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و یا مدبر اللیل والنها وب واالبصارلقلیا مقلب ا  

 ویا محول الحول واالحوال حول حالنا الی احسن الحال

ای تغییر دهنده  دل ها  ودیده ها /   ای مدبر شب و روز  ترجمه ومعنی این دعا  برای تبدیل سال :                     

.ای گرداننده سال وحالت ها بگردان حال ما را به نیکو ترین حال  /  
 

پر ال باشد امیدوارم سو تبریک وتهنیت عرض میدارم  همه دوستدران ، طبیعت به هجری شمسی  را  ۱۳۹۸ال س

برای افغانستان عزیز  صلح سراسری وهمچنان آرزو    از سعادت ، سالمت ، کامیابی  دوستان وآشنایا ن گرامی

 تمنا دارم. وجهان 

 نوروز 
 ما  زمین سر عنعنویتاریخی وجشن 

   

 .یعنی مکمل هم دیگر است طبیعت و انسان 

از خدمات داشت گبزر بخاطربرای اولین بار  پیشدادی ها بوسیلۀ افغانستان در که است  جشن نوروز جشنی  عنعنوی

  . شمسیبا روز اول  سال است که مصادف برگزار شده بود  پادشاه  " یما"

مورد    باشد  "ام البالد "بلخ بامی یا  تمام قلمرو پیشدادی ها که پایتخت آن بیک سنت عالی درآهسته آهسته این روز 

به مناطق بیرون شده  بلخ بامی ثغور و  حدود از منحیث  سنت برگزیده  ه خجست روزقرار گرفت که بعد ها این پسند 

   .تجلیل می کنند عنعنوی  باستانی را اساطیری ین جشن  اکه تا امروز  وسعت یافتآسیا  در بیشتری 

، آذربیجان  منستان، قرقیزستان ، قزاقستان ازبکستان ، ترکایران ، تاجیکستان ، نوروز در کشور های افغانستان ، اکنون 

رفتن  گوناگون  بخصوصر داده و با مراسم کشور بعنوان یک روز رسمی قرا در تقویم دستان بطور رسمی ان را وکر

  کنند کوه ها  بیرون از  شهر می روند و روز اول سال نو را  با طبیعت  بهاری آغاز می ۀ ها و دامن هگابه تفریح

ا(  هند ،سوریه وآلبانی هتنها اویغورها، قزاق، قرقیزها و ازبکدرکشور های گرجستان ، روسیه،  چین ) درچین  :    

  .میکنند غیر رسمی  تجلیل  وروز  بطور از ن

به ثبت   گان گذشتیک  اثر  فرهنگی یونسکو  بعنوان سازمان  از طر ف ما زمین سرنوروز ! این جشن عنعنوی  

 . مسئولیت دارد یان جهانآثار فرهنگی وباستانی حفظ  رسیده است که  نهاد بین المللی  یونسکو برای 

تقویم خود  بطور رسمی  براساس امروز جشن  نوروز  که مصادف با اول روز  فصل بهار نه تنها در کشور های که  

سبب    تجلیل این  .آیدمی تجلیل  بعمل  نیز جهان   سراسررددر نمایندگی های این کشور ها تجلیل می کنند  بلکه 

  وحاال همه ان را میشناسنداست  شده  در سطح جهان  سنت خجستهاین  یشناسای

از طبیعت سر چشمه می گیرد  در کشور  های   که نوروز  نماد جشن نوروز همان  سفره هفت سین  ان می باشد  که  

 انر ا می چینندجلیل می کنند  

 دارندهم  ان  یک فلسفه  و مفهومی  سفره هفت سین از این قرار است که هرکدام اجزای

 :ی هفت سینااجزاء سفره 

نماد عشق و دلباختگی است و از مقدمات اصلی تولد و زایندگی. عده ای عقیده دارند که بوی برگ و شکوفه   :سنجد

 .درخت سنجد محرک عشق است

 .نماد شادابی و سرسبزی و نشانگر زندگی بشر و پیوند او با طبیعت است :سبزه

 .نماد زایش و باروری گیاهان است و از جوانه های تازه رسیده گندم تهیه می شود :سمنو

 که نمادی از خیر و برکت و درآمد است :سکه

 .مهر و مهرورزی  هم نماد :سیب

نماد چاشنی و محرک شادی در زندگی به شمار می روند. اما غیر از این گیاهان و میوه های سفره  :یرسو  سماق

نماد زایش و آفرینش است و نشانه ای « تخم مرغ » نشین، خوان نوروزی اجزای دیگری هم داشته است:دراین میان
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ً باید در باالی سفره جای بگیرد. « آینه»از نطفه و نژاد.  نشانه برکت در « آب و ماهی»نماد روشنایی است و حتما

 زندگی هستند.

کتاب  انها مذهب  نظر بههم یکی از پایه های اصلی سفره هفت سین است و براساس آن هرخانواده ای کتاب مقدس 

 .مقدسی را که قبول دارد بر سفره می گذارد

خود  اوستا   زرتشتیان ودر گذشته  ، را   و کلیمیان توراترا   ، کریم  قرآنمسلمانان  بعد از امدن  اسالم  حاال  چنانچه

 .را بر باالی سفره هایشان جای می دهند

که  این همه نعمت ها را که در سفره هفت یاد کردیم  قل سلیم بشری که خدا  به ما داده است وقتی خوب فکر بکنیم وع

  .ست کی آفریده است  ؟  بیشک خدای توا نا وبی همتا 

ریشه  بهتیشه  در اصل  چنین نظری مخالف است  نوروز   جشنفکر می کنند که  دین اسالم با  تجلیل پس حاال بعضی  

   .بنیاد خود می زند

خود سرمشق قرار د که   انسان می تواند   ان  را در طول زندگی داردین اسالم یک فرمان  واضع و روشن و اشکار 

دین  :  صاف  را  بردار و  درد  را بگذار!)) خذ ما صفا  دع ما کدر ((  نشود که میفرایند: گمراه  از راه راست تا  دهد 

یعنی چیزی که به ضرر انسان باشد ان را انجام مده وچیزی  اسالم  فرمان داده که صاف را بردار و ناپاک را بگذار

بعبارت دیگر که چیزی که از گدشته گان که عمل خوب باشد  انرا انجام دهید وچیزی که   که مفید باشد ان را انجام بده 

روف در اسالم  است که میگوید حتی از دشمن خود ت که  اگر یک عادت بد باشد ان را  انجام ندهید  یک مثال مع

 خوب ویک حسن خوب داشته باشد ان را انجام بده 

پس عنعنات وچیزی های که از فرهنگ های گذشته بجا مانده که مفید واقع شود  ان را منع نکرده است  وگرنه  دین 

با وشدیدا  منع کرده است را  وشرافت انسان مضر باشد ان اسالم  دینی است که چیزی که به ضرر انسان وانسایت 

  است. مخالفچنین چیزی 

بنابرین تجلیل از نوروز تجلیل از زندگی نو با طبیعت که از نباتات که با چشم دیده می شود تا ان چیزی های که با 

وع فعالیت کوشش نو در همه اجزای طبیعت شر میکروسکوپ دیده میشود همه  بفرمان خدا برای آغاز نو  تالش نو و

 می کنند  وانسان هم جز این طبیعت است

 ما بجای اینکه از طبیعت درست استفاده کنیم متاسفانه به ان ضرر می رسانیم 

رود خانه و مواد  مضری که بضرر طبیعت مواد ی که  به  کشور ها و بفابریکه ها  شما ببنید گاز ها ی گلخانهای  

 تلف که از آمار وگزارش ها دیگر در رسانه هرروز می شنویم  بلند می رود است انها را دررود خانه در کشور ها مخ

 می ریزند و طبیعت را بخطر می اندازد  وحتی خطر نابودی است

را آغاز کرده مبارز کسانی که طبیعت را بخطر انداخته  دربرابربرای حفظ طبیعت  البته یک عده ای تا توان خود  

چند مشت کاغذ که انسان وانسایت و حیات بشر  را بخطر انداخته ) دالر وغیر پول است  تا از طبیعت که از طال و 

حاال در هرکجای و در هرنقطه جهان  شمار زیادی به دوستداران طبیعت  زیاد می شود  واین خبر  رایج در جهان (

 مسرت بخشی است  تا مخالفت  خود را با برپایی تظاهرات شاهد ان در جهان هستیم 

قول معروف وقتی کسی اهرم  وقدرت اجراییه  دردست ندارد متاسفانه کسی بصدای انها گوش فرا نمی دهد         اما ب 

بنا ء یک چیز معلوم وروشن  است که باالخره  روزی صفر بر صد پیروز می شود که دوستداران طبیعت در جهان 

را که چند پول خر ونفت فروش  بخطر   انداخته  طبیعت حاال  شمار  تعداد  وحامیان انها  روز به روز زیاد می شوند تا

 است  نجات بدهد  ان شاه هللا 
   

ارند یعنی بقای طبیعت  بسیار نزدیک باهم د ارتباط   نوروز جشن  زندگی دوباره طبیعت با انسان  است هردو جشن 

 د بقای انسان است اگر طبیعت نباشد زندگی انسان هم به پایان میرسبستگی  درواقع 

صاحب                         زندگی دوباره  من و تو  با طبیعت سبز که خدا برای من تو اعطا فرموده است         جشن نوروز ، 

بگیریم  که همه طبیعت  وعبرت من وتو آفریده است  تا  از ان استفاده وهمچنان  از ان پند  برای ست  که  خداطبیعت 

 .آیات قدرت خدا ست 

ل در لینک ذیبه دوستداران شعر وموسیقی  آهنگ  ربا آواز استاد سبیدل را حضرت انی عوالمببه این مناسبت بهاریه ا

 تقدیم میکنم.

  2CJUZo-https://www.youtube.com/watch?v=993a 
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