملھ اع نوروز، از. ده استیپسند ك ویموضوع كند ن

ن سنت حسنھ كھ با یا. کنند یم خاص برگزار یومرس ن مراسم را با آداب ویبھ حال ا تاعھد باستان  از، مختلف

 بزرگان و د ازید و بازدیدل خود دارد، د در ییبایعت ھمزمان شده آداب و رسوم زیو نو شدن طب حلول بھار

ان مردم یم در ل نوسا ھستند کھ در یآداب و رسوم جملھ باورھا و مستمندان از و فقرا از یریدستگ خانواده ھا و

  . اند  جیرا

ان اقوام و یم دھاست کھ دریبازد د ویج و متداول است، دیام نوروز رایو با ارزش کھ در اخوب  یھا سنت از یکی

است  یا  لھیس و نوروز شوند و  یمشکالت ھم آگاه م ھا از  دھا، انسانیبازد د وین دیا در رد ویگ  یدوستان انجام م

شان و دوستان یاز خود یبازد د وید. . . کنند  یم ارتباط برقرار گریکدیھا با   شود، انسان  یم ھا با آن شاد  کھ دل

ار فراوان ین باره بسیدر ا یات اسالمیو روا نوروز است، یھا  ھا و سنت  ن ارزشیھا از بھتر  و رفع کدورت

اگر چھ  باشد، و ید، ھر چند در حد نوشاندن آبیدار داشتھ باشیبستگان خود د ات آمده، بایکھ در روا ییاست تا جا

  . کردن باشد با سالم

 روزده گل افیباغ گرد ن ویزم

  رسد از باغ امروزینواھا م

  دلم را کند جان وینوازش م

  . نوروز یگرم بارانھا سرود 

  

  . گذر زندگی ھمواره شاداب و جوان نگاه می دارد طبیعت زیبا آدمیان را در

 . ارد. در طبیعت سبز دوباره پیوند خواھد زد و بھ زندگی خویش ادامھ خواھد داد، روان رنجور

شکفتن شکوفھ ھا  جوانھ و، دنیرو یفصل و شودیم تازه آغاز یزنده گ -ست در بھاریبایز بھار، فصل شكوفتن و

 . توان با بھار، زنده شد  ین فصل میدر ا. بھار، فصل زنده شدن است. است

ن فعلى یسابقھ چند ھزار سالھ دارد، تنھا مختص بھ سرزم ن مایخ سرزمیك جشن كھ در تاریعنوان  نوروز بھ

دار یگر بیعت و انسان بار دین جشن فرخنده را كھ در آن طبیز ایھ نیى ھمساست و در كشورھایافغانستان ن
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اكان خود گرامى یراث نیعنوان بخشى از م نوروز را بھ ییایآس یکشورھا اکثر. شمارند شوند، گرامى مى  مى

 . دارند  مى

 د یبشو غم را نھ ویک بھاران

 دیبرو یخوشبخت یجوانھ ھا

 ھنانمیتک تک ھم م یبگوش

 .  دیبگو را خدا لطف امیپ

 ارد. بارش باران کپش زندگی و مھربانی است. بھ بھره اش نیز بیاندیش، بھ ھنگام نکوھش ھنگامھ باران

کند کھ نخستین روز بھار، گویی نخستین   راستی مگر ھر کس احساس نمی! چھ افسانھ زیبایی، زیباتر از واقعیت

مسلما بھار . ست، مسلماً آن روز، این نوروز بوده استاگر روزی خدا جھان را آغاز کرده ا. روز آفرینش است

ھرگز خدا جھان را و طبیعت را با پاییز یا . نخستین فصل سال و نخستین ماه و نوروز نخستین روز آفرینش است

رفتن و  اند و رودھا ھا روییدن آغاز کرده  مسلما اولین روز بھار، سبزه. زمستان یا تابستان آغاز نکرده است

 . دنام گذاشتن نوروز را اھوین ھیا ھا شکفتن و ھا سرزدن و جوانھ  شکوفھ

 یبھار د بھار و آمد نویرس

  یمرغزار شکفتھ اللھ ھا در

 تن را د جان وینماینوازش م

 . یقراریب چشمھ ھا با یصدا

و رفتار ھا حاكم و بر حاالت   دل بر یگرنگی و یاست كھ، دوست یزمان ینوروز واقع. . . : (دیگویم ییسنده ینو

 زیز است رستاخینوروز رستاخ ). . .ام سال وجود نخواھد داشتیان ایم یگرنھ تفاوت و  شود، یھا متجل  انسان

ھا  ابد كھ، دلیم یواقعی تجل یزمان نوروز. نو یزندگ و نو آغاز شدن و بارور شکفتن و، ت، جوانھ ھایطبع

ھا پاك و مطھر شوند،   ابند، دلی یخالص یھا باز شده از دلتنگ  دل شود، یھا صاف و آفتاب  آسمان دل شكوفھ كنند،

ھا از  دل د،یھا برو  ق در دلیھا سبز شود، گل نسترن و شقا در دل یاریھم و یھمگام احترام بھ انسان و بذر

ا است، نجات یك دنیش بھ اندازه یكھ پھنا یوسعت اندوه زندگ ھا از  ابند، دلی یینفرت رھا نھ ویک ھجوم کولھ بار

  . باشدتنھا ن یچ دلیدا كنند؛ ھیپ

 شد نید لنش نو چھ سال بھار و

 ن شدیبلبل بھ بوستان ھمنش گل و

 فصل بھار و روز نو روز میرو

  . ن شدیبر یفردوس چو کسریوطن 

نكھ قدرت جوانھ زدن را از او گرفتھ یا شود، مگر یزرد پارسال تنگ نم یھابرگ یدلش برا یچ درختیھ: ندیگویم

 !باشند
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ت تکرار کند و تو از یداشتن کسی است کھ الفبای دوست داشتن را براست بلکھ نین درد زندگی مردن نیق تریعم

ست کھ از چشمانت یست بلکھ گذاشتن سدی در برابر رودین درد زندگی مردن نیق تریاموزی عمیاو رسم محبت ب

ن حالت شکستھ یست بلکھ پنھان کردن قلبی است کھ بھ اسفناک ترین درد زندگی مردن نیق تریجاری است، عم

ن احساس زندگی است، یست بلکھ بھ دست فراموشی سپردن قشنگ ترین درد زندگی مردن نیق تریعم. است

  . خ بستن وجود آدمھا و بستن چشمھاستیست بلکھ ین درد زندگی مردن نیق تریعم

 بشوید شتھ راآمد گذ بھار

 دینو را بگو نوا و نغمھ

 ھن مایبھ قلب مردمان م

 . بروید یآرزومند یلنھا

سھ چیز در زندگی . زمان، کلمات و موقعیت ھا: نمی گردند زندگی ھیچگاه باز در سھ چیز: دیرمافیم یدانشمند

موفقیت ، رؤیا ھا: سھ چیز در زندگی ھیچگاه قطعی نیستند. آرامش، امید و صداقت: ھیچگاه نباید از دست بروند

  .  دوستانعشق، اعتماد بھ نفس و : سھ چیز در زندگی از با ارزش ترین ھا ھستند. و شانس

  
بوی . بوی شکوفھ ھای بھاری بوی عشق می آید، بوی گل اقاقیا. بوی ھوای صبحدم می آید. پنجره را بازکنیم

مردم  ،عشق بھ وطن وروشنائی ترنم شادی پرندگان می آید ، بیداری، شفق صبح و، بوی آزادی، خوش زندگی

  . فرزند مادر، عشق بھ خانواده عشق بھ زن و و عشق بھ پدر ،ھنیم

  داده چمن را رنگھا بھاران

  را  نسترنی گلھا و قیشقا

  کردم اللھ ھا را بھ غربت بو

  . وطن را  ییبو اد آوردی مگر

 . میجشن بگر یات پارسیادب نان زبان ویآفر افتخار بزرگان و با را نوروز و بھار

 . اشعار فردوسی یافت بھ نوروز را می توان در ام گرفتن روزھای آغازین فصل بھارچگونگی ن

ھر کدام مطابق  دگرگونی توجھ ویژه نموده اند و و شاعران، بھ این تغییر ھمھ سرایندگان و یفردوس س ازشاید پ

  . سروده اند زمینھ فکری خود در وصف نوروز، بھار، چمن، گلستان و شکوفھ، با نازک خیالی شعر
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ھ جا مانده از اشعار ب ابیات و اکثر دلپذیر، مشھور و اشعارکھ بھ سرودن  یرودکی سمرقندی پدر شعر پارسی در

واژه واژه ابیاتش می توان نغمھ  پرداختھ است کھ از وی در حوزه ادبیات توصیفی است، چنان بھ توصیف بھار

 :پرندگان، غرش ابرھا، ریزش باران و حرکت جویباران را شنید

 بـا صـد ھـزار نـزھــت و آرایـش عجیب       آمـد بـھار خـرم بـا رنـگ و بوی طیب

 لـشـکــرش ابـر تــیره و بـاد صبــا نــقیب       یـکی لـشکـری بـکردچـرخ بـزرگوار 

 آن رعد بین کھ نـالد چون عاشق کئیب و        آن ابر بین کھ گرید چو مرد سوگوار

 چونان حصاری ای کھ گذر دارد از رقیب       تیره دھد روی گاه گاه خورشید زابر

 وز بــرف بـرکــشیــد یـکی حـلھ قـصیب       بـاران مـشک بـوی بـبارد نـــو بـھ نـو

برعھده دارند؛  یفھ یرودکی بھار را بھ سپاھی تشبیھ کرده است کھ رویدادھای طبیعی، ھر کدام در این سپاه وظ

است و برق آسمان بھ عنوان نفاط یا کسی است  فرمانده لشکر ابرھای تیره بھ منزلھ سپاھیان و باد صبا، نقیب و

  . از نفت را بھ کشتی یا سپاه دشمن می اندازدکھ ظرف ھای مشتعل 

کوھساران را چنین توصیف می  پرتو افشانی خورشید بر بلند آوازه در بیتی، آمدن صبح و شاعر خاقانی دیگر

 :کند

 خون سیاووشان نگر بر خاک و خارا ریختھ           شب چاه بیژن بستھ سر، مشرق گشاده زال زر

اسیاب است کھ بھ شب تشبیھ شده و  یھ کرده است کھ ناجی بیژن از چاه آرخورشید مشرق را بھ زال زر تشب او

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

 :ی در توصیف آسمان ابری، این چنین سروده استفرخی سیستانی نیز ھمچون خاقان

 تو گوی موی سنجاب است بر پیروزه گون دیبا           تو گفتی گرد زنگار است بر آیینھ چینی

سطح آیینھ نشستھ و در مصرع دوم از  فرخی در مصرع اول از الیھ ای از رنگ زدگی سخن گفتھ است کھ بر

حریری پیروزه گون افتاده و این چنین، آسمان گاه سرخ و گاه  موی خاکستری سنجاب سخن گفتھ است کھ بھ

 . خاکستری آماده بارش در بھار را توصیف کرده است

 :منوچھری دامغانی درباره بھار این چنین سروده است

 کامگار، کار گیتی تازه از سرگیر باز       آمدت نوروز و آمد جشن نوروزی فراز

ھمچون بسیاری از واژه ھا در ذھن و  ارسی، رویکرد مفھوم بھار نیزعرفان بھ شعر پ پس از ورود تصوف و

در آثار این دوره، بھار قرین تحول درونی و انفسی انسان است و . زبان بزرگان ادب ما دچار تغییر و تحول شد

  . شاعران نیز آن را دستاویزی برای تحولی درونی قرار داده اند
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 :موالنا در ابیاتی سروده است

 خاک شو تا گل برآیی رنگ رنگ        کی شود سرسبز سنگدر بھاران 

 . آزمـون را یـک زمـانی خـاک بـاش        سال ھا تـو سنـگ بودی دلخراش

این چنین بیان می کند کھ در بھار کھ فصل رویش و  این دوبیت روش تمثیل را در پیش گرفتھ است و موالنا در

  :حافظ می خوانیم از. شکفتن است

  . بھار توبھ شکن می رسد، چھ چاره کنم        سحر گفتم استخاره کنمبھ عزم توبھ 

  . مرگ کھ در بھار نھفتھ است، اشاره کرده است این ابیات بھ وجھ زندگی پس از مولوی در

 خاک شو تا گل برآیی رنگ رنگ        در بھاران کی شود سرسبز سنگ

 . خـاک بـاش آزمـون را یـک زمـانی        سنـگ بودی دلخراش سال ھا تـو

اندیشمند را بھ تفکر و تأمل در زیبایی  انسانی، بھ خصوص انسان فرھیختھ و حقیقت بھار، فصلی است کھ ھر در

  . دگرگون شدن حیات وا می دارد ھای طبیعت، تازه شدن و نفس کشیدن زمین و

   :را چنین بیان می کند سعدی بھار

  . حرا و تماشای بھارخوش بود دامن ص    بامدادی کھ تفاوت نکند لیل و نھار

 

  :ن سروده استیاین رباعی دل انگیز ھم خوش بودن و لذت راچن خیام در

  

 بـی باده گـلرنگ نـمی باید زیست        سبزه گریست سر باز بر آمـد و ابـر

  . تا سبزه خاک ما تماشاگھ کیست؟       این سبزه کھ امروز تماشاگھ ماست
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