سخن نخست

به�ار فرصت�ی ب�رای روی�ش دوب�اره
روزشمار سال که به آخرین روزهای زمستان میرسد ،جنب و جوش مردم برای
اس��تقبال از بهار و تولد دوباره طبیعت ،دیدنی اس��ت .به روایت تاریخ« ،نوروز» به
عنوان جش��ن زنده شدن زمین و بالندگی طبیعت ،س��نتی کهن و هزاران ساله در
فرهنگ مردم ایران است .جشنی برخاسته از دیدگاه ،اندیشه و فرهنگ ایرانیان که
با نوشدن بهار طبیعت ،این نکته را یادآوری میکند که همواره فرصت دگرگوني و
تح ّول وجود دارد و در ورای روزهای سرد زمستانی ،شادابی بهاری نهفته است.
همانگونه که فرارس��یدن هرسال نویی ،فرصتی برای رویش دوباره و سبزشدن
زمین اس��ت ،آدمیان هم میتوانند با اندیشیدن به آنچه انجام دادهاند ،برای فردای
خود طرحی نو دراندازند .سرسبزی طبیعت پس از زمستان سرد و سخت و درختان
بیب��رگ و خاکه��ای یخ زده و بیحاصل ،برای خردمندان ای��ن پیام را به همراه
دارد که باید فرصت بررس��ی گذش��ته و تالش برای بهرهب��رداری از فرصتهای
پیشروی آینده را از دس��ت نداد و بهجای تکرار و روزمرگی ،به نوشدگی ،تح ّول و
بهار انديشيد.
در فرازی از دعای روز نوروز ،از خداوند ميخواهيم تا حال ما را به بهترین حاالت
برگرداند .انس��انی که بهدنبال دس��تیابی به بهترین حالت اس��ت ،از دیدن درختان
خش��کی که در هر بهار س��بز ميش��وند و از سال گذش��ته بلندتر و پر برگو بارتر
میگردند میآموزد که برای رش��د و شکوفایی وجود خود ،شایسته است که عالوه
بر محاس��به نفس ،با اراده ،امید و احس��اس مسئولیت نس��بت به خود و دیگران،
کاستیها و سستیها را جبران کند و به تقویت نقاط مثبت و قوت خود بپردازد ،تا
عالوه بر باروری و رش��د خود ،دیگران را نیز از تجربیات خود بهرهمند سازد و الگو
و سرمشق سازندهای برای ایشان باشد.
با این وصف ،اس��تقبال هرس��اله از بهار تنها به خانهتکان��ی ،نوکردن کهنهها و
تفرج در طبیعت منحصر نمیشود؛ بلکه دستاوردهای با ارزشتری همچون
سفر و ّ
تفرج در گستر ة جان آدمی
خانهتکانی دلها و جانها از کینه و کدورتهای کهنه و ّ
بهعنوان اش��رف مخلوقات الهی را بههمراه دارد تا با بیدار س��اختن جان ،عالوه بر
عقالنی حاصل از تالش در تحول
لذت جسمانی از بهار طبیعت ،به لذت روحانی و
ِ
ت یابیم و با فرارسیدن هر بهار در زندگی ،شاهد جوانه زدن فضیلتی بر
درونی دس 
شاخسار وجود خود باشیم.
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