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نور

و

...

آدمی از لحظه تولد تا مرگ ،از بهار عمرش تا خزان
زندگیاش؛ بی آنکه بداند مسافر است و قدم در راه
سفری میگذارد که ناگذیر از تجربه کردن است.
نوروز یک مقصد است ،یک مقصد نو و یک تجربه نو.
در کشمکش میان نور و تاریکی ،نوروز روز اعتدال
روز و شب است .اعتدال بهاری بیانگر این است که
نه تاریکی همیشهگی است و نه نور و روشنی ابدی.
مهم است که در کجا ایستاده باشی و جانب کدام
سمت را گرفته باشی .جهان بر مدار گردش است و
گذر از زمستان به بهار .تلخکامیها را باید درس
گرفت و دل خوش داشت و امیدوار بود به گرما و
آبادانی بهار:

دال ز نور هدا یت گر آگهی یابی
چو شمع خنده زانن رتک سر توانی کرد
گذشتن و گذر کردن رسم و شیوه دیرین همه پاکان
و نیکنامان سرزمینمان ایران است .این شماره را
به مناسبت آغاز سال جدید شمسی با هزاران امید
تقدیم حضور شما خوانندگان عزیز میکنیم :
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شیپ گفتار شورا

شورای هماهنگی سازمانهایی غیردولتی میراث
...

دلدادگان این پهنه ی در سالی که گذشت با این که
همچنان همه ی گیتی درگیر همه گیری کوید بود اما
تالشی خستگی ناپذیر رابا همهی محدودیتها انجام داد.
مجموعهایی از نشستهای البته بیشتر مجازی را چه در
هیات رئیسه و چه در قالب نشست های مشورتی و
علمی .از نسخه ی نوروزی واچار که سال گذشته منتشر
شد تا به این شماره که سوّمین آن است دیگر تالشهایی
هم صورت گرفته که به هنگام مناسب در مورد آنها نیز
سخن رانده خواهد شد .خدا را شاکریم که آنچه سرانجام
پذیرفته تا به امروز را مددمان کرده و آرزومندیم باز توان
خدمت به عالقهمندان این پهنهی زرخیز را داشته باشیم
در پایان امیدمان نوروزی پیروز و بهروزی هر روز برای
همهی اهل ایران فرهنگی است تندرستی و رهایی از
گجستگی کرونا ،فراخی روزی و فرخندگی روزگار برای
همهی دلباختهگان ایران جان و آرامش روان در
گذشتگان این بروبوم دلخواه پیوستهی ماست.
مهران محمدی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انجمن(ملی) دوستداران حافظ

عضو و دبیر هیات رئیسه شورای هماهنگی سازمانهای
غیردولتی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
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بهار اسلیمیهایش را ریخته روی درختها و دارد چراغ
گل میبندد .آسمان را پاک میکند تا ستارهها
درخشانتر شوند ،میخواهد آذین کند روزگار نو را،
روزگار نور را ،تا سدهایی دوباره آغاز شود در این خاک
مشک سا ،تا کوه بشکفد و از تپش قلبش زاللی آب بدود
در رگ زندگی و غزل غزل شبنم ،حریر گلبرگ و برگها
را پاک کند از غبار کهنهگی اینک بهار پایکوبان به
بایگانی میبرد سدهایی و سالی دیگر را ،که نه خوشیش
ماند و نه نا خوشیش .تلخیهاش را به اشک شستند و
شستیم ،شادیهاش را نیز و چه خوشبخت بودند آنان
که به نام نیک زیستند و آنان که دوباره به تماشای
خلقت مینشینند با نیک نامی آنهم از پی هزاران سال
که چشمنوازتر از این تکرار بیتکرار نیست.
خوانندگان ارجمند و همراهان فاخرمان سدهایی دیگر و
سالی دیگر در مقدم نوروزی دیگر به پایان آمد و تاریخ
این بر و بوم دفتری دیگر از تلخ و شیرینهایش را بست
تا بگشاید دفتری دیگر را پر نور تر و آدمیانی دیگر بیایند
و نقش عشق زنند.
بوم این ملک مستغنی را نوروز هزارههاست دیگر یک
رسم نیست برای فرهنگ ایران فرهنگی که یک ژن است
برای انتقال تشخص انسان قدردان از آفریدگار ،برای نقل
رادی و جوانمردی برای تکرار مهرورزی و برای تمدید
دوست داشتنها و برای ورزش نیکوکاری ونیکو کرداری.
امیدواریم و دست به مروا که مروارید شود سده ی نو و
سال نو و روز نو و برود اندوه همهگیری ویروس و بیاید
زربفتنشینی و زرافشانی تندرستی و پیروزی و
سربلندی و کامروایی و کامرانی برای همهی مخلوق به
ویژه ایرانی جماعت و ایرانی دوست .کاش بهار به دل
جنگ آوران هم بیاندازد که رحم کند بر چشمان ترسیده
نوزادی که از غرش توپ خواب خوشش را گم کرده،
کاش ...

فرهنگی صنایع دستی و گردشگری همراه با پاسبانان و

ایپم وزارت خاهن ...
نوروز بزرگترین سرمایه ایران فرهنگی است.

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز

مصطفی فاطمی
مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی
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ایران پر است از فرهنگهای گوناگون اقوام و ادیان،
آیینها ،رسوم و تمدنی که مردمان این بوم به فراخور
زندگی ایجاد کردهاند اما در میان آنچه از گذشتگان به
عنوان میراث فرهنگی ملموس و ناملموس برایمان باقی
مانده یک آیین ایرانی است که به عنوان حلقه اتحاد
مردمان این سامان پا را از مرزهای یک کشور فراتر نهاده
و ایران فرهنگی را با نماد خود آشکار کرده است.
ایرانی که امروز بیش از  15کشور را در زیر چتر یک
آیین مشترک گرد هم آورده و جغرافیایی به وسعت یک
قاره را به تصویر میکشد ،جغرافیای پهناور نوروز و
همزمانی آن با بهار گیتی در نیمکره شمالی یا اپاختری
و پیشینه باستانی آن و انگیزه و پافشاری این جشن بر
مردمدوستی و مهرورزی در میان جهانیان ،بانی نگرش
و رویکرد ویژه سازمان ملل متحد و دیگر کشورها به
نوروز شد.
امروز که در کنار ایران کشورهای عراق ،هند ،افغانستان،
تاجیکستان ،ازبکستان ،آذربایجان ،روسیه ،قزاقستان،
قرقیزستان ،آلبانی ،ترکیه ،ترکمنستان ،سوریه،
گرجستان ،پاکستان و مقدونیه شمالی جشن نوروز را
برگزار میکنند ،نگاه جهانیان به نقطه ثقل این آیین
هزاران ساله است تا ببینند ایران که مادر این فرهنگ
غنی است از داشتههای نوروز چه اندوختهای برای خود
برداشت میکند .میراث فرهنگی میراث طبیعی و صنایع
دستی سرمایههای فرهنگی هر کشوری در حوزههای
گوناگون اقتصادی خصوصاً توسعه گردشگری است و
حفظ و بهرهبرداری از این سرمایه گرانبها به معنای
توسعه اقتصاد گردشگری ایران خواهد بود ،نمادی که
دربر گیرنده یک فرهنگ غنی با آداب و رسومی است.

میراث فرهنگی میراث طبیعی و صنایع دستی سرمایه-
های فرهنگی هر کشوری در حوزههای گوناگون
اقتصادی خصوصاً توسعه گردشگری است و حفظ و
بهرهبرداری از این سرمایه گرانبها به معنای توسعه
اقتصاد گردشگری ایران خواهد بود ،نمادی که در بر
گیرنده یک فرهنگ غنی با آداب و رسوم و سننی است
که دانش گذشتگان این سامان را در گیتیشناسی و
اخترشناسی ،فصـلگذاری ،تاریـــخ ،دانش کشاورزی و
حتی معماری و صنعت و ...به تصویر میکشد  ،این یک
سرمایه ملی است که میتواند دیپلماسی گردشگری
منطقهای بزرگ در جهان را ایجاد کند و نخ تسبیح
ملتهایی باشد که به این فرهنگ زیبا عشق می ورزند،
نوروز سرمایه ما ایرانیان است.

ایوان

بهانه این شماره نوروز و نور و روشنی است .امیدواری
...

ایوان که سردر و پیشانی بازار است همان سخن
سردبیر است که قالب و محتوای مجله را شرح
خواهد داد .آمود تزئینات نشسته برا ایوان است و
بخشی است که در آن از همکاران و حامیان مجله
که زحمتشان در هر شماره زینت بخش مجله شده
است خواهیم گفت.
گذر دیوان که به بررسی موضوع مورد بحث از نگاه
اساطیر و مذهب و حکومت میپردازد ،اینبار به
بررسی جایگاه نوروز در ساختارهای حکومتی
_تاریخی ملل حوزه نوروز ،در گذر مردمان به و
معرفی کوتاه از آنچه تحت عنوان میراث ناملموس
شناخته میشود و متعلق به مردم است و روز بهروز
بر غنای آن افزوده میشود خواهد گفت.
در گذر ایران از میراثی سخن گفتیم که در ارتباط
با مهارتها و فنون اقوام در ارائه یک فرهنگ و سبک
زندگی است ،گذر ملل این شماره به خاطر شرایط
نابسامان و ناگوار منطقه و بروز جنگ و کینه و
دشمنی ،به بررسی جایگاه نوروز در صلح آفرینی و
دوستی خواهد پرداخت ،در بخش هورژین نیز از
آیینهای پیشواز نوروزی ،شادمانی کودکانه در نوروز
خواهیم گفت.
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تالش شده با رعایت امانت در سخن مطالب ارائه
تنظیم گردد .امید است که مقبول افتد...
اسماعیل دادخواه
سردبیر
اسفند ماه 1400
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آدمی ستایشگر زیبایی است و فصل های طبیعت
جلوه آن .بهار اولین تکلم است ،تابستان نخستین
ستایش ،باران نغمه ای بلند ،پاییز اجابت و زمستان
پایان است .کسی که در فصول این را بداند ،فصول
به خدمتش بر میخیزند و او در همه فصول
توانگرست.
بهار طبیعت ،فرصتی است برای دل آدمی؛ تا در
فروردینِ آن راهنمایی نیکو شود ،برای خود و
دیگران در سفر به کوچه باغهای اردیبهشت؛
فرصتی است برای گشت و گذار و قدم زدن در زیر
باران بهاری شهر و لذت بردن از نظم بی بدیل
طبیعت .فرصتی است برای رسیدن به دشت های
با شکوه خرداد تا نگهبان و پاس دارنده سرسبزی و
نشاط زندگی برای خلق دنیایی بهتر باشد.
یک سال از انتشار اوّلین شماره واچار گذشت و در
این یک سال پستی و بلندیهای بسیاری را از
سرگذراندیم و بسیار آموختیم که باید صبور بود و
همواره در راه مطالعه و افزایش دانش و آگاهی گام
برداشت .چرا که آگاهی شالوده و بنای هر پیشرفت
و سعادتی است که میتواند سرنوشت ملتی را
دستخوش تغیرات کند .آنچه در برابر دیدگان
شماست ،نشریه داخلی الکترونیکی شورای
هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی-
صنایع دستی و گردشگری کشور با عنوان واچار
است که به همت و تالش دوستان و اساتید بزرگوار
ایرانپژوه تنظیم و ارائه میشود.
بر خود الزم میدانیم از تالشها و حمایتهای بی-
دریغ اساتید بزرگوارمان مخصوصاً دکتر سیداحمد
محیط طباطبایی ریاست ایکوم تشکر کنیم.

برای روزهای بهار و گذر از زمستان ،بر این اساس:

آمود

...
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احیاء در جوامع صاحب فرهنگ و صاحب تاریخ ،هنگامی
مطرح میشود که کارکرد سنت ناقص یا متوقف شده
است .به عبارت دیگر ضرورت روی آوردن به احیاء بر
این اساس است که سنت ،وظیفه خود را انجام نمیدهد
و کارکرد آن در جامعه دچار وقفه شده است و میبایست
از طریق آگاهی بر امکانات سرزمینی و نیازهای معاصر
جامعه ،با برنامهریزی همه جانبه فقدان کارکرد سنت را
جبران نمود.
در اینجا به مسیری که اکنون در جامعه طی میکنیم
یعنی آغاز سده نو هجری شمسی میپردازیم .نسبت
احیا با توسعه کشور چگونه است؟ نسبت احیا با گذشته
چگونه است چرا باید گذشته را بشناسیم؟ آیا مراد از
گذشته بازگشت به گذشته است؟
اصال بازگشت به گذشته امکان پذیر است؟ خیر ،ما
گذشته را میشناسیم تا آینده را پایدارتر کنیم .آنچه در
جامعه ما اتفاق افتاده این است که ما از گذشته به سمت
آینده حرکت کردیم اما در حال حاضر مسیری را که در
قالب توسعه طی میکنیم نه از گذشته نشانی دارد و نه
به سمت آیندهای پایدار میرود .بریدن از گذشته و رفتن
به سوی آیندهای نامعلوم ،وضعیت معاصر توسعه ماست.
تمام جوامع مدرنی که میشناسیم برای تحقق آیندهای
مطمئن ،گذشته خود را متحول کردهاند .آنها جوامعی
هستند که مبتنی بر کارکرد سنت حرکت کردند و بر
این مبنا توسعه یافتهاند.
بحث اصلی احیاء چگونگی مدیریت سرزمینی است .ما
چیزی که اسم آن شهر ایرانی است ،آن را بافت تاریخـی
نامیـدهایم و بعد بدان نرسیدیم آن را بافت فرسوده
نامیدیم و آنجایی که رشد شهری اتفاق میافتد آن را
نوسازی مینامیم.
و نوسازی را نیز کم کیفیت و فرسوده میسازیم یعنی از
اشتباهی به اشتباه دیگر میغلطیم و درس نمیگیریم،

خود را در مسیری قرار میدهیم بدون اینکه ماهیت آن
مسیر را بشناسیم که آیا پایدار است یا خیر؟ آیا منفعت
دراز مدت دارد یا خیر؟ بدون اینکه حرکتها در احیاء
معلوم باشد .هدف از این نوشتار دعوت از همکاران
صاحب نظری است که این حرفها و این کلمات را می-
خوانند به بازنگری در اندیشه احیاء است ،یک دعوت
عمومی جهت بازنگری نسبت به اندیشه احیاء مورد نظر
اینجانب است.
اندیشه احیا باید اندیشهای همگرا باشد احیاء امری است
تمام رشتهای ،همه جانبه نگر ،کل نگر ،جامع اندیش،
احیا باید با منفعت عمومی جامعه درگیر باشد .دایره
توجهات احیاء باید بر حکمت سرزمین و دانش بومی و
جهانی استوار باشد.
حکمت امری است بلند مدت ،امر بلند مدت حتماً بازده
دارد و قابل بهرهبرداری و پایدار است .تصمیم احیا باید
مبتنی بر فرآیند باشد .منفعت عمومی جامعه به تمام
ارگانها  ،نهادها ،سازمانها و وزارت خانهها مربوط است.
یعنی ما باید بخش عمومی را در گیر کنیم .بخش
خصوصی را درگیر کنیم ،رسانهها ،دانشگاهها NGO،ها
را درگیر کنیم.
ما میبایست احیاء را براساس ایرانیت ،اسالمیت و
عصریت احیاء کنیم .احیاء را بر عرف ،شرع و عقل بنیاد
کنیم.
ببینید اگر ما ساحتهای احیا را مشخص کنیم ،متوجه
میشویم مسیری را که باید طی کنیم مسیری پیوسته
و طوالنی است.ما در حال حاضر در مراحل اولیه احیاء
هستیم .در مرحله احیای در و پنجره و دیوار هستیم .آن
واحدهای الگویی معماری ایران را که صورت و مضمون
و معنا را حفظ کردهاند ،آن تفکر سه بعدی حاکم بر فضا
را بین سازه ،سازگاری و سازمان فضائی بنا ارتباط
یکپارچه برقرار میکردهاند  ،معیارهای تشکیل دهنده
شبکه خرد و کالن فضائی در شهر و آبادی و محله ،اینها
همه باید احیا شوند

بخشی از وجدان جامعه که مرتبط با موضوع احیاست،
بعد کسب آگاهیهای سرزمینی باید احیا شود؛ به هر
صورت اکنون در اول قرن 15شمسی حضور داریم .مهم
نیست که مسیر طوالنی است ،آنچه اهمیت دارد این
است که قدمهایمان را پیوسته و استوار در مسیر متحول
شدهی گذشته با نگاه به آینده پایدار برداریم .در این
صورت احیا میتواند راهبر تحول و راهبرد تحول باشد.
استراتژی معاصر کشور ما و متحول شدن کشور ما می-
بایست از مسیر احیاء بگذرد .برنامه توسعهای که ما می-
نویسیم متکی بر احیا سرزمین و احیا فرهنگ باشد و
پروژههای توسعه و همهی پروژههای عمرانی میبایست
مبتنی بر احیای دانش بومی و بومی کردن دستاوردهای
جهانی صورت گیرد.
هادی میرزایی
رییس هیات مدیره و مدیر عامل
صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و
بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی
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 خالصهای از عملکرد صندوق توسعه و احیاء
عملکرد مجموعه تاریخی در حال بهرهبرداری
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گذر دیوان

...

باورها یا اعتقادات مجموعهای از افکارند که به زندگی
معنا میبخشند ،ادراک ما از هستی را میسازند ،بدین
معنا که باورها نقش فرماندهی در مغز دارند و زمانی که
امری درست است ،باور به مغز فرمان میدهد تا به دنبال
همان باشد که از اعتقادات شما حمایت کند.
بر همین اساس باور به نو شدن طبیعت و آمدن نوروز و
تازه شدن جهان مختص جغرافیایی به نام ایران امروزی
نبوده و محدوده وسیعی از جهان را در بر گرفته است.
محدودهای که حوزه فرهنگی نوروز خوانده میشود.

با نگاهی به تاریخ کشورهای حوزه فرهنگی نوروز در
خواهیم یافت که تثبیت و تقویت حوزه فرهنگی نوروز و
حتی تالش در جهت تعدیل و یا حذف آن ،جز از طریق
دستگاه و دیوانهای حکومتی و مذهبی امکانپذیر نبوده
و بر همین اساس در این بخش ابتدا سری زدیم به
مشهورترین اثر فارسی خیام یعنی نوروزنامه و به بررسی
جایگاه نوروز در ایران باستان پرداختیم و سپس نگاهی
به مراسم سالم نوروزی را در دستگاه حکومتی قاجار
پرداختیم و سپس قدم به خارج از مرزهای سیاسی ایران
امروز گذاشته و نوروز را در دستگاههای حکومتی-
تاریخی امپراطوری عثمانی و نیز در دربار تیموریان هند
بررسی کردیم :
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آنیی پادشااهن عجم
برگرفته از نوروزنامه عمر خیام

نوروزنامه را منسوب به خیام دانستهاند .خیام
یادداشتهایی فراهم آورده بوده تا از آن کتابی
درباره نوروز به نگارش در آورد و شاید عمر وفا نکرده
و یا اصالً به آن نپرداخته و یادداشتهایش پس از او
به وسیله دیگران به شکل کتاب درآمده است.
اینکه مطلب اصلی کتاب از خیا بوده تقریباً آشکار
است و مجموعاً کتاب ،آدمی را میتواند به یاد
فیلسوفی ریاضیدان اندازد که رباعیها از اوست،
مردی که در عصر خود به خاطر احاطه بر دانشها و
استعداد و تفکرش مورد احترام اهل نیشابور بود و
در عصر خودش کسی جرات نکرده است که او را
بیدین بخواند.
نوروزنامه مشهورترین اثر فارسی خیام است و با
توجه به مبدا تقویم جاللی و کبیسههای پیش از آن
و اشاراتی که خیام به آن اشاره میکند ،روشن می-
شود که نگاشتن کتاب در حدود سال  495هجری
قمری صورت گرفته است.
از این کتاب دو نسخه خطی باقی مانده است که
یکی نسخه لندن است که کامل میباشد و نسخه
دیگر در برلن بوده که همین نسخه توسط مجتبی
مینوی در تهران ( )1314چاپ شده است.

ویژهنامه نوروز 1401

در این کتاب که بیان کرده آمد در کشف حقیقت
نوروز که به نزدیک ملوک عجم کدام روز بوده است
و کدام پادشاه نهاده است و چرا بزرگ داشتهاند آن
را و دیگر آیین پادشاهان و سیرت ایشان در هرکاری
مختصر کرده آید انشاءاهلل تعالی.
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امّا سبب نهادن نوروز آن بوده است که چون
بدانستند که آفتاب دو دور بود یکی آنکه هر 365
روز و ربعی از شبانروز به اوّل دقیقه حمل باز آید به
همانوقت و روز که رفته بود بدین دقیقه نتواند
آمدن ،چه هر سال از مدت همی کم شود ،و چون
جمشید آن روز اوّل ملوک عجم به پادشاهی
بنشست خواست که ایام سال و ماه را نام نهد و تاریخ
سازد تا مردمان آن را بدانند ،بنگریست که آن روز
بامداد آفتاب به اوّل دقیقه حمل آمد .موبدان عجم
گرد کرد و بفرمود که تاریخ از اینجا آغاز کنند.
موبدان جمع آمدند و تاریخ نهادند و چنین گفتند
موبدان عجم که دانایان روزگار بودهاند که ایزد
تبارک و تعالی دوانزده فرشته آفریده است .از آن
چهارده فرشته بر آسمانها گماشته است تا آسمان
را و هر آنچه اندر اوست از اهرمنان نگاه دارند و
چهار فریشته را بر چهار گوشه جهان گماشته است
تا اهرمنان را گذر ندهند که از کوه قاف بگذرند و
چنین کنند که چهار فرشته در آسمانها و زمین
میگردند و اهرمنان را دور میدارند از خالیق.
چنین میگویند که این جهان اندر میان آن جهان
چون خانهای است نو اندر سرای کهن برآورده و ایزد
تعالی آفتاب را از نور بیافرید و آسمانها و زمینها
را بدو پرورش داد و جهانیان چشم بر وی دارند که
نوری است از نورهای ایزد تعالی و اندر وی با جالل
و تعظیم نگرند که در آفرینش وی را ایزد تعالی
عنایت بیش از دیگران بوده است.
***
و چنین گویند که چون گیومرث این روزها آغاز
تاریخ کرد هر سال آفتاب را و چون یک دوره آفتاب
بگشت در مدت سیصد و شصت و پنج روز به دوازده
قسمت کرد هر بخشی سی روز ،و هر یکی را از آن

نامی نهاد به فریشتهای.
باز بست از آن دوانزده فرشته که ایزد تبارک و تعالی
ایشان را به عالم گماشته است ،پس آنگاه دور بزرگ
را که  365روز و ربعی از شبانهروزی است سال
بزرگ نام کرد و به چهار قسم کرد ،چون چهار قسم
از این سال بزرگ بگذرد نوروز بزرگ و نو گشتن
احوال آدم باشد .و بر پادشاهان واجب است آئین
رسوم ملوک به جای آوردن از بهر مبارکی و از بهر
تاریخ را و خرمی کردن به اوّل سال ،که هر روز نوروز
جشن کند و به خرمی پیوندد تا نوروز دیگر عمر در
شادی و خرمی گذارد ،و این تجربیات حکما از برای
پادشاهان کردهاند.

***
فروردین ماه به زبان پهلوی است ،معنیش چنان
باشد که این آن ماه است که اغاز رستن نبات در وی
باشد و این ماه مر بر برج حمل راست که سرتاسر
وی آفتاب اندر این برج باشد
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آمدن موبد و موبدات و نوروزی آوردن»
آئین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا به روزگار یزدجرد
شهریار که آخر ملوک عجم بود چنان بوده است که
روز نوروز نخست کس از مردمان بیگانه موبد موبدان
پیش ملک آمدی با جام زرین پرمی ،و انگشتری و
درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خود سبز
رسته و شمشیری و تیر و کمان و دوات و قلم و استر
و بازی و غالمی خوبروی و ستایش نمودی و نیایش
کردی او را به زبان پارسی به عبادت ایشان .چون
موبد موبدان از آن آفرین بپرداختی پس بزرگان
دولت در آمدندی و خدمتها پیش آوردندی.

انجمنگاه ایران «واچار»

 اندر آیین پادشاهان عجم
ملوک عجم ترتیبی داشتند در خان نیکو نهادن هر
چه تمامتر به همه روزگار و چون نوبت به خلفا رسید
در معنی خوان نهادن نه آن تکلف کردند که وصف
توان کرد ،خاصه خلفای عباسی از اباها و قلیها و
حلواهای گوناگون و فقاع نهادند و پیش از ایشان
نبود و اغلب حلواهای نیکو چون هاشمی و صابونی
و لوزینه و اباها و طبیخهای نافع هم خلفای بنی-
عباس نهادند و آنهمه رسمهای نیکو ایشان را از
بلند همتی بود.
دیگر آیین ملوک عجم داد دادن و عمارت کردن و
دانش آموختن و حکمت ورزیدن و دانایان را گرامی
داشتن همتی عظیم بوده است و دیگر صاحخبران را
در مملکت به هر شهر و والیتی گماشته بودندی تا
هر خبری که میان مردم حادث گشتی پادشاه را
خبر کردندی تا ان پادشاه به موجب آن فرمان دادی.
***
و دیگر نان پاره که حشم را ارزانی داشتندی از او باز
نگرفتندی و به وقت خویش بر عادت معهود سال و
ماه بدو میرسانیدندی و اگر کسی درگذشتیو
فرزندی داشتی که همان کار و خدمت توانستی
کردن نان پدر او را ارزانی داشتندی و دیگر برکارت
عمارت عظیم حریص و راغب بودندی و هر پادشاه
که بر تخت مملکت بنشستی شب و روز در آن
اندیشه بودی که کجا آب و هوا خوش است تا آنجا
شهری بنا کردندی تا ذکر او در آبادان کردن مملکت
در جهان بماندی.

دیگر عادت ملوک عجم آن بوده است که هر کس
پیش ایشان چیزی بردی یا مطربی یا سرودی گفتی
یا سخن نیکو گفتی در معانی که ایشان را خوش
آمدی گفتندی زه ،یعنی احسنت چنانکه زه بر
زبان ایشان برفتی از خزینه هزار درم بدان کس
دادندی و سخن خوش بزرگ داشتندی و دیگر
عادت ملوک عجم چنان بودی که از سرگناهان
گذشتندی اال از سر ]سه[ گناه یکی آنکه راز ایشان
آشکار کردی و دیگر آن کس که یزدان را ناسزا
گفتی و دیگر کسی که فرمان را در وقت پیش نرفتی
و خوار داشتی ،گفتندی هر که راز مملکت نگاه ندارد
اعتماد از او برخاست و هر که یزدان را ناسزا گفت
کافر گشت و هر که فرمان پادشاه را کار نبندد با
پادشاه برابری کرد و مخالف شد ،این هر سه را در
وقت سیاست فرمودندی و گفتندی هر چیزی که
پادشاه دارند از نعمتهای دنیا مردمان دیگر دارند،
فرق میان پادشاهان و دیگر فرامانروایائی است ،چون
پادشاه چنان باشد که فرمانش به کار نگیرند چه او
و چه دیگران.

مراسم سالم نوروزی
در میان همه جشنها ،نوروز توانست جایگاه خود را
به عنوان جشنی ملی در ایران حفظ کند .دلیل
پایدار ماندن نوروز در فرهنگ ایرانی را میتوان پیوند
عمیق آن با اسطورههای ایرانی و آیینهای سنتی
دانست .فردوسی ،طبری و بیرونی ماجرای جشن
گرفتن نوروز را منتسب به جمشید میدانستند و از
همین رو در قرون اولیه اسالمی در ایران ،استقبال
چندانی از این جشن نشد .ولی به تدریج با اجرای
آیینهای نوروزی توسط مردم ،برگزاری جشن نوروز
در میان حکام نیز ،جای خود را باز کرد.
مراسم سالم نوروزی که ریشههای آن به داستانهای
اساطیری باز میگردد ،ارتباط و رودروریی برای
عدالتخواهی و اجرای حق برای هر دو طرف بوده
است .روبهرویی مردم با حکمرانان خویش در این
روز و رد و بدل شدن هدایا ،اشعار دلپسند ،گرفتن
انعام و عیدی ،به همراه نو شدن طبیعت سبب شد
که مراسم سالم نوروزی شکل بگیرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
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ملت آمد ،با آموزههای اسالمی تلفیق یافت و ماندگار
شد.
سالم یکی از نامهای خداوند است و چون خداوند
فناناپذیر و منزه از عیب و نقص است؛ سالم در لغت
نیز به معنای سالمت از هر گونه نقص و عیب و
فناست .هرگونه اظهار محبت در آغاز مالقات ،تحیت
است .پس در اصل ،سالم همان تحیت ،از ماده حیات
و به معنای دعا کردن برای سالمتی و حیات دیگران
است .مصداق تحیت ،سالم کردن است .روشن است
که هر ملتی برای اظهار محبت ،در مالقات با یکدیگر
نوعی تحیت دارد که گاهی نمود عملی مییابد و
نشانه محبت و احترام است و گاهی نیز لفظی است.
سالم و تحیت ،پیامآور سالمت و امنیت و آشتی و
دوستی و محبّت ،نشانه آسودگی از خطرها و
کدورتهاست .همه اقوام و طوایف ،به هنگام برخورد
با یکدیگر ،برای خود تحیّت و تعارف و احترامی
داشته و دارند« .تحیّت» در لغت از ماده «حیات» و
به معنی دعا برای حیات دیگری کردن است ،سالم
شروع هر نوع اظهار محبتی به دیگران است.
از آنجا که با آمدن بهار ،طبیعت دوباره زنده می-
شود ،تمام گیاهان و حیوانات خفته بیدار میشوند
پرندگان مهاجر به خانه باز میگردند ،و ما به هر از
راه رسیدهای سالم میگوییم و این سالم در در
بازدیدهای نوروزی هم تکرار میشود .آیین مالقات
شاه با اقشار مختلف مردم را نیز سالم نوروزی یا بار
عام شاهی میخوانند.
واژه جشن بر گرفته از واژه اوستایی «یسن» است
که حکایت از نیایش و عبادت مزدایی حکایت دارد.
واژه عربی «عید» نیز دارای همان معنای جشن است

انجمنگاه ایران «واچار»

نوروز نماد همسویی ایرانیان باستان با نظام آفرینش
است .آنچه نوروز را ازدیگر جشنها متمایز میکند
ارتباط با پیامهایی مانند زندگی نو ،پاکیزگی،
همزیستی و دید و بازدید دارد .عید نوروز پیام آور
صلح و صفا ،شادی و آرامش برای ایرانیان است.
نوروز تنها یک جشن نیست بلکه آداب و رسومی
است که از نهاد و سرشت اقوام ایرانی حکایت می
کند و بر پیوند انسانها با طبیعت تاکید دارد .نوروز
آیینی باستانی است که منشاء پیدایش آن در حافظه
تاریخی ما ضبط شده است تا حدی که در دوره
اسالمی نیزعلی رغم فراز و فرودهایی که بر سر این

مریم کیان اصل

که به عنوان روز شادی و انبساط به شمار آمده است.
ناگفته نماند ،آنگاه که در زبان عربی واژه نیروز
(برخاسته از واژه نوروز) معنای مطلق جشن را پیدا
کرد؛ همانند واژه مهرجان (برخاسته از واژه مهرگان)
به معنای جشن و گردهمآییهای نشاط انگیز شده
است.
بر اساس اشعار شاهنامه ،ریشه اسطورهای جشن
نوروز به دوره فرمانروایی جم ،پادشاه پیشدادیان
میرسد .هنگامی که گیو ،بیژن را نمییابد به چاره
جوئی نزد کیخسرو رفته و از او میخواهد که به جام
خویش نظر کند و او را دریافتن گمشدهاش یاری
نماید .کیخسرو تا زمانی که نوروز فرا نرسیده نمی-
تواند به جام جَم نگاه بیاندازد و اسرار ببیند .چون
کیخسرو نیز تنها در نوروز است که میتواند جام جم
را در دست بگیرد و راز هفت کشور را دریابد.

فردوسی در شاهنامه چنین آورده است که:
به جمشید بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند
سر سال نو هرمز فرودین
بر آسوده از رنج تن ،دل زکین
بزرگان به شادی بیاراستند
می و جام و رامشگران خواستند
چنین روز فرخ از آن روزگار
بمانده از آن خسروان یادگار
طبری ،نوروز را سرآغاز دادگری جمشید دانسته و
مینویسد« :جمشید علما را فرمود که آن روز که من
بنشستم به مظالم ،شما نزد من باشید تا هر چه در
او داد و عدل باشد بنمایید تا من آن کنم و آن روز
که به مظالم نشست روز هرمز بود از ماه فروردین
پس آن روز رسم کردند».

از مرحوم دهخدا نقل است که« :فردوسی داستان
پدید آمدن نوروز را در زمان پادشاهی جمشید را از
متن خدای نامک (به معنی «کتاب شاهان» و مهم-
ترین اثر تاریخی دوره ساسانی) و دیگر کتب و
رسایل پهلوی برگرفته است.

ابوریحان بیرونی پرواز کردن جمشید را آغاز جشن
نوروزی میداند« :چون جمشید برای خود گردونه
بساخت و در این روز بر آن سوار شد و اجنه او را در
هوا حمل کردند .او به یک روز از کوه دماوند به بابل
آمد و مردم برای دیدن این امر در شگفت شدند و
این روز را عید گرفته و برای یاد بود آن روز در تاب
مینشینند و تاب میخورند».
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و این روز را عید گرفته و برای یاد بود آن روز در
تاب مینشینند و تاب میخورند».
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در میان همه جشنهایی که پس از اسالم در ایران
به دلیل بیتوجهی فرمانروایان و مخالفت
اسالمگرایان به فراموشی سپرده شدند ،نوروز
توانست جایگاه خود را به عنوان جشنی ملی در ایران
حفظ کند .دلیل پایدار ماندن نوروز در فرهنگ
ایرانی را میتوان پیوند عمیق آن با آیینهای ایرانی،
تاریخ این کشور و حافظه فرهنگی ایرانیان دانست.
گفته شده که عربهای فاتح ایران ،پایتخت
شاهنشاهی ساسانی را در روز نوروز تسخیر کردند.
پس از آن ،آنها مالیات سنگینی بر برگزاری دو
جشن نوروز و مهرگان وضع کردند .خلفای دو
پادشاهی امویه و عباسی نیز این رویه را ادامه دادند،
اگرچه بعدها خود آنها ،در جشن نوروز شرکت
کردند و آن را گرامی داشتند.
از برگزاری آیینهای نوروز در زمان امویان نشانهای
در دست نیست .در کتاب تاریخ طبری ،در دوره
عباسیان ،معتضد؛ مردم بغداد را از برافروختن آتش
در روز نوروز و پاشیدن آب بر روی عابران بر حذر
داشت ولی پس از نگرانی از احتمال آشوب مردم،
فرمان خود را پس گرفت .خلیفههای فاطمی نیز
چندینبار برافروختن آتش و آبپاشی در نوروز را
ممنوع اعالم کردند .از نوشتههای باقیمانده از سده
چهارم هجری در بغداد ،میتوان پی برد که مردم در
روزهای نوروز ،لباس نو بر تن میکردهاند ،به هم
سیب هدیه میدادند ،غذاهای ویژه میپختند و زنان
نیز عطرهای ویژه نوروزی خریداری میکردند.
مسلمانان در این هنگام در کنار نامسلمانان شیره
مینوشیدند و بر یکدیگر آب میپاشیدند.

عباسیان گاهی برای پذیرش هدایای مردمی ،از
نوروز استقبال میکردهاند .با روی کار آمدن سلسله-
های طاهریان ،سامانیان و آل بویه ،جشن نوروز با
گستردگی بیشتری برگزار شد .در این دورهها ،با
فرارسیدن نوروز ،شاعران دربار در ستایش آن شعر
میسرودند و به شاه ،فرارسیدن نوروز را شادباش
میگفتند.
بیهقی از شکوه مراسم نوروز در دربار غزنویان نوشته
است و تعدادی از زیباترین آثار شعری از شاعران
درباری چون فرخی ،منوچهری ،و سعد سلمان در
ستایش نوروز سروده شدهاند.
در دوران سلجوقیان ،به دستور جاللالدین ملکشاه
سلجوقی ،تعدادی از ستاره شناسان ایرانی از جمله
عمرخیام ،حکیم لوکری ،میمون بن نجیب واسطی
و ابوالمظفر اسفزاری ،برای بهسازی گاهشمار ایرانی
گرد هم آمدند .ظاهراً مهمترین و تا حدی رایجترین
اصالحی که در ایران بعد از اسالم به عمل آمده همانا
ایجاد تاریخ جاللی (یا ملکی) بود که ملکشاه
سلجوقی در سال  471هَ  .ق .را تاسیس نموده و اوّل
سال را در اول حمل (روز اول بهار) قرار داد و به
همین جهت نوروزکه تا آن وقت در سال شمسی
سیار بود ثابت گردانیده وبه نوروز سلطانی معروف
شد و برای ثابت نگه داشتن آن در سال شمسی بنابر
معروف کبیسه دقیقی برقرار کردند.
در سال  1597میالدی ،شاه عباس یکم (صفوی)
آیین نوروز را در عمارت «نقش جهان» برگزار کرد
و در نطق خود به این مناسبت ،اعالم داشت که
اصفهان پایتخت همیشگی ایران خواهد بود و
تصمیم دارد آن را به صـورت زیبـاترین و امـنترین
شهر جهان درآورد و به نمایندگان کشورهای
خارجی که به شرکت در مراسم دعوت شـده بودنـد

اجـازه داد کـه بـرای کشور خود در اصفهان سفارت
خانه بسازند.
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ناصرالدین شاه عالقه وافری به برگزاری جشنهای
بـا شـکوه و اغـراق در نشـان دادن جـواهرات
سـلطنتی خـویش داشت ،از همین رو جشن نوروز
موضوع مناسبی برای نشان دادن شکوه و جالل
شاهانه بود .معیرالممالک اظهار میکند که ابتدا
سالم عام تحویل سال بود و اعمال زیر فعالیتهایی
اسـت که اغلب در محیط بسته انجام میشد:
 .1ارسال دعوتنامه
 .2گستردن سفره بزرگ هفتسین
 .3آماده کردن تخت
 .4مشخص کردن محل استقرار شخصیتها
 .5آماده کردن سینیهای دستالف ( دستالف پول
است که روز اوّل ماه یا سال به کسی دهند و
آن را خجسته دانند و به فال نیک گیرند).
 .6مشخص کردن محل ایستادن اشخاص در کنار
سفره هفتسین
 .7باال بردن پردهها و اعالم ورود شاه
 .8نظامیان در حال خبردار و دیگران تعظیم می-
کردند.
 .9ورود رئیس تشریفات در پیشاپیش شاه.
 .10گروه خواصی که به دنبال در کناری می-
ایستادند.
 .11ایراد خطبه توسط خطیب الممالک
 .12اعالم تحویل سال توسط منجم باشی
 .13شیپورچی با دمیدن به شیپور ،توپچیها را در
میدان مشق مطلع کرده و توپهای تحویل سال
به غرش در میآمدند.
 .14شاه به طور رسمی تحویل سال را به علما و سایر
مهمانان تبریک میگفت.
 .15تالوت قرآن توسط شاه

انجمنگاه ایران «واچار»

دید و بازدیدهای نوروزی نیز در میان عامه و خاصه
رواج داشته و از آداب مشترک مردم در این آیین به
شمار میآید .تاورنیه می نویسد« :درباریان دید و
بازدید عید را در همه سال انجام میدهند و به خانه
بزرگان واالمقام میروند و آنقـدر در ایوان با تاالر
میمانند تا آنها از اندرونی که جایگاه زنان آنهاست
بیرون آیند» .شاردن مینویسد که شاه در تمام مدت
عید ،هر روز از ساعت  10تا یک ساعت بعد از ظهر
به پـذیرایی درباریـان و بزرگان و اعیان مینشیند و
از آن پس به اندرون میرود .بزرگان نیز در سرای
خود را به روی دیدار کنندگان میگشـایند و از آنان
به گرمی پذیرایی میکنند.
ناصرالدینشاه در بیان تحویل سال 1282ه.ق در
روزنامه خاطراتش مینویسد« :الحمدااهلل تعالی سالم
تحویـل در شب چهارشنبه 4،ذیقعده ،ساعت  5و 5
دقیقه ،باال از شب رفته اتفاق افتاد .سالم شب تحویل
و روز پنج شنبه ،سالم تخـت مرمر و سردر ،در
نهایت خوبی به انجام رسید .خالصه در روز جمعه
صبح ،توپ سواری انداختند» .در سفرنامه پوالک
آمده که «در دربار حلول سال نو را چه در نیمه شب
باشد چه دیرتر بـا مراسـم سـالم جشـن میگیرند
که فقط علما ،سادات ،و ماموران عالی مقام و مقرب
الخاقان و چند نفر از افسران ارکان حرب در آن
مراسم دعوت دارند».
در سه روز اول عید نوروز در دوره قاجار ،سه نوع
سالم عید(سالم عام تحویل سال ،سالم عام تخت
مرمـر ،سـالم عـام خاص سردر) ،در دربار انجام می-
گرفته است.

سالم عام تحویل سال:

 .16خوردن آب تبرک
 .17نواخته شدن موسیقی توسط دسته موزیکچی
 .18دادن عیدی :شاه نخست به پسرهای فتحعلی-
شاه و برادرهای خود و سپس به نایبالسلطنه،
روسای لشگری ،مستوفیان ،دیگر شاهزادگان و
بزرگان عیدی میداد و با هر یک به فراخور حال
صحبت میکرد.
 .19منشیالممالک سینیهای دستالف را پس از
تحویل سال ،در برابر خرد و کالن میبرد تا
مشتی از آن برگیرند.
 .20بعد از اتمام مراسم که سه الی چهار ساعت به
طول میانجامید ،شاه به باغ رفته و قدم میزد.
در بازگشت شاه به اندرون باغبانها دستههای
بنفشه را به شاه تقدیم داشته و انعام میگرفتند.
 .21در اندرون شاه به همسران خود عید را تهنیت
میگفت و به خدمه و ندیمهها انعام میداد.

سالم عام تخت مرمر:
سالم عام تخت مرمر در روز دوم عید ،که در آن
اغلب به ارباب شمشیر و قلم و سفرا عیدی داده می-
شد.
 .1شاه پس از بیرون آمدن در اطاق کوچکی (جنب
تاالر برلیان) جلوس میکرد.
 .2ایشیک آقاسی باشی(رئیس تشریفات) حضور
سفیران را برای شرفیابی اعالم میکرد.
 .3شاه در تاالر برلیان حضور یافته و با هریک از
آنان سخن میگفت و عیدی میداد.
 .4خطیب الممالک ،شمسالشعراء و مخاطب سالم
در جایگاه مخصوص حضور مییافتند.
 .5در جانب راست ایوان ،مستوفی الممالک
(وزیرحسابداری) و در سمت چپ نایب السلطنه
(وزیرجنگ) با سران سپاه میایستادند.
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سالم عام سردر:
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معیرالممالک در یادداشتهای خود آورده که «سالم
سردر» در روز سوم انجام میگیرد .سالم سردر،
درروز سوم عید منعقد میشود و در واقع یک روز
تفریحی است .عمـارت سـردر کـه در بـاالی داالن
مدخل تخت مرمر و روبروی سردر نقاره خانه واقع
بود که امـروز اثـری از دو بنـای مزبـور برجـا
نمانـده اسـت .در ایـن روز مستوفیان و لشگریان
حضور نداشتند.شاه با دستهای از خواص به آنجا می-
رفت و ورود تماشاچیان آزاد بـود.
بندبازان و کشتیگیران و حتی کسانی مثل قوچ
بازها ،خرسبازها ،میمونبازها و غیره که حیوانی را
به امید انعام گـرفتن در چنین روزی تربیت کرده
بودند ،در میدان گرد هم آمده و روی حیوان برنده
شرط بندی میکردنـد .در پایـان شـاه از جایگاه
مخصوص یک سنی دو قرانی و پنج قرانی برایشان
به زیر میافکند .کـریم شـیرهای و اسـماعیل بـزاز
کـه دو دلقـک این دوره بودند نیز در این سالم
حضور داشتند تا موجبات شادی شاه را فراهم آورند.
کارهایی که در این سالم انجام میشد:
 .1نبرد قوچ های تنومند
 .2جنگ خروسهای الری
 .3رقصاندن خرسها و بوزینهها توسط عنتربازان و
لوطیها
 .4نمایش بندبازی توسط بندبازان (الفندبازی)
 .5صندلی بازی توسط آکروبات بازان روس
 .6مسابقات کشتی توسط پهلوانان برای دریافت
بازوبندی به نام «بازو مهره»
 .7نمایشهای پهلوانی(زورخانهای)
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 .6سرهنگ پالکونیک روس با قزاقهایش در یک
طرف صف میکشیدند.
 .7سایر طبقات از اشراف و روسای ایل قاجار و
کشیک خانه و عمله خلوت در خیابانها می-
ایستادند.
 .8سفرا و اعضای وزارت امور خارجه و دیگر
اروپاییان در اطاقهای دو سوی ایوان می-
نشستند.
 .9چهارپیل دیوانی را زینت کرده و در انتهای
فضای باز ،نگه میداشتند.
 .10با استقرار مهمانان در جای خود ،حسن خان
آجودان باشی ،اعالم خبردار میکرد.
 .11ورود شاه
 .12حسن خان آجودان باشی آغاز سالم را اعالم
کرده دسته موزیک ،آهنگ سالم ایران را می-
نواختند.
 .13شیپورچی ،در شیپور میدمید تا توپچیها مطلع
شوند و تا شاه از تخت بلند نمیشد ،غرش توپ-
ها ادامه مییافت.
 .14از نقارهخانه صدای کرنا ،سرنا و طبل نواخته
میشد و چون بانگ نقاره ،خاتمه مییافت،
خطیبالملک خطبه را آغاز میکرد.
 .15شمس الشعرا قصیدهای را در وصف عید و ذات
شاهانه با آدابی خاص و حرکاتی مخصوص می-
خواند.
 .16بنا به رسم ،حکیمالممالک ،قلیانی را در سینی
مرصع آورده بر روی تخت گذاشته تا شاه به
کشیدن قلیان بپردازد.
 .17مخاطب سالم ،درباره طراوت بهار ،فراوانی،
ارزانی و برقراری امنیت وآسایش کشورسخن
گفته و ازجانب مـردم شـکرگزاری میکرد.
 .18منشیالممالک با دو تن دیگر سینیهای بزرگ

پر از شاهی سپید و مسکوک زر را در مقابل دو
گروه سپاهی و منشیها میگرفتند.

جای گاه نوروز رد تشکیالت حکومت عثمانی
در میان اقتباسهایی که عثمانیان از تشکیالت
حکومتی سلجوقیان روم داشتند ،نوروز به عنوان
یکی ازشاخصههای فرهنگ ایرانی محسوب میشود
که به تشکیالت حکومتی عثمانی راه یافت .در
تشکیالت دربار عثمانی نوروز با شکوه بسیار برپا
داشته میشد و مراسمی نظیر تهیه و تقدیم معجون
نوروزیه توسط حکیمباشی ،تقدیم تقویم سال نو
توسط منجمباشی ،اعطای گل و میوه به برخی از
درباریان و رسم پیشکشهای نوروزیه به سلطان و
برخی از مقامات حکومتی از آن جمله است .عالوه
بر تشکیالت درباری ،بسیاری از امور اداری -مالی
نظیر برخی از عزل و نصبهای مقامات اداری ،تدوین
دفترهای مالی ،گردآوری مالیاتها و در مواقعی
پرداخت مواجب نقدی و غیرنقدی (تیمار و زعامت)
بر حسب نوروز تنظیم میشد.

طاهر بابایی
دکتری تاریخ و تمدن ملل اسالمی

همچنین نوروز نقوذ چشمگیری در تشکیالت نظامی
عثمانی داشت؛ آنچنانکه نشانههای آن را در هر دو
دوره شاخه برّی و بحری (زمینی و دریایی) به صورت
آمادکی نظامی و تهیه مایحتاج پیش از نوروز و
تحرک نیروهای زمینی و ناوگان دریایی در نوروز
میتوان مشاهده کرد.
نوروز یکی از اعیاد مهم سلجوقیان روم بود که در
این روز نامههایی به رسم تبریک برای بزرگان ارسال
میشد .همچنین نوروز از آییهای دو طریقت بزرگ
مولوی و بکتاشی در آناتولی به شمار میآمد ،از
همین رو نوروز در جامعه آناتولی رواج گستردهای
یافته بود .عثمانیان پس از اینکه امیرنشین کوچک
خود را به حکومتی بزرگ بدل کردند ،برای تقویت
و استحکام حکومت خود عالوه بر ابداعات ،به
اقتباس از حکومتهای مجاور و پیشین دست زدند.
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در این میان ،سلجوقیان روم به سبب اشتراک
سرزمینی و فرهنگی بیش از بیزانس مورد توجه
عثمانیان قرار گرفتند .در نتیجه حکومت عثمانی به
گرتهبرداری از تجربیات سلجوقیان روم در امور
حکومتداری اعم از تشکیالت درباری ،اداری -مالی
و نظامی دست یازید که در این گرتهبرداری ،عناصر
فرهنگی ایرانی به عثمانی انتقال یافت.
یکی از این عناصر برپایی جشن نوروز بود که با آداب
پرشکوهی در دربار عثمانی برگزار میشد .نوروز
عالوه بر اینکه نشانه تازه شدن طبیعت و پیامآور
شادی نزد ترکان بود ،در تشکیالت حکومتی نیز
تاثیرگذار افتاد .آنچنانکه در هر سه بخش این
تشکیالت ،نشانههای بسیاری از آن به چشم می-
خورد.
توجه به نوروز به حدی بود که با افزودن پسوندهایی
نظیر سلطانی ،همایونی و خوارزمشاهی به نوروز ،به
نوعی آن را با عالیرتبهترین مقام دربار مرتبط می-
ساختند .برگزاری پرشکوه نوروز در دربار عصر
متقدم عثمانی سبب تاثیرگذاری آن بر بخشهای
مختلف درباری و پدید آمدن اصطالحات مرتبط با
نوروز شد .برای نمونه در ادبیات ،اشعار و قصائد
نوروزیه؛ در موسیقی ،مقام نوروز ،در داروسازی و
طبابت ،معجونهای نوروزیه؛ و در آداب دربارب ،
پیششکشهای نوروزیه به چشم میخورد.
در حکومت عثمانی رسم تبریک نوروز از جایگاه
برجستهای برخوردار بود و حکومت عثمانی همواره
بر «تبریک گویی» نوروز تاکید داشت.
عثمانیان برای تثبیت رسم تبریکگویی نوروز حتی
دست به دامان شیوخ مذهبی شدند و فتواهایی از
سوی آنان در این زمینـه گرفته شد .یـکی از
معروفترین این فتواها متعلق به ابوالســعود افندی،
شیخالسالم معروف دوره سلیم اوّل ،سلیمان قانونی

و سلیم دوّم بود ،مبنی بر اینکه «نوروز مجوسی
نیست ،نوروز سلطانی است» .از همین روست که در
دوره بایزید دوّم( 886-918ق) تبریکنامهای از
سوی مادرش –گلبهار والده سلطان -به مناسبت
نوروز برای او ارسال شد.
یکی از مهمترین بخشهای مراسم نوروزی دربار
عثمانی در عصر متقدم ،تقدیم معجون نوروزیه بود.
نوروزیه معجونی شیرین و مقوی بود که هر ساله و
در شب عید نوروز تهیه میشد .مسئولیت تهیه این
معجون – به سبب خاصیتهای درمانی آن -به
بخش طبابت دربار عثمانی به ریاست حکیمباشی
محول شده بود.
حکیمباشی در شب عید نوروز معجون معطر و سرخ-
رنگ نوروزیه را از ترکیب مواد و گیاهان معطر و
مقوی نظی عنبر ،افون (تریاک) ،رنگ گل رز سرخ،
مشک ،دارچین ،قرنفیل ،نوعی حشره سرخ ،نبات،
صندل حبشی ،خسرودار ،پودر وانیل ،هل ،زنجبیل،
جوز هندی ،گشنیز ،گالب ،چمن فرشته ،عطر
کسب ،روغن بادام ،بومادران ،خشخاش زرد ،شکر و
نظایر اینها تهیه میکرد .مواد تشکیل دهنده این
معجون را از  24تا  40ماده ذکر کردهاند .مقویترین
و گرانبهاترین نوع این معجون قدرت و شهوت نام
داشت .حکیمباشی پس از تهیه معجون نوروزیه ،در
مراسم نوروز نطد سلطان حاضر میشد و معجون را
در ظروف درپوشدارِ مخصوص به سلطان تقدیم
میکرد .حکیم باشی در ازای تقدیم معجون ،از سوی
سلطان و وزیر اعظم خلعت و «کورک» دریافت می-
کرد .به مرور زمان پوشاندن خلعت و کورک بر
حکیمباشی اعطا کننده معجون در نزد سلطان به
یکی از اصول درباری عثمانی در مراسم نوروز بدل
شد.
افرادی که معجون نوروزیه به آنها تقدیم میشد ،به

ویژهنامه نوروز 1401

رسم نوروز و نوروزیه پس از مشروطیت دوّم عثمانی
اهمیت خود را از دست داد و مراسمی نظیر عید
«خضر و الیاس» در میان مردم رواج بیشتری یافت.
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مرور زمان گسترش یافت و حکیمباشی معجون
نوروزیه را پس از سلطان به شاهزادهها ،قادین
افندیها (زنان سلطان) ،صدراعظم و برخی دیگر از
رجال پرنفوذ حکومتی تقدیم میکرد .گاه دایره
عرضه معجون نوروزیه به حدی گسترش مییافت
که تمامی درباریان را در بر میگرفت .به مرور زمان،
رسم تهیه معجون نوروزیه از دربار عثمانی به میان
عوام راه یافت و این معجون با هدف خوراکی و
درمانی به دست طبیبان ،عطاران و قنادان شهرهای
مختلف تهیه میشد.
یکی دیگر از مراسم نوروزی که گویا بیشتر در اواخر
عصر متقدم عثمانی رواج یافت ،تقدیم گل و میوه به
سلطان و برخی از درباریان بود .رسم تقدیم گل و
میوه عالباً به سلطان ،دارالسعاده آغاسی (رئیس
تشریفات درباری) ،باش قادین سلطان(زن اوّل دربار)
تا پنجمین زن سلطان محدود بود.
رونمایی از تقویم سال جدید رسم دیگری بود که در
دربار عثمانی رواج داشت .با توجه به آغاز سال مالی
عثمانیان از نوروز ،تقدیم تقویم نیز بخشی از مراسم
نوروزیه در دربار بود .وظیفه تقدیم تقویم بر عهده
منجمباشی دربار بود که مسئولیت ثبت زمان جلوس
سلطان ،روز تولد ،اعالن جنگ ،حرکت سپا ،اعطای
مهر به صدراعظم ،به آب انداختن کشتیها و ازدواج
سلطان را بر اساس ستاره بینی بر عهده داشت .وی
در صبح عید نورز تقویم تنظیم ده خود را نخست به
سلطان و سپس به وزیر اعظم و سایر دولتمردان
ارائه میکرد و در قبال آن ز سوی سلطان هدیهای
تحت عنوان «نوروز بخششی» دریافت میکرد.
از دیگر مراسم درباری عثمانی در نوروز ،قرائتِ گونه-
ای ادبی به نام نوروزیه نزد سلطان و دولتمردان بود.
اینگونه اشعار که در قالب قصیده سروده میشد،
مختص ایام نوروز بود و شاعران درباری در قبال

سرایش و قرائت چنین اشعاری از دولتمردان صله
دریافت میکردند .به مرور زمان عالمه بر شعرای
درباری ،سالطین ،وزرا ،مقامات قلمیه و سیفیه و
حتی شخصیتهایی از سطوح باالی مذهبی نظیر
شیخاالسالمها و قاضی عسکران به سرایش چامههای
نوروزیه دست میزدند.
رسم اعطای پیشکش رسم متداول دیگری در دربار
عثمانی بود که به نوروز اختصاص داشت .این رسم
را میتوان در دو بخش پیشکش اهدایی به سلطان
و پیشکشهای اهدایی به سایر مقامات حکومتی
دستهبندی کرد .مهمترین بخش از پیشکشهای
اهدایی به سلطان ،پیشکشهای وزیر اعظم بود که
در تاریخ نعیما از آن به صورت «قانون» و با نام
«نوروزیه پیشکشی» یاد شده است.
بر اساس این قانون ،وزیر اعظم ،پیشکش نوروزیه را
فراهم و یکجا نزد سلطان ارسال میکرد .این پیش-
کش ،شامل اسبهای یراقدار ،سالحهای مزین به
انواع سنگهای قیمتب و طالی سرخ ،پارچههای
گرانبها و کیسههای غروش بود که با یک ارّابه
ارسال میشد .عالوه بر وزیر اعظم برخی از امرای
حکومتی و والیان نیز هدایایی تحت عنوان نوروزیه
یا نوروزیه پیشکشی به سلطان تقدیم میکردند .در
اواخر قرن دهم هجری ،تقدیم چنین هدایایی به
سنت درباری عثمانی بدل شد و امرا و وزرای عثمانی
مجبور به تهیه و ارسال چنین هدایایی بودند .عالوه
بر سلطان سایر مقامات نیز هدایایی با نام نوروزیه
دریافت میکردند.

جشن نوروز رد ردبار تيموریان هند
حکومت تیموریان یا مغوالن هند ،در سال932ق،
در بخشی از شبه قاره هند تاسیس شد .موسس این
حکومت ،ظهیرالدین محمد بابر ،از نوادگان
تیمورگورکانی (771-807ق) بود.
یکی از پیامدهای مهم حکومت تیموریان هند،
گسترش پارهای از وجوه فرهنگ و تمدن ایرانی در
شبه قاره هند بود .این امر ،بدان سبب حائز اهمیت
بوده که جد اعالی این سلسله ،تیمور؛ توجه خاصی
به حفظ موازین ترکی -مغولی و برتری دادن ترکان
جغتایی بر اتباع ایرانی داشته است .بعد از مرگ
تیمور ،تعدادی از فرزندان و نوادگانش از مشی
سیاسی و فرهنگی او فاصله گرفتند و شیفتهی
فرهنگ ،هنـر ،ادبیات و علوم ایرانی شدند .بابر و
شماری از شاهان بعدی سلسـلهی تیموریان هنـد،

جمشید نوروزی
استادیار گروه شبه قاره هند بنیاد دایره المعارف سالمی

از جملهی شاهزادگانی .بودند کـه بـه مظاهر
فرهنگ و تمدن ایرانی عالقهمند شدند .این طرز
تفکر و بینش ،هـم زمینـهی ورود مهاجران ایرانی
به مشاغل مهم اداری و نظامی تیموریان هند را
فراهم کرد ،و هم برخـی از مظاهر فرهنگ و تمدن
ایرانی ،چون جـشن نـوروز ،را در آن سـرزمین رایـج
سـاخت.
در بررسی تالش فرامانروایان تیموری برای قرار دادن
جشن نوروز درشمار جشنهـای رسـمی دربار هند،
باید به این نکته توجه داشت که برخی از حکام
مـسلمان پیـشین هنـد -ماننـد سلطان غیاث الدین
الغخان بلبن ( 664-686ق) وسلطان غیاث الدین
فیروزشاه تغلـق ( 752-790ق) -به جشن نوروز
توجه داشتند و مراسمی بـرای آن برپا میکردند.
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«نگاه بابر و همایون به جشن نوروز»
مؤسس حکومت تیموریان هند ،ظهیرالدین محمد
بابر ،در مـاوراءالنهر متولـد شـد کـه از خاستگاههای
دیرینهی تمدن و فرهنگ ایرانی محسوب میشود.
پـدر بـابر ،عمـرشـیخبـن ابوسعیدبن میران شاهبن
تیمور ،مردی سخن سنج بود و بخشی از اوقـاتش را
بـه مطالعـهی متون ادبی و تاریخی فارسی و
شاهنامهخوانی سپری مـیکـرد .این شرایط محیطی
و تربیتی ،آنچنان بر ذهن و اندیشهی بابر اثر
گذاشـت ،کـه وی نیز به ادبیات فارسی و برخی
مظاهر فرهنگ و هنر ایرانی عالقهمند شد و رابطهی
نزدیکی با دانشمندان و امرای ایرانی پیداکرد.
ازدواج بابر با یکی از نوادگان شهابالدین احمد
جامی ،به نـام مـاهم بـیگم ،نـشانهی دیگرعالقهی
وی به ایرانیان تلقی میشود.
با مطالعه کتاب خاطرات وی (بابرنامه) ،به نظرمی-
رسد که فرا رسـیدن جـشن نـوروز مورد توجه بابر
و دیگرشاهزادگان تیموری معاصر او قرار داشـت:
یکـی ازایـن شـواهد ،آن است که درسال911ق،
مادرش (قتلق نگارخانم) را در باغی دفن کرد که
توسـط الـغبیـگ میرزا احداث شد و «باغ نوروزی»
نام داشت .نمونـهی دیگر آن است که در ضمن
تبیین وقایع سال 910ق ،چنین می آورد ...« :درآن
سال ،نـوروز بـه عید فطر نزدیک بود .تفاوت ،یک
روز بود .»...همچنین ،در ضمن ذکر وقایع سال 933
ق ،توجه خود را به زمان حلول سال شمسی آشکار
میسازد ...« :روزسهشـنبه نهـم جمادی اآلخر و روز
نوروز کوچ کردیم »...نکتهی دیگری که بر عالقهی
بـابر به جشن نوروز صحه میگذارد ،شعرهایی است
که دربارهی نوروزسـروده اسـت:
ماه نو را بهر وی مردم شادید و عیدهاست
مرا از رو و ابروی او در ماه عید غمهاست

نوروز روی او و عید وصل اورا غنیمت بدان
کزین بهتر نمیشود ،گر شود صد نوروز و عیدهاست
نوروز و نوبهار و می و دلربا خوش است
بابر به عیش کوش که دنیا دوباره نیست
همایون نیزکه از زن ایرانی بابر (مـاهمبـیگم) زاده
شـده بـود ،عالقهی فراوانی به برخـی از مظـاهر
فرهنـگ و هنرایرانی داشت .مهمان پذیری مناسب
ایرانیان ،از همایون ،در ضمن سفر اجبـاری وی بـه
ایران و حمایت نظامی شاه صفوی از او ،بـرای
بازگـشت مجدد به تخت سلطنت ،از دیگر عوامل
ایجاد این عالقـه بـود .حـضورهمـایون در ایـران،
مقارن با برگزاری جشن نوروز بود .به همین خاطر،
او در برخی از مراسم این جشن مفصل شرکت نمود
وهدایای متعددی نیز از بزرگان ایرانی دریافت نمود،
وی بعد از بازگشت از سفر ایران و استقرار مجدد
برتخت سلطنت ،ادیبان ،هنرمندان و نخبگان مهاجر
ایرانی را به گرمی پذیراشـد .بـا ایـن حال ،به نظر
میرسد ،به علت گیر افتادن در نبردهای متعدد
بـرای تثبیـت حکومـت و نیـز کوتاه بودن مدت
استقرار مجدد در دهلی ،فرصت نیافت جشن نـوروز
را بـه عنـوان یـک جشن رسمی ترویج نماید .با این
همه ،از اشارهی خواهرهمایون (گلبدن بـانو( برمی-
آید که شاه و اعضای خانوادهاش به جشن نوروز تعلق
خاطر داشتند و احتماالً نوروز را ،با برپایی مجالس
مختصر ،جشن میگرفتند.

اكبرشاه و رواج تشریفات جشن نوروز
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بعد از مرگ همایون (ربیع اآلخر963ق) و جلوس
اکبر بر تخت سلطنت ،زمینهی مناسـبتری برای
ترویج مظاهر فرهنگ و تمدن ایرانی در قلمرو
مغوالن فراهم گردیـد .ایـن امـر ،گذشته از ایرانی
بودن مادر اکبر (حمیده بانو از نوادگان شهاب الدین
احمد جـامی) و عالقهی شاه بـه برخـی از مظـاهر
فرهنگ و تمدن ایرانی ،مدیون حضورگستردهی
ایرانیان در دربار و حکومت بود.
با شروع سال بیست و هشتم حکومـت اکبرشـاه
(991ق) ،حلـول سـال شمـسی و فـرا رسیدن عید
نوروز ،به عنوان مبداءِ تقویم جدید (تاریخ الهـی) در
نظـر گرفتـه شـد .بنا به دستور شاه ،دفاتر دیوانی بر
مبنای تقویم جدید نوشـته شـدند .در توجیـه ایـن
امر ،گفته شده است که تاریخ جلوس شاه به زمان
تحویل سال شمسی نزدیـک بـود .مـدار محاسبهی
تاریخ الهی را ،بر مبنای ماه و سال شمسی قرار دادند.
اسم ماههای تاریخ الهـی را نیز ،همان اسمهای
ایرانی قرار دادند .تنها ،پسوند «الهی» بـه آخـر مـاه-
هـای تـاریخ شمـسی اضافه شد .بخش عمدهی کار
طراحی و تدوین «تاریخ الهی» ،توسط یکی از
ایرانیان متنفـذ دربار ،به نام عالمه فتح ااهلل شیرازی،
انجام گرفت.
اقدام مهم دیگر اکبرشاه ،صدور فرمان برگزاری
جشن نوروز با تشریفات مفصل پرزرق و برق و
پرهزینه بود .مطابق فرمان شاه ،مقرر شد این مراسم،
هر ساله و براساس «قاعـده و اسلوب مشخص»
برگزارشود .مراسم اصلی جشن نوروز ،درمحل
«دولتخانهی عام و خـاص» برگــزار مــیشــد و
مــسئولیت تــزیین دیوارهــا و ستونهای ایوانها
و دولتخانهی خاص و عام ،بین امراء تقسیم میشد

روز اوّل و آخر جشن نوروز ،بسیار اهمیت داشت .در
روز اوّل ،اکبرشاه برتختـی مـزیّن بـه طـال و یـاقوت،
جلـوس مـیکـرد .امـراء ،نجبـا و منصبداران عالی-
رتبه ،به ترتیب رتبه و منصبشان ،در مقابل تخـت
شـاه بـه صـف مـیایستادند .آنها ،به ترتیب رتبه،
نزدیک تخت سلطنت میرفتند و هـدایای خـود را
تقـدیم شاه میکردند .این شیوهی استقرار ،در روز
آخر جـشن (19فـروردین) کـه «روز شـرف» نامیده
میشد نیز برقرار بود .در این روز ،بسیاری از امرا و
منصبداران مهم و درباریـان برجسته ،خلعت ،لقب،
جاگیر و هدایایی چون اسب و شمشیر دریافـت
مـیکردنـد و بـه منصب باالتر ارتقاء مییافتند.
درهیجده روزی که تشریفات مجلل جشن نوروز
برپا بود افزون برمحوطهی کاخ و دربار ،بازارشهرهای
آگره و فتحپور نیـزآذیـنبنـدی مـیشـد و بازارهای
تجملی نیزدر نزدیک کاخ برپا میگردید .در این
روزها ،سرگرمیها و تفریحـات افزایش مییافت و
عرضه و نوشیدن مشروبات الکلـی آزادتـر مـیشـد
و خوانندگان و نوازندگان ایرانی و هندی ،برنامههای
مختلفی اجرا میکردند.
از دیگر مراسم ایام نوروز در عهد سلطنت اکبر،
مجلس خاص شاه با زنان برجـستهی حرمسرا بود،
که اغلب در هنگام شب و بعد از ممنوعیت ورود
غریبههـا بـه دولتخانـه برگزار میشد .شاه در
ضمن این شب نشینیها ،پیشکشها و هدایای
گرانبهایی بـه زنـان برجستهی حرم میداد .توزیع
پول بین افراد فقیر و مستحق ،از دیگر مواردی بود
که در روز آخر جشن نوروز انجام میگرفت.
تشریفات و رسوم جشن نوروز ،در اواخر سلطنت
اکبرشاه ،مفصل ترو پرزرق و برقتر از سالهای
آغازین رواج این جشن بود.

جهانگیرشاه و اوج تشریفات جشن نوروز
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با وجود ایرانی بودن مادر عالمگیر(ممتازمحل) ،وی
در همان اوایل سلطنت خـود ،جـشن نوروز را از
جایگاه جشن رسمی دربار کنار زد و جشن عید فطر
را جـایگـزین آن نمـود .بنابر دستور شاه ،استفاده
از تقویم الهی و ماههای سال شمسی ،در محاسبات
و دفاتردیـوانی ممنوع گردیـد و بـه جـای آن ،مـاه
و سـال قمـری در امـور اداری و محاسـبهی سـنوات
حکومت پادشاه ،مالک عمل قرار گرفت .به دنبال
دستور ممنوع ساختن برگزاری مراسم جشن نوروز،
که در 24رمضان 1069ق ،و در آستانهی مراسم
جلوس دوّم عالمگیر صادر شد ،عید فطر به عنوان
مبنای زمانی آغاز هر سال از حکومت این شاه ،در
نظر گرفته شـد.
فرمان عالمگیر در ممنوعیت جشن نوروز ،هنگامی
صادر شد که ،به دنبال شکست و متواری شدن
مدعی اصلی جانشینی (شاهزاده داراشکوه) ،عالمگیر
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جهانگیرشاه در ابتدای سلطنت خود ،رویهی اکبرشاه
در بارهی تـشریفات و مراسـم جـشن نوروز را ادامه
داد .به نوشتهی جهانگیرگورکانی« :چون اولین
نـوروز از جلـوس همـایون بود ،فرمودم که دیوارهای
دولتخانهی خاص و عام را به دسـتور زمـان والـد
بزرگـوارم در اقمشهی نفیسه گرفته ،آیینی در غایت
زیب و زینت بـستند .»...از جملهی دیگر رسومی که
جهانگیرشاه در ایام عیـد نـوروز ،بـه تبعیـت از
پـدرش ،مورد توجه قرار داد ،میتوان به نمونههای
زیر اشاره کرد:
نشستن بـر تخـت سـلطنت در هنگام تحویل سال
و روز اول فـروردین ،پـذیرفتن امـرا و مقربـان دربـار
و نزدیکـان بـه حضور و شنیدن پیام تبریک آنان در
روز اول عید ،افزایش منصب امرا در ایام برگـزاری
جشن ،سان دیدن از سپاهیان تحت امر برخی از امرا
در ایّام عید ،دادن خلعـت و هـدایای خاص به امرا و
مقربان دربار ،عزل افـراد از سـمتهـای مهـم و یـا
نـصب ایـشان بـه آن سمتها ،ارسال هدیههای
خاص برای شاهزادگان و امرای برجستهی مستقر در
صـوبههـا ،برقراری کمک خرجی و یا دادن انعام بـه
بربرخـی از علمـا و دراویـش و سـادات ،و دادن
نشانههای امارت (مانند علم و نقاره) بـه برخـی از
امـرای برجـسته.
یکی از ویژگیهای بارز جشن نوروز در عهد جهانگیر،
برگزاری انواع مراسم رقـص و آواز ،و گسترش انواع
تفریحات بود .جهانگیر در یادداشتهای روزانهی
خود ،بـا غـروری خاص به فراهم کردن این نوع
سرگرمیهای عید میپردازد .یکی دیگر از مشخصه-
های مراسم جشن نوروز در عهد جهانگیر ،تقدیم
پیشکشهـای عید به شاه بود .وی در اولین عید

سلطنت خـود ،بـه خـاطرآنچـه «رفاهیـت و
آسـودگی سپاهی و رعیت» مینامید ،امرا و
منـصبداران را از ارائـهی پیـشکشهـای عیـد
معـاف کرد .اجرای این رسم ،در سالهای بعد مورد
توجه قرار گرفت .رسم دادن پیشکش نوروزی ،به
انـدازهای اهمیـت داشـت ،کـه برخـی از صـوبه-
داران مناطق دور دست ،با طـی هـزاران کیلـومتر،
خـود را بـه مراسـم جـشن نـوروزی دربـار می-
رساندند ،تا شخصاً پیشکشهای خود را تقدیم شاه
کنند.
در دوره شاه جهان جشن نوروز تداوم یافت اما در
دورهی عالمگیر سرنوشت متفاوتی برای جشن نوروز
رقم خورد.

خود را پیروز قطعی جنگهای خونین فرزندان شاه-
جهان بر سر تخت سلطنت ،میدانست .در این
جنگها ،شمار قابل توجهی از امرای ایرانی به یاری
عالمگیر ،برای غلبه بر برادرانش برخاسته بودند.
امرای ایرانی در پیروزی عالمگیر ،به قدری چشمگیر
و تعیین کننده بود که شاه جدید با واگذاری تعدادی
از سمتهای مهم به این افراد ،به قدردانی از وفاداری
و خدمات آنهاپرداخت .روابط صمیمانهی عالمگیر
با امرای ایرانی خود ،این انتظار را ایجاد کرد که وی
به مهمترین جشن ایرانیان به دیدهی احترام بنگرد.
امّا چنین نشد .برای درک چرایی تصمیم عـالمگیـر
در بـارهی جـشن نـوروز ،بایـد بـه شخـصیت و
اندیشهی خود وی و شرایط سیاسی هند در آن ایام
توجه کنیم.
پایبندی عمیق عالمگیـر بـه مـذهب تـسنن و عـزم
وی برای اجرای شریعت میتواند از جمله عوامل
باشد .عالمگیر« ،اجرای احکام الهی»« ،ترویج شرع
مطهـر» و «رفع آثار مناهی و مالهی» را از جملهی
اهداف اصلی سلطنت و پادشاهی میداند.

رواج مجدد جشن نوروز بعد از عالم شاه
بعد از پایان سلطنت عالمگیر(118ق) ،حکومت
تیموریان هند دستخوش جنگهای داخلی شد و
به سراشیبی اضمحالل افتاد .در بین یازده شاهی که
بعد از عالمگیر برتخـت سـلطنت نشستند ،تعدادی
برآن شدند که مجدداً مراسم و تشریفات جشن نوروز
را در دربارسلسلهی تیموریان احیا نمایند .یکی
ازشاهانی که به این موضوع توجه نمود،
ابوالنـصرمعـین الـدین محمـد اکبـرشـاه دوم
(حـک1235-1221:ق) وی ،در شرایطی به گرامی
داشت جشن نوروز و برپایی مراسم مختصر برای آن
پرداخت ،که تنها بر دهلی و مناطق پیرامون آن
فرمانروایی داشت .افزون بر این ،در بسیاری از امور،
مجبور بـه پذیرش نظارت و امرو نهی انگلیسیها بود.
این پادشاه ،با دادن پارچه و پوشاک به تعدادی از
خویشاوندانش ،به استقبال عید میرفت .از دیگر
سنتهای نوروزی دربار محمد اکبرشاه ،آن بود که
هر سالی به اسم یکـی از حیوانات نامیده میشد.
همچنین ،پیش از تحویل سال ،منجم دربار به پیش
بینـی وضـعیت احتمالی سال جدید میپرداخت.
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گذر مردمان ...
نوروز سه هزار ساله پس از گذر از فراز و فرودهای
بسیار همچنان در فرهنگ ملل مختلف می درخشد،
این آیین اسرارآمیز با درون مایهای سرشار از نشاط
و سر زندگی در بر دارندهی پیامهای بسیاری است.
ماه اوّل شروع سال جدید فروردین نام داده شده
است؛
فروردین در اوستا در ارتباط با ارواح در گذشتگان
نیکوکار و پارسا به کار میرفته که روح پارسایان را

پس از مرگ راهنمایی میکند و به همین خاطر این
گذر یعنی مردمان با بررسی مراسم مربوط به عید
اموات آغاز گردید؛ امّا فروردین و نوروز تنها با یاد در
گذشتگان همراه نیست ،بلکه زندهگان نیز با
شادباشی از هم یاد میکردند؛ هنری از یاد رفته که
عیدیسازی نام نهاده میشد .شاید این مراسم دچار
تغییرات شگرفی شده امّا با اندکی گذر در فرهنگ
مردمانِ مناطق مختلف میتوان مراسم متفاوتی دید
یکی از این مراسم دیدنی و تامل برانگیز مراسم
حکومت و فرمانروایی زنان در نوروز بوده است در
ادامه با این رسم از یاد رفته بیشتر آشنا میشویم .
در این بین سری خواهیم زد به آشنا شدن با مراسم
های پیکهای نوروزی در آذربایجان برگذار میشد
همچون تکم گردانی  ،کوسا اویونو و...
از تمام این آیین کهن بر میآید که همزیستی افراد
در کنار یکدیگر جلوهای از هویت فرهنگی مشترک
است که در نوروز انعکاس مییابد.
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تصویر  :شادی فالحتگر
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پیادهراه اسفریس اردبیل

عید اموات رد اریان
رفتن به سر مزار درگذشتگان؛ در آخرین شب جمعه
هر سال ،آیینی کهن است که مورد توجه و احترام
بسیاری از ایرانیان قرار دارد .یکی از مهمترین سنن
بزرگداشت فَروَشیها ،آخرین گاهنبار از مجموعه
گاهنبارهای ششگانه زرتشتیهاست .این جشن را
در پنج روز آخر سال به افتخار فرود آمدن فَروَشی
همه درگذشتگان از جهان مینوی به گیتی برگزار
میکنند .عید یا عرفه درگذشتگان ،به نظر بازمانده-
ای از آیینهای بسیار کهن فَروَیهاست .نبود اندیشه
روشن از جهان پس از گیتی و هراس آدمی از این
فرآیند ،او را با گذشت زمان و به تجربه ،به این باور
رهنمون نموده تا با بهرهگیری از دانش ماورایی ،برای
هر کس مازاد بر جان موجود در اندام او ،روان نیز
مد نظر داشته باشد و با این باور و اندیشه روان
درگذشته را پس از این جهان زنده انگارد.
در متافیزیک روان جاودانه است و ناممکن است که
اندیشه جوهر مادی داشته باشد .این میتواند به
انسان خاکی اندکی آرامش داده و او فکر کند که
جان دادن ،پایان راه نبوده و پس از آن هم زندگی
به گونهای دیگر ادامه یافته ،روح درگذشته به دنیای
خاکی پا گذاشته و در بسیاری از کارها با خانواده و
خویشان زمینی خود همراه خواهد شد.

کدورتها را رفع ،کندر و بوی خوش بر آتش گذاشته
و خوراکیهای ویژه بپزند .به هر ترتیب با انجام
کارهای نیک ،شادمانی و خوشی ،کاری میکنند که
فروهر درگذشته از بازماندگان خشنود شده با
شادمانی به جهان مینوی بازگردد .خانه تکانی
نوروزی ایرانیان نیز از همین رسم مهیا کردن خانه
برای ورود فروهرها ،ریشه گرفته است .در آغاز و
پایان این ده روز که فروهرها مهمان خانهیشان
هستند .آتش افروزی میکنند .امروزه هم بدرقه
فروهرها در پایان شب آخر سال و هنگام سپیدهدَم
همچنان در محلهای زرتشتی نشین انجام میشود.
 قاشق زنی
در شب چهارشنبه سوری زنان و دختران آرزومند،
خود را زیر چادر پنهان نموده ،قاشقی با کاسه مسی
برداشته ،در کوی و برزن به راه میفتند .با رفتن به
در خانهها در جلوی درگاه هفت خانه ،خاموش و بی
سخن قاشق را پیاپی بر پشت کاسه زده و طلب
خشکبار میکنند.
این کار گونهای نمادین از روان درگذشته است که
به خانه خود بازگشته است و بازماندگان به پاس این
بازگشت از روزی خود به آنها هدیه میدهند.
صاحبخانه چیزی مانند :پول ،شیرنی و آجیل ،برنج،
بنشن یا چیزهای دیگر در کاسه آنها میگذارد.
 روشن كردن چراغ برای اموات
برخی خانوادهها چراغی را که در شب چهارشنبه
سوری افروختهاند ،تا پایان روز سیزده بهدر خاموش
نمیکنند؛ به امید اینکه در این روزها ،ارواح از خانه
بستگان دیدن کنند.
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بر اساس باور کهن و اسطورهای ایرانی ،در ده روز
پایان سال ،فروهرهای درگذشتگان به زمین و به
خانههایشان فرود آمده و مهمان خانواده خود می-
شوند .به مناسبت آمدن این مهمانان مینوی،
بازماندگان کوشش میکنند تا خانه را تمیز،

مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
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 عرفه درگذشتگان در بین زرتشتیان

سلیم سلیمی موید

 گذاشتن آب كنار مزار در نوشآباد
در نوشآباد کاشان پنج روز مانده به عید نوروز را
شب «پَنجه» مینامند .نوشآبادیها برای درگذشته
خود در کوزه آب ندیدهای مقداری آب میریزند و
سر مزار درگذشتگانی که نخستین سال فوت آن-
هاست ،میگذارند تا روان درگذشته آمده از آن آب
بنوشد.

درگذشتگان به خانه بازماندگان سرکشی میکنند.
با این اندیشه کوشش میشود تا با پخش خوراکی
در بین دیگران ،روان درگذشتگان خود را شاد و
خوشنود نگاه دارند .همچنین یک روز در گذشته از
نوروز هم با نام «عرفه /علفه زندگان» نامیده میشود.
سمنانیها بر این باورند که در این شب پخت سبزی
پلو ،آش علفی و اینگونه خوراکیها بهتر است.

 جشن شب  28اسفند در آالشت

 غریب پزان در استون آباد بندر گز

در آالشت مازندران شب بیست و ششم اسفند برای
درگذشتگان خیرات انجام داده و با افروختن شمع و
چراغ ،گورستان را روشن میکنند .آنان در روز بعد
با لباس نو در امامزاده حسن (ع) گرد هم آمده و به
خوشی و شادی میپردازند.

در این روستا دو روز مانده به آغاز سال نو را «غریب
پزان» مینامند .در این روز کسانی که درگذشتهای
از آنان در جایی دور یا غریب دفن شده ،به یاد او
حلوا پخته و بین همسایهها پخش میکنند.

 عید كهنه در قصر شیرین
روزهای بیست و ششم و بیست و هفتم و بیست و
هشتم اسفندماه را در گاهشماری کردی «عرفه»
مینامند .در این روزها بازماندگان به گورستان رفته
و پس از ریختن آب بر روی گورها ،فاتحهای خوانده
و شروع به شمردن کارهای نیک آرمیده در خاک
میکنند .در قصر شیرین به این سه روز «عید کهنه»
میگویند.
 بزرگداشت اموات در ایل كلهر

برخی سمنانیها دو روز مانده به نوروز را «عرفه/
علفه مردگان» نامیده و باور دارند که روان

 عرفه در بیارجمند
در بیارجـمند شاهرود به شب جمعه آخر هـر سال
«عید علفه» میگویند .در این روز زنان و دختران از
دشتهای پیرامون بیارجمند گل میچینند و سپس
به امید فراوانی دارایی خانه ،هیزم جمع میکنند .در
ریآباد ،زنان مسن بر دست و پای خود حنا می-
بندند .دختران جوان پوشاک نو و تمیز پوشیده و
سپس نان «کاک» میپزند.
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 عرفه در سمنان

در سه روز پایانی سال در تمام فضاهای خانه شمع
روشن میکنند .به این شیوه که روز اوّل برای دوازده
امام و چهارده معصوم ،روز دوّم برای شادی روان
درگذشتگان و روز سوّم برای تندرستی خانواده،
خویشان و آشنایان است .آنان همچنین روز
درگذشته از نوروز را روز عرفه مینامند .در روز عرفه
مردم در آغاز به گرمابه رفته و تن خود را میشویند،
سپس بر سر مزار درگذشتگان رفته ،برای شادی
روان آنها شمع روشن میکنند .آنها بر این پندارند
که در روزهای نزدیک نوروز ،ماست و مایه خمیر به
کسی ندهند زیرا با این کار فراوانی از خانه میرود.
انجمنگاه ایران «واچار»

بیست و ششم و بیست و هفتم و بیست و هشتم
اسفندماه روزهای بزرگداشت اموات در بین ایل کلهر
به شمار میرود .در این چند روز بازماندگان پس از
سرزدن به گورستان ،دوباره به روستا بر میگردند و
کته برنج ،شیر برنج و تخممرغ رنگ شده و نان و
خرمانی سرخ شده برای شادی روان درگذشته در
بین مردم پخش میکنند.

 روشن كردن شمع در باالی جاده كردكوی

 عیدگان در ایالم
در استان ایالم یک روز پس از نوروز به گورستان
میروند .این روز در میان مردم یه عیدگان شناخته
میشود .مردم با خود خوردنی و میوه به گورستان
میبرند در آنجا بر خوراکی و میوهها فاتحه خوانده و
سپس آنها را میخوردند .شب پس از نوروز نیز هر
خانواده خوراکیهای آن شب را در چند ظرف به
تعداد درگذشتگان خانواده میریزند ،سپس خوراکی
هر ظرف را یکی از افراد خانواده میخورد .آنان بر
این باورند که خوراکیهایی که فاتحه بر آنان خوانده
شده ،به درگذشتگان میرسد .در اندیشه آنان
درگذشتگان نیز مانند زندگان ،نوروز دارند و در
نوروز چشم به راه خیرات هستند.
 خیرات پای در روستاهای كوهپایه ساوه
در پنجشنبه پایانی سال در این روستاها حلوا برای
خیرات درگذشتگان درست کرده و به آن «پای»
میگویند .پای را در میدانگاه یا کنار گورستان برده،
و بعد از خواندن فاتحه خیرات درگذشتگان میکنند.
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 جمعه آخر سال در شمیرانات
در شمیرانات جمعه آخر سال بر سر مزار
درگذشتگان گرد آمده و هر خانواده در حد توان خود
مقداری حلوا ،خرما ،نان و  ...به عنوان خیرات برای
درگذشتگان خود بین مردم پخش نموده با خواندن
فاتحه و فرستادن صلوات ،یاد و نام انها را زنده نگه
میدارند.
 آیین جمع در رحمتآباد خرمدره
در روستای رحمتآباد خرمدره زنجان دو روز مانده
به نوروز حلوایی از شیره انگور درست کرده و به
گورستان میبرند .پس از قرآنخوانی ،حلواها را الی
نان گذاشته و بین مردم پخش میکنند .در روستای
رحمتآباد این کار را «جمع» مینامند.
 روشن كردن آتش در احمدآباد
درروستای احمدآباد جرقویه اصفهان شب چهارشنبه
سوری و شب عید نوروز ،یکی از بزرگان طایفه روی
بام خانواده داغدار آتش روشن کرده و ضمن

عذرخواهی از آنها تمنا میکند تا همسایگان و
مردم نیز روشن کردن آتش را شروع نمایند.
 علفه در شهر ری
در شهر ری شب و روز پایانی سال را « روز علفه»
مینامند .در این روز مردم به بارگاههای زیارتی یا
گورستان رفته ،برای درگذشتهگان فاتحه خوانی
میکنند .برای این که سال پیش رو سالی پر خیر و
برکت و نیک و سرشار از سالمتی و شادکامی باشد،
در شب علفه ،سبزیپلو با ماهی میپزند.
در قدیم مردم تالش میکردند تا سبزیهای مورد
نیاز برای خوراکی آن شب را از سبزیهای خودرو
کوهستان مانند؛ شنگ ،قاضیاقی ،پرچرب کنک و...
تهیه کنند.
 عرفه در فرومد
در فرومد شاهرود در شب جمعه آخر سال «آش
علفی» پخته و برای شادی روان درگذشتگان به
همسایهها میدهند.

33
ویژهنامه نوروز 1401

انجمنگاه ایران «واچار»

هنراهی تبریک عید رد نوروز

عضو هیئت علمی پژوهشکده مردمشناسی

تبریک بنا به نوع رابطه ،موقعیت اجتماعی میان افراد
و یا گروهها با یکدیگر متفاوت است .آداب و رسوم و
فرهنگ جامعه میتواند باعث تنوع زیادی در این
زمینه گردد .تبریک میتواند به صورت شفاهی با
صدای رسا ،با حرکات فیزیکی و بدنی مانند کف
زدن ،بوسیدن و یا ترکیبی از هر دو صورت گیرد.
گاهی تبریکات فراوانی قبل و یا هنگام اعالم تبریک
صورت میگیرد و کاهی بسیار ساده انجام میپذیرد.
تبریک میتواند به منظورهای گوناگون از قبیل
تثبیت موقعیت یا ترفیع و انگیزههای مادی نیز
صورت پذیرد .به عبارتی همانطور که اشکال تبریک
متفاوت است ،انگیزههای آن نیز گوناگون است.
یکی از اشکال تبریک ،فرستادن و یا دادن نامه
تبریک و کارت تبریک است که برای موارد مختلف
مانند سالروز تولد ،اعیاد ،فصول و از این قبیل و به
منظور آرزوهای خوب برای فرد یا افراد دیگر داده یا
ارسال میشوند .در لغتنامه دهخدا تبریک گفتن،
دعای برکت و میمون عرضه کردن و مبارک باد
گفتن (ناظماالطبا) را گویند (دهخدا ،ذیل واژه
تبریک).
تبریکنامه یا عیدینامه

ویژهنامه نوروز 1401

در ایران اصطالحی است که به نوعی باسمهکاری با
قالب چوبی اطالق میشود (پاکباز،1378 ،ص
 ،)360همچنین هنر عامیانه حکاکی ،انواع نقوش
روی چوب و چاپ این نقوش بر روی کاغذ را گویند
(دایرهالمعارف فارسی .)1789/2 ،وجه تسمیه
عیدیسازی از آنجا ناشی میشود که تصاویر
ساخته
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چگونگی اندیشه و فکر هر جامعه متاثر از فرهنگ
آن است .کسی که در محیطی با فرهنگ ویژه به
دنیا آمده است ،برای اندیشیدن و فکر از کلمات رایج
در آن جامعه استفاده میکند .ادبیات عامیانه که
عیدینامهها بخشی از آن را تشکیل میدهند ،به آن
دسته از آثار منظوم یا منثور (نثر مسجع) گفته می-
شود که سینه به سینه از نسلی به نسلدیگر منتقل
میگردد و غالباً گویای آداب و رسوم و معتقدات و
نظامهای اجتماعی هستند .بسیاری از طوایف و
عشایر ایرانی ،همچنین در مناطق روستایی و شهری
که دارای لهجه یا گویش ویژهای هستند ،داستانها
و سرودههایی به زبان محلی دارند که بهصورت
دستنوشته نزد مردم یافت میشوند .بررسی و
مطالعه روی این قبیل آثار که برخی اوقات ساخته
فکر و تخیل شعرا و داستانسرایان محلی هستند و
برخی در زمره متون دینی و اعتقادی مردم به شمار
میآیند ،همگی بهعنوان ادبیات شفاهی و بر اساس
بینش کلی مردم به زندگی و الگوی رفتار اجتماعی
در بین تودههای مردم تعلق دارند (طبیبی،
،1371صص .)249-248
یکی از مواردی که به استناد آن به برخی خصوصیات
فرهنگی یک جامعه میتوان پی برد ،عیدینامه یا
تبریکنامه است که به مناسبت فرا رسیدن عید در
زمانهای نه چندان تهیه میگردید .در عمل تبریک
به شیوه ارتباطی میان انسانها اطالق میشود که
برای نشان دادن توجه و التفات و بیان احساسات و
دوستی بهکار میرود.

فریده مجیدی خامنه

ساخته شده بر روی کاغذ ،توسط مکتبداران به
شاگردان در زمان فرا رسیدن سال نو ،هدیه داده
میشده تا برای والدین خود ببرند و تعداد این
نقوش ،نمودار تعداد سالهای تحصیل شاگرد در
مکتبخانه بوده است (دایرهالمعارف فارسی،
.)1789/2
باسمه واژهای ماخوذ از ترکی است و به طرحی که
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به وسیله قلم یا نقره یا رنگ و نظایر آن با فشار روی
کاغذ یا پارچه و مواد گوناگون دیگری از این قبیل
منقل میشود ،گویند (دانشنامه چهان اسالم،
 521/1ذیل مدخل باسمه) .اسن طرز کار شبیه
شیوهای است که برای تهیه پارچههای قلمکار
اصفهان یا چیتهای ساده (چاپی) به کار میرود
(همان.)521/1 ،
ظاهراً اصطالح باسمه و باسمهکاری پس از حمله
مغول جایگزین مُهر و مُهر کردن شد و اصطالح
باسمهچی یا باسمهگر نیز به کسانی اطالق میشده
که طرح را روی پارچه یا کاغذ منتقل میکردند .از
این رو در تذکرهالملوک ،باسمهچی؛ به این معنی در
کنار زرکوب و مذهب و کاغذگر به کار رفته است
( ،1368ص .)71در عهد شاهرخ در گزارش سفر
هیئتی که به چین رفته بودند ،از نقش چهار اژدهای
حملهور که روی پردهای از اطلس زرد باسمه زده
شده و باالی سر شاه قرار داشته ،یاد شده است .این
اصطالح در شعر شاعرانی چون علیشیر نوایی (844-
 ،)906وحید قزوینی (متوفی  )1112و مال طغرا
(متوفی  )1078هم به کار رفته است.
تغییر نقش باسمه ،از نقش روی جامه یا کاغذ به
چاپ و طبع ،به دوره صفویه باز میگردد .باسمه به
مناسبت ثبت نقش و نگار بر پارچه و کاغذ ،بر نقش
تصویر آدمی و غیره نیز اطالق شده است؛ منتهی
نقش و تصویری که از طریق چاپ تکثیر شده باشد

و تصویر یا نقاشی نباشد.
از آنجا که تنها نمونههای عیدی سازی در ناحیه
نیشابور و از هنرمندی به نام سید علی علمدار به
دست آمده ،شاید بتوانیم این پدیده را مختص این
ناحیه و مبدع آن را سید علی علمدار بدانیم .در واقع
تاریخچه این هنر ،با تاریخ خانواده هنرمند قدیمی
علمدار در نیشابور گره خورده است .این خانواده
نسل اندر نسل به ساختن علمهای چوبی برای
عزاداری ایام محرم اشتغال داشتهاند.
سید علی علمدار ،معروف به سید علی نقاشباشی،
عالوه بر علم به کار چیتسازی نیز مشغول بوده و
در واپسین سالهای سلطنت قاجار با الگو قرار دادن
شیوههای ساخت قالبهای چوبی ،چاپ پارچههای
چیت ،قالبهای عیدیسازی را خلق کرده است .آن-
چه که امروز در اختیار ماست ،تنها برخی از قالب-
های عیدیسازی است ،که آنها نیز در اثر مرور
زمان و استفاده مکرر ،فرسوده شدهاند و شبحی از
تصاویر اصلی را در نظرگاه ما قرار میدهند (بوذری،
علی ،1386 ،ص.)48
در مقاله عید ،عیدی ،و عیدیسازی آمده است:
"سید علی نقاشباشی ،به ذوق خود ،چند قالب
تصویری را با آبرنگ یا مرکب رنگی ،رنگ آمیزی
میکرده است ،این تصاویر را نزدیک عید نوروز ،در
مغازههای صحافی و کتابفروشی برای فروش به
امانت میگذارده و بعد از تعطیالت نوروز ،پول
حاصله و تصاویر باقیمانده را جمعآوری میکرده
است.
مکتبدارهای مکتبخانهها ،این تصاویر را خریداری
میکردند و به شاگردان به عنوان عیدی میدادند؛
شاگردان نیز در عوض هدایایی معموالً غیر نقدی
(روغن ،تخممرغ و )...برای مکتبدارها هدیه می-
آوردند" (بوذری ،1386 ،ص .)49-48

نوع دیگری از اجرای شیوه عیدینامه این بود که در
آستانه نوروز ،معلمهای مکتبخانه یکی دو قران پول
از بچههای مکتبی جمع میکردند و با آن پول هفت
قلم رنگ سفید ،سرخ ،آبی ،زرد ،قهوهای ،قرمز و
سیاه میخریدند و روی ورقهای کاغذ یا لوح هر یک
از بچههای با خطی خوش اشعاری را مینوشتند و
حاشیه کاغذ یا لوح را با رنگها ،گل و بوته می-
انداختند و قبل از تحویل سال به بچهها میدادند.
بچهها هم در ایام نوروز ،شعرها را برای پدر و مادر،
دایی و عمو ،خاله و عمه و خالصه تمام خویشان
خود میخواندند و عیدی میگرفتند .بعد از
تعطیالت عید زمانی که بچهها دوباره به مکتبخانه
میرفتند تحفهای مانند نقل ،گردو ،کشمش و گاهی
همراه با چند قران پول برای معلمهای خود میبردند
(وکیلیان ،1380 ،ص.)241
عیدی سازی به عنوان هنری که در میان توده مردم
شکل گرفته ،هرگز از حمایت حامی قدرتمندی
برخوردار نبوده است ،حامیای که در تولید،
نگهداری و معرفی کوشش کند .این شیوه بیان
هنری که در اواخر دوره قاجار مرسوم بود ،بعد از

فوت سیدعلی نقاش باشی متروک میشود و تا اوایل
دهه چهل همچنان ناشناخته باقی میماند.
به طور کلی خصوصیات عمده عیدینامهها شامل
موارد زیر است:
 .1عدم تناسب برخی پیکرهها و اشیاء
 .2حالت بیانگری پیکرهها
 .3بیتکلفی و سادگی در بیان رشادتها،
مظلومیتها ،خشمها ،نگرانیها و
شخصیتهای به کار رفته در نقشها.
 .4موضوعات تصاویر یا از مضمونهای مذهبی
مایه گرفتهاند و یا مضامین اسطورهای مانند
شخصیتهای شاهنامه و یا از نقشهای
عامه پسند مانند نقوش سمعک عیار و امیر
ارسالن الهام گرفته شدهاند.
آنچه که در وهله اوّل در این تصاویر زیبا و گیراست،
سادگی و بیپیرایگی آنهاست .این سادگی نه تنها
در مقایسه با هنر رسمی و درباری آن دوره جلب
نظر میکند؛ که حتی در قیاس با تصاویر عامیانه
(نقاشی قهوهخانه ،نقاشی روی کاشی و  )...نیز
مشهود است.
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شاید بتوان تصاویر عیدیسازی را با تصاویر کتب
چاپ سنگی قیاس کرد ،که هردو بیرنگاند و طرح-
هایی سیاه بر زمینه روشن کاغذاند که حتی باز به
دلیل محدودیت تکنیکی ،عیدیسازیها از تصاویر
کتب چاپ سنگی سادهتر و بدویترند.
 مضمون عیدینامهها
برخی اوقات معلمهای مکتبخانه در هفته آخر
اسفند هرسال از روی جنگی که حاضر و آماده
داشتند با خطی خوش برای یکایک شاگردان خود،
عیدینامه یا تبریک را بر روی کاغذ رنگی مینوشتند
و به آنها میدادند .شاگرد تبریک یا عیدینامه را
برای پدرش میبرد و عیدی معلم را گرفته و صبح
نوروز برای معلم میآورد.
***

برخی دیگر از اشعاری که توسط بچهها خوانده می-
شود عبارتاند از:
هواهلل شان العزیز
نصر و من اهلل و فتح قریب
شاد باد به دولت همیشه این درگاه
نوروز شکوفهتر بادا
دست کرمت همیشه پر زر بادا
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عمر تو باد هزار سال
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سالم ای جده واال گهر
حرمتت ساقی کوثر
باشد چنان بهرت مقر
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نمونهای از مضامین عیدینامهها به شرح زیر است:
نوروز به ما شده است فیروز
بلبل به نواست موسیقی خوان
چون شمع گل بهار افروز
گویا که ز گل شده ایت روشن
صد الله و المپا و پیوز
امروز که علی(ع) نشسته است بر تخت
شادی بکنید ای محبّان
پوشید لباس نو سراسر
با قرمه پلو شوید همسوز
ده عیدیم ای پدر زیادی
از بهر ادیب درس آموز
این عید مبارک است و میمون
با بخت سعید و فر فیروز

نمونهای دیگر:
نوروز نوبهار است ،عید همه مبارک
گلها میان خار است ،عید همه مبارک
امروز عید آمد ،عید سعید آمد
وقت امید آمد ،عید همه مبارک
اردک شنوگر (شناگر) آمد ،بلبل سخنور آمد
در مدح حیدر(ع) آمد ،عید همه مبارک
بابا بده نجاتم ،ده پول یا براتم
ده قند یا نباتم ،عید همه مبارک
نقل عروسیم ده  ،یا قند روسیم ده
کاله پوسیم ده ،عید همه مبارک
بزم بزغاله زاده ،نر است یا که ماده
چایی نما آماده ،عید همه مبارک

مردم ن گاری پیک اهی نوروزی رد آرذبایجان شرقی
نوروزخوانی پیکهای نوروزی از رسمهای زیبای
مردم آذربایجان همانند سایر حوزههای فرهنگی
ایران است .هر چند در روزگار ما یکی دو گونه از
این رسمها هنوز تداوم دارد و در برخی نقاط امروزه
نیز اجرا میگردد.
پیکهای نوروز یا نوروزخوانها در آذربایجان شرقی
از گونههای متفاوتی برخوردار است .راه افتادن
پیکهای نوروزی و آمدن دستههای پیامرسان بهار
از دیر باز در این مرز و بوم رواج داشته است .نوروز-
خوانی با پیکهای نوروزی که در مجموعه نمایش-
های آیینی قرار میگیرند و زیر مجموعه آیینهای
ملّی و اساطیری محسوب میشوند .کهنترین این
پیکها ،دستههای "روکوب کوسج" یا "کوسه بر
نشین"" ،آتش افروز"" ،میر نوروزی" یا "پادشاه
نوروزی" بودهاند.
پیکهای نوروز در آذربایجان شرقی در قالب
نمایشهای آیینی عبارتند از:

علی فلسفی میاب
کارشناسی ارشد مردمشناسی

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

سایاچیالر (سایاچیها)
تکمچیلر (تکم گردانها)
نورشدیلر یا نوروزناما (نوروزنامه خوانها)
قوچدوالندیرما (قوچ گردانی)
تولکی زنی
کوسا
قیشدان چیخدیخ یازاگیردیخ (از زمستان
درآمدیم وارد بهار شدیم).

اشعاری که نوروزنامهخوانهای آذربایجانی در حین
نمایش آیینی میخوانند شامل ستایش خداوند،
مدح حضرت علی (ع) و مدح و ثنای صاحبخانه
توصیف نوروز ،بهار ،دام و دامداری میباشد.
قدمت نوروزخوانانها بسیار طوالنی است .بطوریکه
سایاچیالر در متن اشعارشان سایاخوانی را به زمان
حضرت آدم و آفرینش انسان نسبت میدهند .به هر
روی آغاز و پیدایش آنها تا کنون ناشناخته مانده
است.
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 سایاچیالر
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سایاها در میان ترک زبانان پارههای منظومی
هستند که به زبان عامیانه ،ساده و سلیس شیوههای
معیشت مردم را به ویژه طی دورههای دیرین گذشته
به تصویر میکشد .سایا به معنی "سرودههای
مقدس" و "شمردن" نیز به کار رفته است و کسانی
که به خواندن آن میپردازند ،هنرمندانی هستند که
سایاچی خوانده میشوند.
سایاچیالر در اوبههای عشایری ،نزد ایالت و طوایف
در قشالق و ییالق حاضر میشوند و ترانههای سایا
را میخوانند و از رمهداران چیزهایی به رسم هدیه
دریافت میکنند.
گروه سایاچیالر دو سه نفرند .کسی که سایا می-
خواند در دستهایش دو تکّه چوب دارد که به هنگام
خواندن اشعار به هم میکوبد و به صورت ضربدری
که صدایی ریتمیک با وزن اشعار از آن شنیده می-
شود .اشعاری که سایاچیالر میخوانند دارای
مضامین بسیار تامل برانگیز است .ابتدا با سالم و
علیک اشعارشان را آغاز میکنند ،سپس زمزمه-
هایشان را برای بیداری خفتگان و کار و پیکار
اختصاص میدهند و در نهایت در سرودهایشان از
حیوانات به خصوص گوسفند و بز و سفارش به
چوپانها برای خوب چراندن گلّهها ،محصوالت دامی
و هر آنچه که دامداران از حیوانات تهیه میکنند
سخن میگویند .از چوپان و درّهها و کوههایی که
چوپان در آنها گله میچراند ،از بهار و سرزندگ و
زایش دوباره طبیعت میخواند و آمدن نوروز و
فعالیتهای دام و دامداری را نوید میدهند.
امروزه شوربختانه سایاچیها در میان ایالت و عشایر
و روستانشینان به ندرت دیده میشوند شاید با
جستجوی بیشتر بتوان در میان عشایر قرهداغ و
روستاهای دور افتاده نشانهای از آنان پیدا کرد.

تَکَمچی
چند روز مانده به عید تکمچیها میآیند .صدای
تکم و تکمچیها در شهر و روستا میپیچد که با
زبان شیرین و آهنگین خود به مردم نوید آمدن بهار
را میدهند و خلق را برای پاک کردن کینه از دلها
و گرد و غبار از خانههایشان دعوت میکنند« .تَکَه»
بز دو ساله نر را میگویند .آن را از چوب و دانههای
رنگین درست میکنند و دُم خروس برایش می-
گذارند و بعد سوار تختهای مدور میکنند و با تکان
دادن اهرمی که به شکم تکم وصل است ،آن را می-
رقصانند و درباره خوشبختیها و بدبختیهای آن
شعر میخوانند.
اشعار تکم همانند اشعار سایاچیهاست.

اشعار آغازین تکمچیها اینگونه شروع میشود:
بهار آمد بهار آمد خوش آمد
علی با ذوالفقار آمد خوش آمد
گل و نسرین به باغ آمد خوش آمد
تکمچیها همانند سایر نوروزخوانها روستا به روستا
میگردند و با نمایش و خواندن اشعار در داخل خانه
از صاحبان خانه هدایایی از قبیل پول ،پنیر ،پشم و
آجیل جمع میکنند .در واقع تکمچیها چوپانان
بیکار در زمستاناند که با نوید دادن آمدن نوروز و
گردآوری هدایا هزینههای عیدشان را اینگونه به
دست میآورند.
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كوسا اویونو
از نمایشهای آیینی در آذربایجانشرقی است که در
حال حاضر در هیچ یک از نقاط این استان برگزار
نمیگردد و فقط نامی از آن در یاد و خاطره
بزرگساالن وجود دارد .دکتر جاوید در کتاب "نمونه-
های فولکلور آذربایجان" از آن یاد کرده و مینویسد:
« نزدیکیهای جشن بهار یک نفر را به عنوان کوسا
انتخاب کرده ،لباسی پشت و رو به تنش میکنند،
یک کاله کاغذی بزرگ بر سرش میگذارند .از دور
و برش رنگ آویزان میکنند ،به در خانهها میروند،
دست میافشانند و پای میکوبند».
تولکی زنی

نورشودی
بیست روز مانده به نوروز در آقکند از توابع
شهرستان میانه چند نفر نوروزنامهخوانها که
«نورشودی» خوانده میشوند به راه میافتند .در جلو
خانه یا داخل حیاط خانههای مردم اشعاری در
توصیف نوروز و بهار میخوانند .مردم آمدن آنها را
به فال نیک میگیرند و امیدوار میشوند که سال
خوبی در پیش رو خواهند داشت .صاحبخانه
برایشان پنیر ،پشم ،پول و سایر چیزها میآورد.
این گروه نمایشی که حدوداً دو یا سه نفر از چوپانان
آقکند هستند که پس از گشتن در آبادی به
روستاهای دیگر میروند و آمدن نوروز و سال نو را
به مردم روستاهای اطراف نوید میدهند .اشعاری که
نورشودیها در آقکند میخوانند ،بیتهای ابتدایی
همان اشعار تکمخوانی است.
قوچ دوالندیرما

ویژهنامه نوروز 1401

قوچ گردانی در روستای کنگرلو از توابع شهرستان
بستانآباد مرسوم است .چند روز مانده به چهارشنبه
آخر سال و نوروز ،چوپانهای روستا ،قوچی را با
پارچههای رنگارنگ آذین میبندند و کودکان و
نوجوانان را دور خود جمع کرده با خواندن اشعاری
در وصف بهار و نوروز و دام و دامداری به خانههای
مردم میروند.
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عنوان نمایش آئینی دیگر است که به مناسبت فرا
رسیدن نوروز هفته آخر اسفند به ویژه شب
چهارشنبه سوری و دو سه روز اوّل سال در
روستاهای حاشیه رود ارس شهرستان جلفا از جمله
روستاهای داران و افشار اجرا میگردد .به نظر می-
رسد این نمایش برگرفته از نمایش کوسا یا کوسا-
گلین باشد که به این نام در حال اجرا شدن در این
روستاهاست .گروه تولکی زنی دو نفر بازیگر اصلی
دارد -1 :تولکی زن (روباه) -2اوخویان (خواننده).
بازیگر تولکی زنی پالتویی بزرگ میپوشد در حالی-
که جارویی به دم و یکی دوتا زنگوله و همچنین یک
عدد آفتابه به کمرش میبندد و از زیر پالتو شرند
پرند آویزان میکنند و با همین هیبت تمسخرآمیز
به همراه خواننده در کوچههای روستا راه میافتند
و به درگاه خانههای مردم میروند ،وارد خانه شده و
شروع به رقص و شعرخوانی میکنند.
وقتی خواننده آخرین مصرع شعر خود را میخواند
با چوب دستی خود ،روباه را میزند و روباه به زمین

میافتد و خود را به مرگ ساختگی میزند و در این
موقع از صاحبخانه میخواهد خونبهای روباه را
بدهد .صاحبخانه در حد وسع خود پول یا تخممرغ
و آجیل چهارشنبه و عیدی به آنها میدهد .به نظر
میرسد مرگ ساختهگی «تولکیزنی» همان مرگ
زمستان و آمدن نوروز و بهار است.

به هر خانهای که میرسند ،صاحبخانه مقداری آب
بر روی قوچ میریزد و هدایایی از قبیل قورمه ،تخم-
مرغ ،بلغور ،پنیر و ...به آنها میدهد .هر بار که آب
بر روی قوچ میریزند قوچ خود را تکان میدهند با
تکان قوچ ،بر این باورند که قوچ نعمت و برکت را به
در خانهی آنها میریزد.
قوچ در فرهنگ آذربایجان نماد جوانی و زایش است
و با استناد به دستیافتههای باستانشناسی میتوان
گفت در اقتصاد نوسنگی تحوالتی رخ داده که یکی
از آنها حضور قوچ ،نخستین جانور اهلی است و از

این پس تحوالت دیگری مانند بافندگی و ریسندگی
به وجود میآید .گذشته از این قوچ همچنین نماد
ماه اوّل شمسی نیز هست که به نام حَمَل شناخته
میشود .در توصیف حَمَل آمده :ماه اوّل شمسی به
صورت میش نر است .صاحب دو شاخ ،سر او به
طرف مغرب و دُم او به طرف مشرق و پشت به شمال
یا جنوب دارد و به سوی پشت خود متوجه است.
روزی که آفتاب در این برج داخل شود ،همان نوروز
است ،از این رو میتوان گفت که قوچ نماد طلوع
دوره جدید نیز هست.
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ییالقات سبالن

حکومت و فرمانروایی زانن رد نوروز
نوروز جشنی ملّی است ،مردم با نو شدن سال و
تجدید حیات ،گذاری نمادین و پر رمز و راز را آغاز
میکنند .مناسک و آیینهای مرتبط با نوروز ،توسط
مردان و اینزنان و نیز کودکان قبل از نوروز آغاز و
گاهاً تا اواسط فروردین ادامه مییابد .در این میان
نقش زنان بسیار پررنگ و تاثیرگذار است ،زیرا آنها
هستند که از کم و کسری خانه و نیز نیازهای جشنی
که در پیش است آکاهند .از طرفی زنان در پیشبرد
آیینها و مراسم ویژه نوروز نسبت به مردان مدیریت
و اشراف بیشتری دارند.
در همه جای ایران کهن و در هر فرهنگ و زبان از
این سرزمین ،نوروز بهانهای برای شادی ،بهسازی
روح و تن و تجدید قواست .زنده نگه داشتن سنت-
هایی که به فراخور فرهنگ و اعتقادات مردم در هر
محل شکل گرفتهاند از کارکردهای رسم نوروز است.
این کارکردها در اشکال متنوعی بروز کردهاند که
بعدها جزء شاخصهای مردم شناسانه هر محل
گشتهاند .در میان آیینها و مراسم نوروزی ،آیین
مختص زنان همچون «شیشه به در» ایزدخواست
فارس و الیبوی تفرش ،فالگوش مناطق مختلف
ایران ،بازیها و سرگرمیها زنانه و نیز حکومت زنان

محّمد مُکاری
عضو پژوهشکده مردمشناسی

در روستای بیمرغ شهرستان گناباد جالب و منحصر
به فرد است .
یکی از معمولترین و مرسومترین آیینهای مربوط
به زنان و دختران که همانا بختگشایی است انجام
میگردد .دخترانی که خانه مانده یا شوهر نکردهاند
به امید آنکه در سال نو قدم به خانه بخت بگذارند
در این شب آداب گوناگونی را انجام میدهند .از
جمله قفلی را به شال بسته و به گردن میآویزند و
سر چهارراهی مینشینند ،یا قفل را بر زنجیری بسته
از گردن آویزان میکنند و کلید را در دست گرفته
از رهگذران میخواند که قفل را بگشایند.
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 شیشهبهدر
زنان ایزدخواست فارس در ششمین روز نوروز
مراسمی به نام «شیشهبه در» داشتند .صبح این روز
زنان و دختران لباس نو میپوشیدند ،خود را می-
آراستند و در دستههای بیست سی نفری به راه می-
افتادند .این مراسم در جایی به نام «هالوپایین»
برگذار میشد .مراسم طی یک همیاری گروهی و
تقسیم کار همانند ،درست کردن آتش ،آوردن آب،
آماده کردن چای ،تهیه غذا و فعالیتهایی از این
دست انجام میشد .پس از آن دسته جمعی به رقص
و آواز و پایکوبی میپرداختند .رقص روز شیشهبهدر
با رقصهایی که در مراسم و جشنهای دیگر دارند
(مثل مراسم عروسی) تفاوت داشت .این رقص نوعی
جهیدن بود و قرار و قانون خاصی نداشت جز اینکه
دسته جمعی انجام میشد .زمین هالوپایین هم که
خاک نرمی داشت برای دخترکانی که با پای برهنه
میرقصیدند و جست و خیز میکردند ،زمین
مناسبی بود.

 الیبو
در تفرش زنان روزهای نوروز در زمینی در کنار
محلهای که «الیبو» نام داشت ،جمع میشدند،
آوازخوانی و شادی میکردند و بازای گروهی داشتند
به نام «هوله بازی» که در آن ضمن آوازخوانی
دستهجمعی ،یکدیگر را هول میدادند و به اصطالح
«هوله» میکردند و به زمین میافتادند .به نظر می-
رسد این بازی در زمانههای بیشتر ،گونهای رقص
دستهجمعی بوده که در آن به نیایش زمین می-
پرداختند.
در بسیاری از روستاهای نیشابور ،بعد از ظهر سیزده
به در دختران و زنان جوان در محلی که کمتر در
دید عموم باشد جمع میشدند و به رقص و پایکوبی
و بازیهای گوناگون میپرداختند .دختران و زنان
برای حضور در این مراسم لباسهای نو و عیدانه خود
را میپوشیدند ،بزک میکردند و خودشان را بهترین
زیورهایی که داشتند میآراستند.
آنچه از انجام آیینها و مراسم نوروزی که زنان
مستقیماً در آن نقش دارند بر میآید این است که
نوروز همبستگی ،وفاق و همگرایی جمعی را در بین
خانوادهها گسترش میدهد و از طرفی پویایی و
شادابی را به ارمغان میآورد.
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 حکومت و فرمانروایی زنان در نوروز
رسم حکومت زنان در برخی از روستاهای ایران چون
آباسک و افوس انجام میگردید .در روستای بیمرغ
هم رسم بر این بود که از روز سوّم عید نوروز تعدادی
از زنان سوار بر اسب میشدند و بعضاً لباس مردانه
به تن میکردند و همانند مردان در کوچه پس کوچه
به تاخت و تاز میپرداختند.
مردان ،بدون اجبار زنان ،دسته جمعی به مزارع،
باغها یا محلههای دامهای خود میرفتند و سعی
میکردند

میکردند روز را در آنجا سپری کنند .اگر مردی به
میل خود بیرون نمیرفت ،زنان با تحکم او را بیرون
میکردند .مردان طی این چهار روز اگر وارد روستا
میشدند ،محاکمه و بعضاً به شالق محکوم میشدند.
زنان و دختران همه گرد هم میآمدند و از بین خود
یک نفر را به عنوان پادشاه انتخاب میکردند.
پادشاه باید برای خود وزیری انتخاب میکرد ،وزیر
نیز چند نفر مباشر و مفتش انتخاب مینمود .پادشاه
زنان حکم میداد و وزیر به همراه مباشر و سایر
خدمتکاران دستورات را اجرا میکردند .از چوب
بستن یک نفر مرد به صورت نمادین تا جریمه کردن
فرد دیگری به بهانه واهی و نیز تاخت و تاز با است
و رقص و آواز .همه و همه شادیهایی بودندکه زنان
سعی میکردند روزشان را سپری و خود را سرگرم
نمایند.
مثالً پادشاه حکم میکرد ،فالن زن را به جرمی
همانند دوخت اشتباهی یک پیراهن محاکمه نمایند.
وزیر و مشاورین دستورات او را اطالعت میکردند و
آن زن نیز برای رفع اتهام خود ،مبلغی را پرداخت
میکرد تا از اجرای حکم چشمپوشی کنند و بدین
طریق باعث ایجاد خنده و شادی جمع زنانه می-
شدند .یا یکی از مردان را که خارج از روستا بود ،به
بهانهای به روستا میآوردند و به او اتهام میزدند که
گوسفندهایت گندمزار فالن فرد را تخریب کرده و
باید جریمهاش را بپردازی .پادشاه حکم میداد به
پرداخت غرامت نقدی و وزیر آن غرامت را از آن فرد
دریافت و با آن برای جمع زنان شیرینی و تنقالت
میخرید و بدینسان وسیله خنده وشادی همگان
را مهیا میکردند.

زنان در سه چهار روز حکومتشان در کوچه پس
کوچه اسب تازی میکردند .به هر کس دلشان می-
خواست زور میگفتند .میرقصیدند ،بازی میکردند
و سرشب نیز در خانه منتظر مردان خود میشدند
تا همانند قبل به زندگی خود ادامه دهند .این
حکومت بعد از روز چهارم و پنجم به پایان میرسید
و اوضاع به همان منوال گذشته برمیشگت.
حکومت زنان در روستای بیمرغ گناباد چندین دهه
است که دیگر اجرا نمیشود ،ولی یاد و خاطره آن
دوران در اذهان پیرزنان روستا باقی مانده و همگی
به نیکی و خوبی از آن ایام یاد میکنند.
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زنان روستایی روستای عنبران نمین

گذر اریان ...
نوروز به عنوان یکی از اعیاد باستانی ایرانیان است که
قدمتی بسیار طوالنی دارد که حکایت از نبوغ ایرانیان در
علم گاه شماری و ستاره شناسی است.
در این بخش به معرفی دو شاخص نجومی برای
تشخیص نوروز خواهیم پرداخت که توسط دانشندان
بزرگ ایران طراحی و ساخته شدهاند؛ یکی شاخص
نوروزی منحصر بفرد در ایران واقع در یکی از روستاهای
استان اردبیل که تاکنون برای بسیاری ناشناخته باقی
مانده وکمتر به آن اشاره شده است و دیگری بنای
نجومی که در نقش یک رصدخانه تمام عیار بوده و در
تعیین اوقات مهم در نهایت دقت عمل میکند و از
جایگاهی دقیق و ممتازی برخوردار است.
در انتها نیز گفتگویی خواهیم داشت با دکتر سید احمد
محیط طباطبایی در ارتباط با نوروز و تغییرات آن در
طول تاریخ ،پیامآور نوروز ،آداب و رسوم مربوط به آن و
آنچهکه ما اکنون تحت عنوان نوروز در حال جشن
گرفتن آن هستیم.
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حجاریهای مسجد روستای اسنق

شاخص نوروز رد روستای رتازوج خلخال

محمد باقری
عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

نمونه ارزشمندی از ابزارهای گاهشناسی بومی

روستای ترازوج در  27کیلومتری جنوب غربی خلخال
بر سر راه هشجین قرار دارد .از حدود چهار قرن پیش،
سه مخروط سنگ چین بر خط الرأس شرقی مشرف
به روستا ایجاد شده است که به ترتیب زمان  18روز
مانده به نوروز ،سه روز مانده به نوروز و اول نوروز را
بر اساس طلوع خورشید از پشت این سن گچین ها
که کَلَک (به معنی مخروط) خوانده می شوند نشان
می دهند .برای این منظور باید در چند هفتۀ مانده از
اسفندماه ،از پنجرۀ مسجد روستا که مسجد شیخ بهائی
نام دارد ،موضع طلوع آفتاب را بر خط الرأس شرق
روستا مشاهده کرد.
ساخت این سن گچین های نوروز را بر کوهی به نام از
« قوئوخ داغی » در ترکی به معنای کوه توخالی از
سید امیر شمس الدین علی بن محمد بن علی حسینی
خلخالی ،از شاگردان بهاء الدین عاملی معروف به شیخ
بهایی( 1031-953ق) دانستهاند.
شمس الدین علی خلخالی بر دو رسالۀ ریاضی و نجومی
استادش شیخ بهائی به نامهای خالصۀ الحساب و
تشریح االفالک شرح نوشته و استادش کار او را ستوده
است .نسخهی خطی این شرح ها در کتابخانۀ مرکزی

دانشگاه تهران و کتابخانۀ آستان قدس رضوی (مشهد)
نگهداری می شود.تاریخ اتمام شرح تشریح االفالک
 1008قمری بوده است.
نام مسجد روستا که طلوع آفتاب از پنجرۀ آن رصد
میشود (شیخ بهائی) مؤید این رابطۀ علمی است.در
رسالۀ نقود الحساب اثر قاضی ارتضاخان گوپاموی از
دانشمندان مسلمان هند ( 1251-1189ق) که نسخهای از
آن به شماره  6762در کتابخانه مجلس شورای اسالمی
موجودد است روش ابداعی شمس الدین خلخالی برای
تحویل کسرها (مخرج مشترک گرفتن) ذکر شده است (در
فصل هفتم که فصل پایانی رساله است) که قاعدتاً باید مربوط
به همین شمس الدین علی خلخالی باشد.
گفته میشود که روستای ترازوج قبالً مؤمن آباد نام داشته
است .احتمال دارد که نام ترازوج از برج میزان گرفته شده
باشد ،زیرا خورشید در اول این برج هم از پشت سنگچین
نوروز طلوع میکند .به روایتی دیگر ،چون در شش ماه از
سال خورشید از سمت راست سنگ چین نوروز و در شش
ماه دیگر از سمت چپ آن طلوع میکند ،نام روستا را بر
اساس این توازن ترازوج گذاشتهاند.
ارتفاع مخرو طهای سنگی  2تا  3متر و فاصلۀ مستقیم آنها
تا پنجرۀ دیوار شرقی مسجد حدوداً یک کیلومتر است.
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این ابزار گاهشناسی بومی در ایران بینظیر است.

چون در اعتدال بهاری محل غروب خورشید دقیقاً بر راستای

ابزارهای گاهشناسی بومی دیگری برای تعیین هنگام نوروز

غرب جغرافیایی منطبق است ،قرار گرفتن سایۀ سنگ مذکور

یا وقت ظهر در نقاط دیگری از ایران هست که در پایان این

در راستای شرق جغرافیایی از لحاظ نجومی کامالً بدیهی

نوشتار به آنها اشاره می کنیم .بررسی این ابزارهای بومی

است.

برای شناخت ریشههای علمی و تبیین کارکرد آنها اهمیت

به گفتۀ اهالی ترازوج ،در سمت غرب این منطقه در روستایی

دارد و امیدواریم این گزارش تحلیلی مقدمهای برای شناسایی

به نام بورگهیم سنگچینی در خطالرأس غربی وجود داشت

و مطالعۀ موارد بیشتری در گوشه و کنار کشورمان باشد.

که محل غروب خورشید در اعتدالین بود و اکنون آن سنگ
چین ویران شده است.

2

3

1
ابزار زمان سنجی بومی دیگر ،شاخصهای طبیعی ظهر است.
چنین شاخصهایی تا کنون در روستاهای نداک اشکور (به

آسمانی) صفر است .نقطۀ  2محل طلوع خورشید در 27

خلخال (آق قیه = صخرۀ سفید) شناسایی شدهاند .در قائن

اسفند و نقطۀ  1محل طلوع خورشید در  12اسفند است.

هم ،شاخص طبیعی ظهر که «سنگ پنج من» خوانده می-

در چهار سفری که در سالهای  91 ،90و  92به این روستا

شود در نزدیکی مقبرۀ بوذرجمهر قائنی گزارش شده است.

داشتیم ابری بودن هوا یا در دسترس نبودن ابزارهای مناسب

میگویند که در گنبد جبلیۀ کرمان هم در نوروز محل

اندازهگیری ،موفق به تحقیق درستی کارکرد سنگ چینها

برآمدن خورشید از محل تورفتگی مشخصی بر خط الرأس

نشدیم .جا دارد که پژوهش میدانی در این باره پیگیری شود

کوه هایی است که در مشرق آن دیده میشود.

و اهمیت علمی این پدیده بهتر شناسانده شود.

در برخی نواحی روستایی ایتالیا قلههایی هستند که به نام

تنها مورد قابل مقایسه با این شاخص نوروز ،اما تا حدی

هایی چون «ده» یا «دوازده» خوانده میشوند ،زیرا در ساعت

سادهتر ،در روستای دِهبُکر مهاباد وجود دارد .در غرب این

ده یا دوازده از دید ناظری در روستا ،خورشید بر فراز آن

روستا صخرۀ بلندی هست که به آن بَردَ هبورَه (سنگ بزرگ)

قلهها دیده میشود .رصدخانههای سنگی طبیعی معروف به

میگویند .در امتداد شرق روستا هم شیاری طبیعی هست

«استون هنج» در انگلستان و «کاراهونج» در ارمنستان

که در روز اول فروردین در لحظۀ غروب آفتاب ،سایۀ سنگ

نمونههای دیگری ابزارهای گاهشناسی بومی هستند که بیش

شاخص در امتداد شیار مزبور قرار میگیرد.

از سنگچینهای نوروزنمای ترازوج شناخته شدهاند.
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ترتیب به نام های تاق و عبداهلل پله) و روستای گرمخانۀ
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نقطۀ  3محل طلوع خورشید در اول فروردین (اعتدال بهاری)

نام چاشت تله= صخرۀ ظهر) ،دیزان و کرکبود طالقان (به

روشنایی آسمان
برج رادکان بنایی تقویمی و نجومی

پژوهشگر و مستندسااز

49
ویژهنامه نوروز 1401

میزیسته است.
وی در کتابش که نسخه اصلی آن در موزه ملّی ملک
نگهداری میشود ،آورده« :قریه رادک خواجه نصیر را
آنجا برجی بوده است که دوازده دریچه داشته است .در
هر برجی که ماه نو شدی از یک دریچه مینموده است».
به این ترتیب چنانکه این برج ،برج رادک خواجه نصیر
باشد ،اوّلین گام یافتن دوازده دریچهای است که حافظ
ابرو به آن اشاره کرده است.
تنها برجی که در منطقه توانایی معین کردن آغاز و پایان
فصول را دارد برج رادکان است .زمانی که پوشش
گنبدی داخل آن را بازسازی کنیم در زیر آن آن دوازده
دریچه وجود دارد که این کار را انجام میدهد و این
دقیقاً برابر نوشته حافظ ابرو است و نشان دهنده این
است که این برج کار گروه خواجه نصیرالدین توسی
است.
در ساخت این رصد خانه انتخاب محل و مکانیابی از
مهمترین نکات است که بایستی در محوطهای باز و به
دور از آلودگیهای نوری باشد .همچنین افق جنوبی بنا
صاف باشد تا امکان رصد حرکات خورشید و دیگر اجرام
آسمانی از اولین دقایق طلوع آنها میسر باشد .در
انتخاب محل رصدخانه رادکان این نکات به دقت لحاظ
گردیده است و البته ظرایف بسیار دقیقتری در آن تعبیه
شده که کارکرد رصدی آن را تایید میکند.
از نکات دقیقتر در طراحی بنا میتوان به دوازده دیوار
خارجی بنا اشاره کرد که نشانهای از دوازه ماه سال است
و یک دیوار آن که دقیقا رو به جنوب است .همچنین
پیرامون این برج را سی و شش نیم ستون احاطه کرده
است که همانند یک نقاله سطح مقطع آن را به سیصد
و شصت درجه تقسیم میکند .با کمک این تقسیم-
بندیها رصدگر به راحتی میتوانسته محاسبههای
نجومی خود را انجام دهد.

انجمنگاه ایران «واچار»

به هر گوشه از سرزمینمان که نظر افکنیم یادگاری از
دوران پیشینیانمان رخ مینماید که هر یک در نوع خود
شاهکاری بیهمتاست .با این حال آیا تا کنون از خود
پرسیدهایم؛ چرا در ایران که خاستگاه ستارهشناسی
جهان است بنای تقویمی و نجومی شناخته شدهای را
سراغ نداریم؟ آیا در اثر فرسایش تمامی آنها نابود
گشتهاند یا ما بیاطالع از دانش پیشینیانمان قادر به
تشخیص آنها نیستیم؟ اگر از ما بپرسند امروز چه روزی
است و اکنون چه ساعتی است بیگمان سراغ ساعت
مچی و گاهشمار جیبی میرویم امّا در روزگاران قدیم
پیشینیان ما برای شمار روزها و ساعتها ابزار متفاوتی
داشتند .در مورد کاردکرد برجها تاکنون دالیل گوناگونی
ذکر شده است.
آنها همچون فانوس دریایی که در آبهای بیکران
راهنمای دریانوردان بودند در بیابانها بنا میگردیدند تا
نشانهای باشند برای کاروانها و مسافران در حال گذر.
کارکرد دیگر آنها کارکرد آرامگاهی است و معموالً و
مشاهیر قوم در چنین ابنیههایی به خاک شپرده می-
شدند .بعدها معلوم شد که این برجها نیز همچون
ساعتهای آفتابی میتوانند در گاهشماری به کار گرفته
شوند .امروزه با پژوهشهای بیشتری که بر روی آنها
انجام شده کارکرد تقویمی و نجومی آنها مشخص
گردیده است .برج رادکان نمونهای از بناهای تقویمی و
نجومی سرزمینمان است.
رادکان در  75کیلومتری جاده مشهد به قوچان و در
نزدیکی شهر تاریخی توس واقع است که زادگاه دانشمند
نامی کشورمان خواجه نصیرالدین توسی است .اوّلین
سندی که ساختن این برج را به وی و شاگردانش مرتبط
میکند ،اشاره تاریخ نویس مشهور قرن نهم ،حافظ ابرو
خافی است که حدود یکصد و پنجاه سال بعد از خواجه

محسن رمضانزاده
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آجرکاری بسیار زیبایی که پیکره بنا بدان مزین گشته
است دارای کارکردهای تقویمی و نجومی است و رصدگر
را در اندازهگیری ارتفاع سایهها یاری میرساند .در
آجرکاری برج هر هشت آجر برابر یک عَرَش یا یک گز
که برابر با  48/66سانتی متر است .به این ترتیب ارتفاع
هر لوزی سه گز یا عَرَش است و این نحوه آجرچینی
باعث سهولت کار رصدگر میباشد .وی با اندازهگیری
طول سایهها میتوانسته به راحتی محاسبات نجومیاش
را دنبال کند و این مهم در طراحی سازه به دقت لحاظ
گردیده است .چنانچه بر روی زمین خطوط ساعت
آفتابی را ترسیم کنیم ،سایه برج همچون عقربه ساعت
میتواند در تعیین وقت و زمان به کار گرفته شود.
همچنین پنجرههای داخلی بنا به گونهای طراحی
گردیدهاند که امکان تابش پرتوهای نور به پایینترین
نقاط برج محقق گردد .شیب تندی که در کف پنچرهها
با تدبیر و اندیشه تعبیه شده دلیل دیگری است بر
کارکرد نجومی این بنا.
کتیبهای که دورتادور سطح خارجی برج را فرا گرفته به
سال ساخت بنا اشاره دارد که برابر است با سال ششصد
و شصت هجری که با احداث رصدخانه مراغه به
سرپرستی خواجه نصیر الدین توسی و همکارانش
مصادف است.
دو درِ برج به گونهای طراحی گردیده است که طلوع
یلدایی از ورای دری که آن را به نشانه صورت فلکی گاو،
درب گاو مینامیم پدیدار میگردد .این نشانهای از فرا
رسیدن زمستان و جشنهای باستانی شب چله است که
ریشهای دیرینه در فرهنگمان دارد .در شش ماه بعد
غروب واپسین روز بهار که نوید فرار رسیدن تیرگان را
میدهد از ورای در مقابل گاو که کژدم نامیده میشود
پدیدار میگردد و این نشانهای از فرا رسیدن تابستان
است و موسم کشت و کار و برداشت و آنچه در زمین
میروید .فرا رسیدن نوروز و مهرگان نیز با کمک این
رصدخانه به سهولت قابل مشاهده است.
در واپسین روز سال نور پس از عبور از دریچهای که بر

باالی درب گاو قرار دارد از میانه قسمت فوقانی درب
کژدم میگذرد و درست در آستانه آن پدیدار میگردد.
چنانچه این محل نشانهگذاری شود هر ساله بر تابش نور
بر این نقطه میتوان فرا رسیدن نورزو را اعالم داشت.
در شش ماه بعد و هم زمان با فرا رسیدن فصل پاییز این
رخداد دوباره تکرار میشود که زمان برپایی جشنهای
مهرگان را نوید میدهد .موسمی که در زمان
هخامنشیان آغازگر سال نو بوده است.
چنانچه ابتدای ماههای دیگر را در این بنا نشانهگذاری
کنیم به دقت در خواهیم یافت آنچه حافظ ابرو در کتاب
خویش درباره این برج آورده صدق میکند ،البته این
عمل مستلزم ساخت گنبد نیمکره فرو ریخته بناست که
که مهمترین محاسبات نجومی در آن انجام میگرفته و
در ذیل آن دوازده دریچه دیده خواهد شد که گفته
حافظ ابرو به وضوح در آن آشکار خواهد شد.

برج کوچک دیگری در حوالی برج رادکان وجود دارد و
به عنوان رصدخانه کمکی برای برج اصلی مطرح بوده
است .برج اَخَنگان در نزدیکی شهر تاریخی توس و در
مجاورت روستایی به همان نام احداث گردیده است .این
برج نیز دارای تزئینات بسیاری بوده که امروز نشان
چندانی از آن باقی نمانده و البته سازه برپا و استوار آن
حکایت از دانش عمیق سازندگان آن دارد.
برج اَخَنگان بر خالف برج رادکان که دوازده ضلعی است،
به صورت هشت ضلعی منتظم بنا شده امّا گنبد
مخروطی آن همان برج اصلی سی و شش ترک بوده که
نشان دهنده ارتباط معنادار میان دو برج است.
از کارکردهای این برج کمکی که در فاصله نه چندان
دور از برج رادکان قرار گرفته فرضیه محاسبه فاصله
زمین تا اجرام آسمانی و سرعت حرکت آنها در
کهکشان است.
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نوروز اریانی ...
سید احمد محیط طباطبایی فرزند ادیب و پژوهشگر
فقید مرحوم دکتر سید محمد محیط طباطبایی متولد
سال  1338در تهران است .وی پس از تکمیل
تحصیالت دانشگاهى در رشته تاریخ دانشگاه تهران ،از
سال 1377ش .در بخش پژوهش سازمان میراث
فرهنگى مشغول به کار شد.
ایشان به عنوان تاریخ شفاهی تهران نیز مطرح هستند و
همواره با رویی گشاده میزبان جوانان و محققان کشور
در شناخت تهران و ایران بوده و در راه اعتالی فرهنگ
و تاریخ این مرز و بوم از هیچ کوششی دریغ نکرده اند.
وی در حال حاضر ریاست ایکوم ایران (کمیته ملّی موزه-
های ایران) را به عهده دارد.
 گفتگو با دكتر سید احمد محیط طباطبایی
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عیدی که ما به نام نوروز میگیریم در اوّل بهار و اوّل ماه
فروردین قدری با نوروز دوره ساسانیان متفاوت است.
نوروز دوره ساسانی در تیرماه بود ،زیرا رمانی که جشن
برگزار میشد مالیات دریافت میشد و در زمانی که
کشاورز و دامدار دارای پول هستند .مردمی که سیاهه
زمستان را پشت سر گذاشتهاند در اوج فقر بودند و غیر
ممکن بوده که کسی توان پرداخت مالیات را داشته
باشد ،در نتیجه مالیات در دو عید داده میشد یکی در
نوروز قدیم تیرگان و دیگری در نوروز مهرگان که زمان
برداشت محصول در پاییز بوده و مردم ثروتی را به دست
آوردهاند بنابراین نوروز دوره ساسانی اصالً اوّل بهار نبوده
است.
سال ایرانی در دوره زرتشتی دوازده ماه سال سی روزه
بوده و هر روزبه نامی خوانده میشد .سال در هر دورهی
یکصد و بیست ساله کبیسه میشد و سال سیزده ماه
داشته است .این کبیسه از سوی پادشاه وقت گذاشته
میشد تا یکصد و بیست سال بعد که با نام پادشاهی
خوانده میشد که کبیسه را صورت داده بود.

آخرین بار که این اتفاق میافتد در زمان یزدگرد سوّم
ساسانی بوده و به همین دلیل است که تقویم زرتشتیان
را یزدگردی میگویند .سال کبیسه یعنی سالی که دارای
سیزده ماه بود با ورود اعراب مسلمان به ایران و سقوط
کشور به دست آنها ،دیگر سنت سال کبیسه صورت
نگرفت .جابهجاییهایی اتفاق افتاد و نظم تقویمی به هم
ریخت و بدین ترتیب پس از گذشت چهار دوره یکصد
و بیست ساله که حدوداً چهارصد و هشتاد سال میشود
در عهدی که مصادف بود با ولیعهدی ملک شاه
سلجوقی در شهر اصفهان ،جشنهای نوروز با جشنهای
بهار توامان شد و این اتفاق بسیار خوشایند ملکشاه واقع
شد .با به قدرت رسیدن و پادشاهی ملک شاه مجدداً
نوروز در اسفندماه برقرار شد و به همین خاطر که نوروز
در اوّل بهار ثابت دستور اصالح تقویم را داد .هفت منجّم
از جمله خیام مامور اصالح تقویم شدند و این دانشمندان
زیجی را تشکیل دادند و تنظیم تقویم را بر اساس گردش
سیاره عطارد انجام دادند .از آن به بعد تقویمی را با
عنوان تقویم جاللی و نوروز را با عنوان نوروز جاللی
میخوانند .نوروز با شکل امروزی خود هزار سال است
که اتفاق افتاده است.
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جشنهای اوّل بهار در تمامی نیم کره شمالی و معتدل
از ژاپن تا غرب نیم کره وجود داشته است .به عبارت
دیگر مردمانی که بر اساس دامداری و کشاورزی زندگی
میکنند حرکت خورشید و تقویم شمسی از اهمیت
ویژهای برایشان برخوردار است چراکه باید بدانند چه
زمانی کاشت داشت و برداشت را میتوانند انجام دهند.
روز و ماه و زمان هم ارزش دارد همین طور برای گله-
داران و ایلیاتیها زیرا که کوچ کنند ،کی ییالق بروند
کی قشالق کنند و به این دالیل تقویم شمسی اهمیت
دارد .پس تمامی زندگی این مردم کشاورز و دامدار بر
اساس گردش خورشید صورت میگیرد .و تقویم قمری
برای قومهایی است رزق اصلیشان کشاورزی و دامداری
نیست و تجارت کار اصلی شان بود و تقویم قمری پاسخ-
گوی نیازهاشان بود .اما جشن اغاز بهار همیشه وجود
داشته .امروز تلفیق جشن اغاز بهار با آیینهای نوروزی
شکل بسیار گستردهای را پدید آورده که میتوان جشن
چهارشنبه سوری را آغاز آن دانست و تا نوزده فروردین،
عید فروردینگان که عید مردگان است ادامه پیدا
میکند.
یکی از ویژگیهای نوروز این است که آیین مردگان به
حساب میآمده ،یعنی در زمان نوروز ما سعی میکنیم
سفرهای که میاندازیم و رسمی که به جا میآوریم
نگاهیبه درگذشتگان داشته باشیم ،مثالً اگر در زمان
سال تحویل شیر بر روی اجاق گذاشته میشود که دود
از دودکش خانه باال برود برای این است که زمان
مراجعت ارواح به خانه،خوشحال شوند که زندگی در
خانه بچهها و نوادگان آنها در جریان است.
سفرهی نوروزی یکی از مهمترین مواردی است که مطرح
میشود .بر روی سفره نوروز هر آنچه که برای ما اهمیت
دارد و ریشه زندگی ما به آن وابسته است گذاشته می-
شود و این یکی از دالیلی است که نوروز به یک آیین
فراقومی و فرادینی و فرانژادی و فرازبانی تبدیل شده
است .چگونه ؟
در این سفره هر کسی کتاب مقدس خودش را میگذارد

و یا هر چیزی که برایش مهم است.
وقتی هفت سین گفته میشود ،هفت سین واجب نیست
اما این هفت سین در ارتباط با تولیدات کشاورزی است،
گندم و سبزی ،گل و یا حتی نور و روشنایی همانندشمع
و آینه و آب و موارد بسیار متعدد و این سفره نوروزی
متعلق به همه است .نکته این است که سفره یک پدیده
مربوط به دوره دامداری است که وارد محیط روستا و
زندگی شهر میشود و امروزه مفهوم سفره و دور هم
نشستن مهم است و همه مردم در زمان سال تحویل دور
یک سفره واحد گردهم میآیند .به همین دلیل است که
نوروز امروزه ویژگیهایی دارد که باعث میشود نیاز به
وجود این جشن احساس شود .یعنی باعث همزیستی
میان اقوام مختلف و همگرایی و وفاق میان مردمان یک
کشور شده و این چیزی است که هیچ آیین دیگری از
آن برخوردار نیست .آیین نوروز ،آیین صلح با طبیعت و
آیین صلح با انسانهاست و از این نظر باید آن را مجزا،
درخور و باال دانست.
با هر تغییر اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی که
در ایران رخ داده نوروز خود را با آن وفق داده و این به
غنای این جشن افزوده که به طور مثال عید رسمی در
میان مسلمین که دارای نماز و دعای ویژه و عسل خاص
باشد و نوروز همه اینها را دارد و برای مسلمانان بعد از
عید فطر و عید قربان رسمیترین عید ،عید نوروز است.
نقل از امام اول شیعه ،نقل از امام جعفر صادق که دعای
سال تحویل منتسب به ایشان است« :نوروز روزی است
که ایرانیها به یاد سپردند و ما نیز آن را گوش کردیم و
تمام وقایع مهم زندگی انسان به آن مرتبط میشود :مثل
هبوط انسان از بهشت ،مثل به ساحل نشستن کشتی
نوح و خیلی از موارد دیگر در آیینهای دیگر مثل پیدا
شدن انگشتر حضرت سلیمان از دل ماهی که صید شده
است و برای همین است که میگویند اوّل سال ماهی
بخورید تا حقیقت را دریابی .اما به طریق واقعی نوروز
مصادف است با اوّل فروردین یعنی زمان شمسی عید
سعید غدیر خم.
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جشن چهارشنبه سوری از دو کلمه چهارشنبه و سور
است همانطور که گفتیم تقویم قبل از اسالم هفته
نداشته است و وقتی چهار شنبه را میبینیم این رویداد
به بعد از اسالم برمیگرد .مشهور است که قیام مختار
سقفی به جهت کشتن قاتالن امام حسین(ع) در روز
چهارشنبه آخر صفر اتفاق افتاد که با جشن سور در یک
روز مصادف بود .ساکنین شهر کوفه اکثراً ایرانی بودند و
جشن سور را برگذار میکردند ،در این جشـن که
ایرانیان در آن آتش میافروختند و مختار ثقفی در کوفه
برای اعالم آغاز قیام و همینطور برای ورود به شهر با
آتش از این جشن استفاده برد و قیام خود را در این
جشن قرار داد .شیعیان هر سال و همیشه چهارشنبه
آخر سال را به خاطر کشته شدن قاتلین امام حسین(ع)
توسط مختار ثقفی جشن میگرفتند امّا چهارشنبه آخر
صفر در میان دو مراسم عزاداری مهم شیعه همچون
اربعین و بیست و هشت صفر قرار داشت ،پس تصمیم
گرفتند این مراسم را به زمان شمسی منتقل کنند.
سور خود یکی از آیینهای قدیمی ایرانیان است و حتی
قدیمیتر از دوران زرتشتیان و پریدن از آتش نوعی رفتار
متفاوت و مخالف در زمان زرتتشتیان ساسانی است از
همین خاطر باید گفت جشنی است کهنتر از زرتشتیان
در واقع خداحافظی با سرمای زمستان و آغاز و سالم بر
بهار .در همین رابطه در شب چهارشنبه سوری از روی
آتش میپرند و در برخی نقاط ایران مثل اردبیل و نواحی
آن در ابتدای صبح از روی آب میپرند و تلفیق نور و آب
را همچنان حفظ کردهاند در اینجا باید به نکته مهمی
اشاره شود اینکه تقویم ایرانیان شبانه روز است ،در
نتیجه شب اوّل است و روز دوّم ،پس به همین خاطر
است که تمامی آداب فرهنگی ما ،همه چیز به نور و
روشنایی و امید ختم میشود و این کامالً متفاوت با
سنت و آیین مردمان اروپا و دنیا و تقویم قرار دادی آنها
است.
از این رو میتوان فهمید وقتی شیعیان به قدرت رسیدند
جشن سور توانست به طور آزاد برگذار شود یعنی در
زمان سلطان محمد خدابنده در سلطانیه (زنجان) از

طرفی دَق کردن در مراسم با توجه به مراسم و سنتها
انجام میگرفته است و با آمدن باروت در زمان مغول به
ایران از ترقه برای دق کردن استفاده میکردند و همانند
تمامی آیینهای کشور ما با توجه زمان و تغییرات
اجـتماعی و فرهنگـی این مورد نیز دستـخوش تغییرات
درتمامی مراسمهای آیینی ما سفرههایی پهن میشود
که این سفره مرکوالتی قرار میگیرد که برای شکرانه
بخشش خداوند به ما است .گندم هم اصلی ترین
محصول کشاورزی همیشه نقش اصلی را در سفرههای
نذر و آیینی ایفا میکند .در شب چهارشنبه سوری که
آش رشته باید درست کرد از رشتههای گندم که آماده
برای آش رشته است عروسکی درست میکردند به نام
اودردار درست میشد و مادر هر خانواده درون آش
میانداخت و پخته میشد و به کودک داده میشد و به
اوگفته میشد تا برود و دَق کند .معتقد بودند با دَق آن
دردها و ناراحتی و غصهها را درون خاک پنهان میشود
به نوعی فرهنگ امید این رفتار شکل گرفته میشود.
در جشن سور تمامی مشکالت سال باید تمام میشد و
عروسک ابودَردا؛ پیکرکی برای درمانگری است.
آیین چهارشنبهسوری در شیراز ،گاه همراه با پختن آشی
نذری همراه است ،که به آن «آش ابودَردا» میگویند.
این آش برای کسانی پخته میشود که در بستر بیماری
ماندهاند؛ یا زمانی آن را آماده میکنند که در میان

محلهای یا گروهی بیماری فراگیر شده باشد .اگرچه
تاریخچهی پخت این آش بهدرستی روشن نیست و در
برخی منطقههای دیگر ایران هم دیده میشود ،ولی گویا
در شیراز پررنگتر از دیگر جاهای ایران به این آیین
پرداخته میشود .آیین درست کردن آش ابودردا با
ساختن عروسکی از خمیر رشته ،همراه است .عروسک
خمیری را در آش میاندازند .هنگام پخته شدن و تقسیم
آن ،عروسک ابودَردا به هر کس که رسید باید آن را در
کاسهای چوبی یا سفالی بگذارد و به آب روان بسپارد تا
بنا بر باوری کهن ،عروسک درد و بیماری را با خود ببرَد.
میگفتند بدینگونه درد و ناخوشیها به عروسک
برمیگردد و با سپردنش به آبهای روان ،بیماری از
کاشانه و محله دور میشود .سالخوردگان میگویند که
در گذشتهها مردی به نام «ابودَردا» زندگی میکرد که
همواره بیمار بود .برای همین است که آش نذری
چهارشنبهسوری را ابودردا مینامند .در این آیین و
درست کردن عروسک خمیری ،زنان و دختران آشنا و
همسایه با هم همراهی میکنند .گاه پختن آش ابودردا
برای بخت گشایی بود.
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گویا در دارابِ فارس نیز آشی به نام «بغره» پخته
میشود و عروسکی بدچهره را از خمیر درست میکنند
و در آش میاندازند .پس از اینکه آش پخته شد،
کاسهای از آن را بر سر عروسک خمیری میریزند و آن
را به آب روان می سپارند؛ در حالی که با صدای بلند
میگویند« :درد سرمان را دادیم به آب روان» در
خراسان و اصفهان نیز آش نذریای مانند آش ابودردا و
آش بغره پخته میشود.
در زمستان برف را جشن نمیگیریم بلکه جشن
میگیریم چون براساس تجربه تاریخی خود اعتقاد داریم
از این پس زمین گرم میشود و یا در جشن سور به بهار
سالم میدهیم و با سرمای زمستان خداحافظی میکنیم
از روی آتش میپریم و در عین ارج نهادن به زمستان،
به آیندهای چشم میدوزیم که در پیش روی ما قرار
دارد .نماد آتش و آتش برافروختن در جشن سده،
نگاهی به گرم شدن زمین است و این گرما ریشه در
حیات و زندگی دارد.
صورت سیاه حاجی فیروز که به نوعی پیک نوروزی است
نشان دهنده آمدنش از جهان زیرین به جهان رویی است
و به همه نوید بهار را داده و خبر میدهد که درخت
برگ میدهند و گیاهان شکوفه .او نمادی از فرشته
کشاورزی است .در آیینهایی که در ابتدای نوروز برگزار
میکنیم در واقع ارواح گذشتگان را به نوعی ناظر رفتار
خودمان تلقی میکنیم که همین امر نشان دهنده پیوند
زمان حال و گذشته در نوروز است.
نوروز یک آیین همبستگی و پیوستگی و تجمیع
آدمهاست و همین رفتار در یلدا ،سده و سایر آیینهای
زمستانی ما هم وجود دارد .آتش نماد گرما است و اصل
آن مبتنی بر جمع شدن خانواده ،طایفه و گروهی است
که به حیات و زندگی استمرار میدهند تا به دوباره به
فصل گرما و آغاز کشت و کار برسند .جشنها و آیینهای
زمستانی در عین اینکه متعلق به فصل سرد هستند،
نوعی سنت و ویژگی جشنوارهای مبتنی بر میراث
غیرملموس سرزمین ما محسوب شده و باعث انتقال
فرهنگ میشوند.

گذر ملل ...
قلمرو فرهنگ فارغ از مرزهای سیاسی است که سران و
رهبران کشورها در طول عمر ناچیز و حقیرشان برای
مردم ترسیم کرده و میکنند .قدرت فرهنگ نیز برترین
قدرتهاست که هیچ سالح و اجباری توان ایستادن در
برابر آن را نخواهد داشت.
سالی که گذشت ،سال تلخی برای مردمان خاورمیانه
رقم خورد .جنگ و تحریم و اشغال و کشتار سایه شوم
خود را بر سر مردمان ملل خاورمیانه گستراند و حتی
دامن سایه نحس خود را تا اروپا گسترش داد .حوزه
فرهنگی ایران در مرکز این نا آرامیها قرار گرفت و
افغانستان به تلخی اسیر تحجر مذهبی طالبان گشت.
طالبان نوروز را عید مجوسان اعالم کرد و تحت فشار

افکار عمومی و رسانههای مجازی نتوانست به کل این
عید را منکر شود و فقط اعالم کرد که آن را تجلیل
نخواهد کرد.
آنچه گذشت ما را بر آن داشت که در این بخش از صلح
و دوستی و کارکردهای طبیعی نوروز در برقراری ارتباط
میان افکار و اندیشهها و جلوگیری از هرگونه جنگ و
ویرانی صحبت کنیم .نوروز را به مثابه یک سیایت
فرهنگی در راستای متحد کردن ملل دنیا برای مقابله با
تحجر ،انحصار طلبی و جنگ طلبی معرفی کنیم ،برای
مثال از جایگاه نوروز در بلوچستان بگوییم که چگونه
سبب وحدت شیعه و سنی شده و اینکه چقدر برایشان
عزیز و مهم است و در نهایت با دکتر شاه منصور شاه
میرزا به گفت و گو بنشینیم و از ارزش و اهمیت نوروز
برای مردم تاجیکستان بشنویم.
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بنیاناهی طبیعی صلح و دوستی رد نوروز

داود غرایاق زندی
استادیار علوم سیاسی ،دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
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آیین نوروز در عین داشتن وجه پیوستاری زیست ایرانی
و نوعی همگونی و همبستگی فکری ،از بنیانهای
طبیعی برخوردار است که امکان تسری و پذیرش در آن
فراوان است و نگاه خاص گرایانه ندارد که مانع هم-
زیستی و پذیرش و دوستی میان ایرانیان و غیرایرانیان
باشد .این به نوعی راز ماندگاری نوروز نیز محسوب می-
شود.
پرسشمحوری این است که چگونه بنیانهای طبیعی
نوروز میتواند زمینهساز صلح و دوستی در عرصه
اجتماعی حتی در سطح فرا ملّی باشد.

و رهایی بخشی و همچنین دوستی به عنوان وضعیتی
مبتنی بر فضیلت باشد .بنیانهای طبیعی یاد شده
بیشتر در خدمت صلح و دوستی است و میتواند پیام
مناسبی برای تعامل بیشتر فرهنگ ملی با فرهنگهای
دیگر باشد .بنیانهای طبیعی نوروز نهتنها میتواند صلح
و دوستی ماندگارتری را فراهم سازد و باعث همبستگی
اجتماعب و ملی شود ،بلکه قابلیت گسترش و پیوند
فراملی را برای دیگر مردمان فراهم میکند .پذیرش این
بنیانها پاسداشت فرهنگ ملی و معرفی مترقّی در عین
کهن بودن فرهتنگ ملیمان به دیگران است.
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آیین نوروز یکی از آیینهای سنتی ایرانیان است که بر
اساس نظم و بنیان طبیعی استوار شده است .این بنیان
طبیعی هم واجد ویژگیهای طبیعی است و هم از
مشخصه اجتماعی برخورداراست .در عین حال بنیان-
های طبیعی نوروز زمینهساز صلح و دوستی در رابطه
میان انسان و طبیعت و انسان با انسان است .این بنیانها
عبارتاند از :آغاز ،پایان ،تنوع و شادیبخشی ،زندگی،
حیات ،چرخه (اکوسیستم) ،همگونی با طبیعت ،ارزش
(نه بهای) طبیعت و ریتمیک بودن زمان .بنیانهای
طبیعی به ابعاد اجتماعی زیست بشر یعنی صلح و
دوستی کمک میکنند.

این پرسش از آن رو اهمیت دارد که معموالً وجوه
طبیعی به ویژه در بخث صلح ،بسیار محل بحث و بررسی
است و روال طبیعی بیش از اینکه مسالمت آمیز باشد،
به رقابت و پرخاشگری دامن میزند .امّا نوروز همانطور
که خواهد آمد از این ویژگی برخوردار نیست و قابلیت
تغییر ساخت طبیعی به ساخت اجتماعی ماندگار را
فراهم میسازد.
بنیانهای هشتگانه طبیعی نوروز یعنی (آغاز و پایان،
شادیبخشی ،زندگی ،اکوسیستم ،همگونی با طبیعت،
ارزش طبیعت و جاودانگی) میتواند زمینه ساز چهار
وجه صلح یعنی (نبود خشونت و هراس ،همکاری ،عدالت
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مفهوم صلح در حال تبدیل شدن به مفهومی فراگیر در
مطالعات اجتماعی است .برای این امر علتهایی نظیر
افزایشاختالفات اجتماعی و درگیریهای بیندولتی،
فردگرایی و کمیابی منابع مطرح شده است .امّا شاید
یکی از مهمترین دالیل این باشد که افزایش درگیری
واختالف و کشمکش در جوامع مختلف بیش از هر
چیزی ناشیاز عدم توجه مناسب به مفهوم صلح است.
تصور عمومی از صلح در بدو امر عمدتاً برداشتهای
حداقلی به معنی نبود جنگ و خشونت بوده است .امّا
این مفهوم به موضوعی مستقل و فراگیر که شامل
سطوح مختلفی است برمیگردد .لذا پرداختن به صلح
به نوعی نشان از بازیابی حوزهای بکر و نوظهور است که
میتواند ابعاد مختلف اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد و
در عین حال برای بسیاری از مشکالت کنونی و به نظر
الینحل ،راه و مسیر مناسبی فراهم سازد.
فرهنگهای مختلف برای داشتن جایگاه و احترام
مناسب باید خود را در نظر و عمل صلحجو معرفی کنند
و ساز و کار اجتماعی و اجرایی خود را در این راستا
تنظیم کنند با این حساب نه تنها میتوانند به بسیاری
از مسائل خود نگاه عقالنی داشته باشند و قبل از دست
بردن به قهر و خشونت ،تمامی مسیرهای متعارف را
دنبال کنند و جنگ را به عنوان آخرین گزینه در نظر
بگیرند؛ بلکه مدلی برای زندگی مناسب در کشورها و
دوستیهای اجتماعی فراهم آورند تا از پس مسائل و
مشکالت خود برآیند و در عینحال در صورت وجود
اختالف به عنوان میانجی وارد موضوع شوند.

یکی از وجوه مورد توجه در مطالعات صلح ،فرهنگ صلح
است .در این مورد بررسی فرهنگهای مختلف و میزان
توجه آنها به موضوع صلح ،نشان خواهد داد که یک
فرهنگ تا چه اندازه منادی صلح و دوستی است.
بررسی هر پدیده انسانی از سه منظر امکانپذیر است:
منظر طبیعی ،اجتماعی و فراطبیعی یا اخالقی .این سه
منظر قابلیت کاربرد مورد نظر هر پدیده انسانی را دارد.
در بحث نوروز نیز هر سه منظر قابل قبول است :نوروز
به واسطه چرخه یات پدید میآید ،نوروز دارای آیین
اجتماعی و شعائر خاص خود است که از آمادگی تا بدرقه
را در برمیگیرد و در عین حال نوروز نوعی آیین نیایش،
آفرینش و از نشانههای خردمندی خالق است.
نوروز به تعبیر ابوریحان بیرونی در التفهیم« :نخستین
روز از فروردین ماه و از این جهت روز نو نام کردند ،زیرا
که پیشانی سال نو است» به این معنی نوروز به واسطه
بک اجماع عمومی و اجتماعی همانند روز درختکاری و
یا زمان نزول و آیین فراطبیعی نظیر بعثت یا میالد نام-
گذاری نشده است؛ به عبارت دیگر ،نوروز صرفاً نوعی
«توافق» یا «باور» نیست بلکه نوعی جریان طبیعی و
همگونی و همنوایی زیست طبیعی کیهان و هر آنچه در
آن مکنون است .نوروز به مثابه «آیین» ،نوعی برسازی
اجتماعی نیز محسوب میشود.
بر این اساس بنیانهای طبیعی نوروز در دو زمینه می-
تواند به عنوان آیین صلح و دوستی کمک کند .به شکل
طبیعی نیازهای بشری مانند کمیابی ،فزونخواهی و
قلمرو خواهی همیشه مبنای خشونت بوده و خالف
جریان صلح عمل کرده است .حال ،نوروز چگونه میتواند
به عنوان یک آرمان مسالمتآمیز از آن بهره بگیرد؟ در
قوم نگاری صلح ،تاکید بر جوامع ،اجتماعات ،افراد ،نیازها
و امنیت بشری و زندگی روزمره و نیازها و نفوذشان
است؛ صلح به این معنی مبتنی بر چارچوب بومی است.
به رغم اینکه صلح عمدتاً موضوعی آرمانی ،غیرطبیعی و
اخالقی است ،ولی در یک بررسی مفهومی از صلح ،می-
توان آن را در یک طیف مفهومی نیز تعریف کرد،

به این معنی صلح نبود ترس ،هراس و خشونت؛ صلح به
مثابه همکاری؛ صلح به مثابه عدالت و در نهایت به مثابه
رهایی بخشی است.
نوروز میتواند برای تمدنها ،فرهنگها و جوامع ،پیام
مناسبی داشته باشد و آنها را در مسیر مناسب آینده
امیدوار کند .نوروز معنا و بهانه مناسبی است که طبیعت
برای انسانها فراهم میسازد تا از زندگی ،حیات و زیست
خود لذت ببرند و این لذت طبیعی با در کنار هم بودن
به لذت اجتماعی بدل خواهد شد .در این معنی تنها وجه
سلبی ،صل و نبود خشونت و هراس مطرح نیست بیلکه
نوروز حال خوش و آرامش است .به یک معنا نوروز آیین
صلح است.
وجه دوّم صلح ،به موضوع همکاری اشاره دارد .همکاری
به طور معمول اشاره به کمک دو یا چند نفر یا یک
جامعه برای رسید به هدف مشترک است .در این نوع
نگاه افراد و جوامع ،به تنهایی امکان برآوردن نیازهای

خود را ندارند و برای رسیدن به آن غایت و هدف
مشترک باید مکمل هم باشند .برگزاری آیین نوروز به
صورت مشترک و دسته جمعی و پاسداشت آن در تمام
اقوام ایرانی نشانه نوعی پیوند مشترک و معنای همسان
و درک جمعی همسو است.
این کار میتواند زمینهساز همکاری و نگاه خوشبینانه
نسبت به یکدیگر شود .درعین حال نوروز فقط از این
جنبه به همکاری و صلح کمک نمیکند ،بلکه به واسطه
مفهوم اکوسیستم نوعی همکاری و پیوند انسان با انسان
و انسان با طبیعت نیز محسوب میشود .در این معنی
هرگونه اقدام نامناسبی که علیه طبیعت یا آلودگی
طبیعت صورت میگیرد نظیر جنگ ،آالیندهای صنعتی
و نابودی منابع طبیعی نکوهش میشود و میتواند
مبنای همکاری و همیاری قرار گیرد .به این معنی نوروز
آیینی پیشرو و مترقی و به روز و به هنگام هم محسوب
میشود.
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وجه سوّم نوروز به مثابه اشاره به وجود همگونی و
هماهنگی انسان با طبیعت دارد .یکی از محورهای مهم
عدالت ،تعادل میان آسمان و زمین است .این معنی در
قرآن کریم نیز آمده است که خداوند زمین و آسمانها
را به حق آفریده است .در اینجا تناسب به نوعی عدالت
است ،در حالی که در عصر مدرن به جای همگونی،
سلطه بر طبیعت مورد توجه است؛ این موضوع در تمامی
فرهنگهای کهن ،از جمله چین نیز وجود داشته است
که اوّل بار چینیها باروت را کشف کردند امّا از آن برای
جنگ و نابودی منابع طبیعی از آن اسلحه نساختند.
در نهایت سلح به عنوان رهایی بخشی نیز در آیین نوروز
قابل درک است .نوروز درگیری و اسیر زمان شدن نیست
بلکه رها شدن از رخوت ،نیستی ،گسست و به انتها
رسیدن است .اگ گذر زمان بدینسان پیش رود ،زندگی
نوعی تکرار خسته کننده و آزاردهنده خواهد بود .نوروز
این روند را به جاودانگی ،تداوم و رستاخیز جدیدی که
سراسر امید است ،بدل میازد .چه آیینی میتوانست به
این شکل ،صلح و آرامش و جاودانگی را به انسان و
طبیعت و تمامی موجودات جاندار و غیر جاندار هدیه
کند؟ نوروز به واقع آیین طبیعی صلح است.
نوروز و دوستی

نوروز جشن دوستی و دوستی بهترین فضیلت نوروز
است و به همین دلیل نوروز یک فضیلت ماندگار ایرانی
است و هدیهای جاودانه برای همه تمدنها و ملل خواهد
بود.
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نوروز با شکل سوّم دوستی نسبت معناداری دارد .در
واقع دوستی به تعبیر عباس منوچهری وضعیت یا دنیای
سوّم است « :دوستی وضعیت متعلق به روابط بین
انسانها د ر زندگی عمومی است ،جغرافیای دوستی نه
قلمرو «من» است و نه قلمرو «من» و نه حوزه فرهنگ
«دیگری» ،بلکه دنتیای مابین این دو است .این جهان
در عین اینکه نه متعلق به «من» است و نه به «دیگری»،
بدون حضور هیچ کدام وجود ندارد« .دوستی» عالم
مشترک «من» است و میروند کدورتها را به کناری
نهند ،رسم و رسوم اجتماعی را بهجا آورند ،شیرینی و
خوراکی به هم تعارف کنند ،بهترین دعاهای خیر را برای
هم آرزو کنند و تصور کنند که این زمان حالی ازلی است
و تحقق این آرزوها بسیار نزدیک و ممکن است .نوروز
زمینه ساز پیوند میان اقوان و گروههاست ،نوروز زمان
آفرینش انسان و طبیعت و پاسداشت انسان به عنوان
برترین موجود خلقت است.
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عدالت در دو معنا وسیعتر از دوستی است .نخست اینکه
عدالت به رابطه انسان با طبیعت و انسانها و موجودات
زنده اشاره دارد؛ در حالی که دوستی عمدتاً رابطه بشری
است .دیگر اینکه طبیعت ابعاد جامعهای دارد؛ در حالی-
که در دوستی ،بعد فردی بیشتر است .همچنین به
اعتقاد ارسطو در اخالق نیکوماخسی در جایی که
دوستی هست ،عدالت معنای خود را از دست میدهد و
اگر انسانها در شرایط عادالنه هم زیست کنند ،بینیاز
از دوستی نیستند و حتی دوستی شریفترین شکل
عدالت است« .زمانی که دوستی وجود دارد ،نیازی به
عدالت نیست؛ در عین حال زمانی که افراد عادل هستند،
نیاز به دوستی نیز ندارند و درستترین شکل عدالت نیز

برابری دوستانه است .این نهتنها ضروری است بلکه
شریف هم هست.
دوستی به سه شکل در میان متفکران و اندیشمندان
استفاده شده است :دوستی به معنای کشش و کنش
فردی؛ دوستی به عنوان سرشت درونی و در نهایت
دوستی بهمثابه یک وضعیت .دوستی نوع سوّم ناشی از
یک وضعیت است .مارکوس تولیوس سسیرو خطیب
رومی «دوستی را امری میداند که از طبیعت سرچشمه
میگیرد و ناشی از تمایل طبیعی ما به فضایلی چون
پاکدامنی و سخاوت و احسان است و همین تمایل است
ما را مجذوب صاحبان این فضایل میکند و ناخودآگاخ
به سمت عشق و محبت به این افراد سوق میدهد».

نوروز هب مثاهب دیپلماسی فرهنگی ...

علیرضا حسنزاده
دکتری انسانشناسی از دانشگاه گوته

یکی از ویژگیهای فرهنگ ایرانی در گذر تاریخ
طوالنی و بلند خود ،وجود روابط گفتوگویی در
فرهنگ آن است .آیین نوروز یکی از عناصری است
كه امکان چنین رابطهای را در چند سطح فراهم می-
كند .نخست ،نوروز در طی سازگاری در زمانی خود
كه در طول تاریخ رخ میدهد ،به تاریخ معنایی چند
صدایی داده و ما را با معانی فرهنگی تاریخ فرهنگ
ایران در سطوح نمادین ،مواجه میسازد .از سوی
دیگر نوروز در تركیب با فرهنگ گروههای اجتماعی
و قومی ،معنایی متکثر از آیین و سنت را پدید آورده
و صورتهایی خودجوش از تنوع فرهنگی را شکل
میبخشد.
نوروز از سوی دیگر نماینده رابطه گفتوگویی انسان
با محیط زیست ،میرلث طبیعی و طبیعتی است كه
ایرانیان در طی تاریخ با آن زیستهاند.
ظهور صورتهای مختلف از فرهنگ با طبیعت چون
قنات ،نمایشگر رابطه گفتوگویی با طبیعت است كه
در آن سعی بر غلبه بر طبیعت نیست (مثالی گویا
زمانی است كه برای پاكسازی قنات ،فرد كفن بر تن

در آبیاری و آبادانی خود همسنگ جهاد تلقی می-
شود) در این حالت است كه اشکال به هم پیوسته
منظر یعنی ابعاد اقتصادی ،فرهنگی و طبیعی آن از
هم گسیخته نشده و پیوند آنان ،میتواند توسعه
پایدار را شکل بخشد.
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شد ،به این ترتیب ،مبارزه با خشکسالی و كوشش
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میكند و اگر احتماالً از دنیا برود ،شهید تلقی خواهد
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انحطاط ساختار سیاسی اجتماعی و سیاسی دوره
قاجار و جنگهایی که از سوی بیگانگان و کشورهای
استعمارگر به ایران تحمیل شد و استقالل آن را مورد
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 احیای هویت ایرانی و بازتعریف آن
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مالتزاهن در تعریف دیپلماسی فرهنگی بر خصوصیاتی
اشاره دارد که در بطن آن ،گفتوگوی فرهنگی و
وضعیت دیالوجیک دیده میشود .بر اساس نظر او
«قدرت نرم ،بر پایه جذب کردن دیگران به سوی خود
است ،جذب دیگران به مثابه همکار و نه اصالح و
تصحیح آنها ،آنچه با تاکبد بر فرهنگ و ارزشها
همراه است».
توانایی جذب دیگران نتیجه قدرت نزم است که از
طریق دیپلماسی فرهنگی به دست میآید .در حالی
که قدرت سخت بر توان نظامی و صورتها و منابع
دیگر تکیه دارد .قدرت نرم بر صورتهای خالق و
مشترک فرهنگی میان کشورها تاکید دارد و مشارکت
آنها را در به وجود آوردن فرهنگ یادآور میشود.
دیپلماسی فرهنگی تبادل ایدهها ،اطالعات ،سیستم
ارزشها ،اعتقادات ،سنتها و دیگر جنبههای فرهنگ
است که با قصد تقویت فهم متقابل انجام میگیرد .این
در حالی است که دیپلماسی عمومی نیز تنها مخاطب
خود را دولتها نمیداند بلکه تاثیرگذار بر مردم
کشورهای دیگر و سازمانهای غیردولتی مد نظر آن
است .در اینجاست که دیپلماسی فرهنگی بر افکار
عمومی کشورها اثر نهاده و مهمترین تاثیرگذاری آن
در شکلهای فرهنگی که دیپلماسی فرهنگی را در بر
دارد ظاهر میشود .به واقع دیپلماسی فرهنگی فرآیند
تصویرسازی از یک ملت است.
میراث فرهنگی یکی از محتواهای کلیدی دیپلماسی
فرهنگی بهمثابه صورتی مهم از گفتوگوی فرهنگی و
روابط میان فرهنگی ظاهر میگردد .کشورها با هنرها،
ادبیات ،آیینها ،غذاها و فرهنگ خود در جهان
شناخته میشوند.

تهدید قرار داد ،گفتمان احیای هویت ،فرهنگ و تمدن
ایرانی را در نزد روشنفکران و دانشمندان موجب
گردید .در دوره نزدیک به مشروطه ،بخش مهمی از
اندیشمندان یاد شده؛ به هویت پیش اسالمی و ایران
باستانی به عنوان منبعی مناسب برای فرآیند و جریان
احیای تمدنی و هویتی روی کردند ،و ترجمه آثاری که
به این دوره تعلق داشت آغاز گردید .با اشاره به ابعاد
کالمی هویت و تمدن ایرانی ،از نقش اندیشمندانی
چون ملکالشعرای بهار ،ابراهیم پور داوود ،مشیرالدوبه
پیرنیا و احمد کسروی یاد میکند .ملکالشعرای بهار
به ترجمه متون پهلوی چون یادگار زریران پرداخت،
ابراهیم پورداوود نخستین ترجمه از اوستا را به زبان
فارسی ارائه نمود ،پیرنیا ،از تاریخ کهن ایران باستان
داد سخن داد ،کسروی از پی فضیلتهای ایرانی در
این دوره چون مفهوم برساخته خرد روان شد و تقی-
زاده به احیای گاهشماری ایرانی توجه نمود.
این گرایش در پهلوی اوّل و دوّم نیز ادامه یافت و و
مجموعهای از سیاستهای احیای هویت بر مبنای
رویکرد باستانگرا اتخاذ شد .ساخت آرامگاههایی چون
آرامگاه فردوسی ،احیای جشنهای باستانی چون
مهرگان ،بخشیدن مفهومی گفتمانی به مکانهایی
چون مقبره کورش ،برگزاری جشنهای ورزش پهلوانیو
غیره نمونهای از این سیاستها به شمار میروند که به
ویژه بر مفهوم میراث فرهنگی نیز متمرکزند .این
درحالی است که در بیرون از ساختار دولت نیز،
گفتمان یاد شده در ترجمه آثار زبان پهلوی از سوی
نویسندگانی چون صادق هدایت رخ میداد.
رویکرد مورد اشاره تمام تمرکز خود را در احیا و باز-
تعریف هویت ایرانی بر دوره باستان و پیش اسالمی
نهاده بود ،گفتمان متضادی را در برابر خود تولید نمود.
این امر به ویژه با توجه به برخی از آثار که بیمهابا به
دوره اسالمی حمله مینمود شکل گرفت .آثار کسانی
چون ایرجمیرزا ،حکمیزاده و احمد کسروی و غیره
نمونهای از این آثار به شمار میآیند .جمعیت مبارزه با

بیدینی در آثار و تالشهای کسانی چون انصاری و
نوابصفوی دیدگاه دیگری را در تعریف هویت ایرانیان
و احیای آن پیش نهاد که عکسالعملی در برابر آن
گروه بود .این نگرشها بعدها در آثار دکتر علی
شریعتی ،استاد مرتضی مطهری و احمد فردید صورتی
کامل و فلسفیتر گرفت.
دو جریان دیگر نیز در پهلوی دوّم در برابر جریان ایران
باستانگرا مذکور ظاهر شدند .نخست نگرش شرق-
گرایانه جالل آلاحمد و آسیاگرایی عرفانی داریوش
شایگان و دوّمین؛ گرایش پیش آریایی مهرداد بهار و
دنباله روان او بود.
 میراث میان فرهنگی
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بر پایه مطالعات زبان شناختی ،زبان فارسی زبانی است
که اقوام گوناگون در رشد آن نقش داشتهاند ،وجود
شاعران غیر فارسی زبان چون نظامی گنجوی که توانی
شگرف در سرایش شعر پارسی داشتهاند ،آشکارا بر این
امر داللت دارد ،در این میان اقوام حوزه فرهنگی و
داخل ایران اغلب چند زبانه بودهاند و پایه ثابت چند
زبانگی آنان ،زبان فارسی به عنوان زبانی میان قومی
بوده است .مدل چند فرهنگی زبان فارسی به عنوان
زبان عیناً در حوزهها و زمینههای دیگر تکرار میشود.
ازدواجهای برون گروهی در این حوزه در داخل و
بیرون ایران از این امر حکایت دارد .میراث روایی و
آیینی ایران ،وضعیتی بینا فرهنگی را نشان میدهد.
از یک سو آیینهای ایرانی متاثر از تقویم شمسی و
قمری (دینی -ملّی) هستند که به آنها معنایی میان
فرهنگی میدهد و از سوی دیگر ،در جغرافیای روایی-
آِینی کشورهای حوزه ایران فرهنگی به هم مربوط می-
شوند ،چنان که در آیین و افسانه پیرشالیار ،دختر
پادشاه بخارا به اورامانات میآید ،تا پیرشالیار او را
درمان نماید.
مردم افغانستان معتقدند که مدفن حضرت علی(ع) در
مزار شریف قرار دارد و آیینهای نوروزی خود را در آن
برپا میدارند .شخصیتهای افسـانهای ایران همچون

کوراغلو در بخش مهمی از حوزه ایران فرهنگی دیده
میشود .سنتها و مقامهای موسیقی میان مردم ایران
و بخش وسیعی از کشورهای حوزه یاد شده مشترک
است.
عناصر یاد شده در بافت تاریخی فرهنگ ایران ،وضعیت
میان فرهنگی را شکل داده و همواره با نزدیک کردن
اقوام و ملل ،دوستی را در میان آنان به جای جنگ
نشاندهاند .به واقع در چنین بستری است که ابوریحان
بیرونی یکی از نخستین مطالعات تطبیقی را در سطح
جهان شکب میبخشد ،چرا که در حوزه ایران فرهنگی
 ،میراث میان فرهنگی نگاهی تطبیقی را هم شکل
میداده است .در بازگشت به بخش نخستاین مقاله
میتوان گفت که میراث میان فرهنگی میتواند،
موضوع و محتوای دیپلماسی فرهنگی را شکل دهد و
دوستی و نزدیکی ملتها را موجب شود.
در این زمینه برای مثال تقویت دیپلماسی نوروز می-
تواند کارآمد عمل نماید .در حالی که در دهههای اخیر
از دیپلماسی ورزش به عنوان صورتی از دیپلماسی
برای نزدیکی دولتها یاد شده است ،بی شک میراث
فرهنگی با اشکال میان فرهنگی خود میتواند زمینهای
برای رابطه عمیقتر ایران و کشورهای همسایه و هم
فرهنگ را به وجود آورد.
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 نوروز و جایگاه میان فرهنگی آن
چنانچه به تعاریف پیشین این مقاله از مفهوم
دیپلماسی فرهنگی بازگردیم ،که بر پایه جذب دیگری
و فهم متقابل قرار دارد ،جایگاه نوروز به عنوان یکی از
عوامل دیپلماسی فرهنگی آشکار خواهد شد .در این
شکل از دیپلماسی فرهنگی ،همه ملل حوزه نوروز با
آیین نوروز و ارزشهای آن آشنا هستند و فهمی
مشترک و میان فرهنگی در میان آنان میتواند ،زمینه
نزدیکیشان به هم شود .از سوی دیگر ،نوروز با توجه
به جذابیتهای گفتمانی و فرهنگی خود میتواند،
کششی فراوان در نزدیک شدن ملل به هم شکل دهد.
نوروز را میتوان میراثی میان فرهنگی دانست که
فرهنگ و تمدن ایران آن را به وجود آورده است .در
واقع نوروز یکی از میان فرهنگیترین اشکال میراث
میان فرهنگی جهان است که فرهنگ ایرانی به آن
حیات بخشیده است.
در حالیکه نیاز عمده منطقه به توسعه پایدار بر پایه
احترام به محیط زیست و میراث طبیعی و تنوع
فرهنگی تحقق خواهد یافت ،نوروز میتواند صورتی
عملی از همه این ارکان توسعه پایدار و فهم میان-
فرهنگی را به وجود آورد .به واقع عناصری که شکل
میان فرهنگی داشته و جزو میراث میان فرهنگی
باشند میتوانند بیشترین قدرت را در شکل بخشی به
دیپلماسی فرهنگی به مثابه رابطه دیالوجیک و گفت-
وگویی برقرار کنند .برای مثال گردشگری فرهنگی
خود نیازمند چنین شکل از درک متقابل است .از سوی
دیگر با توجه به شرایط بحرانی و جنگی در خاورمیانه،
نوروز میتواند گفتمان صلح و دوستی را تقویت و به
سخن دیگر ،دیپلماسی نوروز میتواند به عنوان
دیپلماسی فرهنگی صلح عمل کند.

میراث انملموس هب مثاهب پل اتصال اقوام اریانی
:فرهنگ نوروز در میان قوم ایرانی بلوچ

عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ ،پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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بلوچها که به عنوان قومی ایرانی در اصل ساکن ایران
بودهاند ،اوّلین آثار حضورشان به قرن ششم قبل از
میالد بازمیگردد .در ادوار مختلف تاریخ ایران ،بلوچها
همواره جایگاه خاصی داشتهاند و در عهد هخامنشیان،
کیانیان و ساسانیان ستون فقرات نظامی پادشاهی
ایرانی را تشکیل میدادند .در تأیید این نظر و بنا به
اشاره منابع قوم ایرانی بلوچ در حدود چند هزار سال
قبل از میالد در ممالک سوریه (حلب) و ایران )دامنه
جبال البرز و سواحل دریای مازندران) ساکن بودهاند.
این قوم بعدها به مکران و بلوچستان نقل مکان کردند
و در این منطقه ساکن شدند .آنان در طول تاریخ به
دلیل همجواری با سواحل خلیج فارس ،موقعیت
مناسبی برای تحرکات خود داشتند و در دورههای بعد
نیز مشاهده میشود که دامنه نفوذشان نه فقط در
سواحل شمالی خلیج فارس بلکه در سواحل جنوبی
نیز کشیده شده است و شواهدی از سکونت آنها در
سواحل جنوبی خلیج فارس وجود دارد.
جابهجایی جمعیت در نزد قوم یاد شده فقط محدود
به دورههای تاریخی دور نمیشود و حضور آنان در
استان گلستان به همراه نشانههایی همچون سنگ
مزارهای خاص آنان شاهدی بر این مدعا است .حضور
آنان در خلی جفارس نیز جایگاهی معنوی را در آیین-
هایی همچون زار برایشان رقم میزند.
قوم بلوچ حدود هفتصد طایفه دارد و در بین آنها
طوایفی نیز هستند که در ادوار مختلف از مناطق دیگر
به بلوچستان مهاجرت کردهاند و با امتزاج با طوایف
بلوچ با فرهنگ اصیل و کهن ایران و فرهنگ بلوچ خو
گرفتهاند و آداب و رسوم بلوچی را اجرا میکنند ،به
گونهای که بین این طوایف با طوایف بلوچ نمیتوان
تمایز قائل شد.
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در مناطق بلوچنشین همچون سایر نواحی ایران ،آیین-
های ویژه نوروزی از ماه اسفند آغاز و تا نیمه فروردین
ادامه دارد .آنها از نیمه دوم اسفند به استقبال بهار و
آغاز سال نو میروند که از آن با نام "بهارگاه" یا به
اصطالح محلی بلوچی نوکین روچ) (roč nukinیا
همان نوروز یاد میکنند .در همین حوزه فرهنگی از
اقوام ایرانی نیز دو منطقه مکران و سرحد ،آیینهای
نوروزی ویژه خود را دارند؛ این نشان میدهد که حوزه
های فرهنگی ما تنوع فرهنگی درونی نیز دارند .در این
گفتار ضمن برشمردن وجوه تفاوت مناطق سرحد و
مکران ،درباره نحوه برگزاری آیینهای نوروزی و انجام
سلسله مراسمی که بلوچها در این ایام برگزار میکنند،
گزارشی مردم نگارانه به همراه تحلیل آنها ارائه خواهد
شد.
قوم ایرانی بلوچ در استان سیستان و بلوچستان زندگی
میکنند اما فراتر از مرزهای ملی ایران بلوچستان از دو
منطقه وسیع سرحد و مکران تشکیل شده است که با
وجود مشترکات زیاد ،تفاوتهایی در آب و هوا ،پوشش
گیاهی ،فرهنگ عامه ،لهجه و گویش محلی ،آداب و
رسوم ،موسیقی و حتی مساکن عشایری دارند .منطقه
سرحد شامل سیستان ،زاهدان ،خاش ،میرجاوه و
منطقه مکران شامل شهرستانهای سراوان ،سیب و
سوران ،مهرستان ،ایرانشهر ،دلگان ،نیکشهر ،سرباز،
چابهار و کنارک است .براساس شواهد باستانشناختی
نظیر آثاری همچون کوه مهرگان در سراوان و آتشکده-
های دهانه غالماندر سیستان و نیز آثار تمدنهای
باستانی دامن و اسپیدژ ایرانشهر ،کاوشها ،تحقیقات
باستانشناسی و نظریه بسیاری از مورخین ،قوم بلوچ
یکی از اقوام اصیل ایرانی است.

الهام ملکزاده

یکی از مراسم و آدابی که از گذشته تاکنون در میان
قوم ایرانی بلوچ حفظ شده و اسباب وحدت آنان با سایر
مردم ایران بوده و تا به امروز نیز اجرا میشود ،گرامی-
داشت و برگزاری آیینهای نوروزی است که از اسفند
ماه شروع میشود و تا اواسط فروردین ادامه دارد و
طی این دوره رسوم مختلفی اجرا میشود.
این مراسم در هر دو منطقه سرحد و مکران بلوچستان
شباهتهایی کلی با هم دارد ،اما در جزئیات برگزاری
ممکن است اختالفاتی در این مراسم دیده شود .این
امر جزء ویژگیهای کلیدی مفهوم حوزه فرهنگی است
که در آن ،خرده فرهنگهای گروهی نیز وجود دارد.
این امر همچنان که در سیستان و بلوچستان دیده
میشود میتواند متأثر از تفاوتهای جغرافیایی و
اقلیمی باشد .چنانکه مراسم نوروزی در منطقه سرحد
ارتباط بیشتری با شیوه زندگی و معیشت این منطقه
که بر پایه دامپروری است دارد ،درحالی که در مکران
بیشتر با نخل خرما و نخلستان مرتبط است.
 بهارچرانی دام و آیینهای آن

 مراسم هلک لدیی یا گدام لدیی
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مراسم هلک لدیی یا گدام لدیی که به معنی خانهتکانی
یا جابهجایی مکان سکونت و جابهجایی سیاه چادرها
از منطقه زمستانی به چراگاه بهاری و تابستانی است؛
در آغاز بهار با برپایی مراسمی همراه است که در آن
به منطقهای که برای چرای گوسفندان مناسب و
چراگاه بهاری آن طایفه است ،نقل مکان میکنند .طی
این مراسم سیاه چادرها را از منطقه سکونت زمستانی
جمعآوری میکنند و سپس با اجرای مراسم دیگری
یعنی جمع شدن همه افراد قبیله در یک حلقه دایرهای
و خواندن آواها و آوازهای مخصوص از سوی زنان که
در اصطالح محلی لیکو میگویند از وداع و خداحافظی
به امید بازگشت در سال بعد و دعا برای سردار و ریش
سفید قبیله و اجازه گرفتن از وی برای حرکت به سمت
چراگاه و مکان جدید بهاری حرکت میکنند.
پس از رسیدن به منطقه جدید و چراگاه بهاری مجدداً
همه دایرهوار حلقه میزنند و با اجرای مراسم و جشن
بهار و اجرای آوازهای دسته جمعی و آواهای مخصوص
توسط زنان و لیکو با مضامین شاد و توصیف چراگاه و
طبیعت سبز آن و مدح سردار و ریشسفید طایفه،
سیاه چادرها را برپا میکنند.
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رنگ آمیزی یکی از آیینهای نوروزی است این منطقه
است که به دامها مربوط میشود .سحر رنگ کنگ
گوسفندان را میشویند و سپس رسم حنابندان را اجرا
میکنند؛ یعنی پشم گوسفندان را میچینند و به رنگ
سرخ ،رنگ میکنند ،شاخ گوسفندان را با حنا رنگ
کرده ،و پشم و شاخ آنها را میآرایند و با این کار
آمدن بهار را نوید میدهند .مراحل این کار نیز به این
شکل است که گوسفندان را به رودخانهها و محلی که
آب روان باشد ،میبرند ،میشویند و پشم آنها را می-
چینند .سپس زنان حناهایی را که از قبل آماده کرده-
اند ،به گوسفندان میبندند .بدین ترتیب که روی دو
طرف شکم و دنبه گوسفندان مقداری از پشم گوسفند
را که به صورت گل گیاهان دارویی منطقه سرحد
درآورده و با استفاده از حنا یا پوست انار رنگ میکنند
و شاخ گوسفندان را نیز با حنا رنگ کرده و در روز اوّل

بهار همه گوسفندانی را که این گونه آراستهاند با بستن
زنگوله در گردن و پای آنها به چراگاه میبرند و
بهارچرانی را جشن میگیرند.
براساس آنچه مردم این منطقه مخصوصاً دامداران می-
گویند ،در ایام قدیم ،هر طایفه منطقه جغرافیایی
خاص خود را داشت و چراگاه دام هر یک از طوایف
مشخص بود .در ایام نوروز و بهار برای اینکه دامهای
هر طایفه از یکدیگر متمایز باشند و تعداد دامها نیز
که یکی از عوامل برتری هر طایفه نسبت به طایفه
دیگر بود ،مشخص شود؛ صدای زنگوله و نوع گل رنگ
شده روی پشم گوسفندان مربوط به هر طایفه با طایفه
دیگر تفاوت داشت.

 مراسم جشن بهار و نوروز در منطقه مکران
چنانکه پیشتر اشاره شد ،مراسم ویژه بهار و جشنهای
بهارگاه و عید نوروز در منطقه مکران ،بیشتر مرتبط با
نخل خرما و نخلستان است.

کنار جوی آب گذاشتهاند تا سرسبز و آماده برای
کاشتن باشند ،در روز اوّل بهار و هنگام تحویل سال،
این نهال از طرف بزرگترها به کوچکترها عیدی داده
میشود و کوچکترها راهنــمایی میشوند تا در زمین

 آذینبندی درگاه خانهها با گیاه
بلوچهای منطقه مکران در آغاز فصل بهار از اول بهار
و پیش از تحویل سال روی در چوبی منازل روستایی
خود جای مخصوصی باالی درگاه تعبیه میکردند و با
شاخههای سبز درخت خرما آن را تزئین میکنند.
چنانچه فرد غریبهای وارد روستا شود ،بدون اینکه از
کسی سؤال کند ،میداند این عالمت سبز برگ
درختان خرما که روی سردر همه منازل تعبیه شده،
پیام خاصی دارد و آن پیام آغاز فصل بهار و عید نوروز
است.
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یکی دیگر از مراسم ایام نوروز در مکران بلوچستان،
نهالکاری در اوّلین روز بهار و عید نوروز است .به این
ترتیب که پاجوشها و نهالهای درخت خرما که قبالً
طی مراسم خاصی با اجرای آواهایی مخصوص کار و با
استفاده از ابزارهای سنتی از بدنه اصلی درخت خرما
جدا شده و زیر ریشه آنها را با گونی پوشانده و در
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 نهالكاری

کشاورزی خود این نهال خرما را بکارند .به این نهال
خرما که خود شخص میکارد ،دست نهال میگویند و
از همان لحظه کاشتن متعلق به فردی میشود که آن
را کاشته است و هنگام تقسیم ارث پدر به فرزندان
دیگر خانواده تعلق نمیگیرد.

 روایت داستانهای محلی
یکی از داستانهای افسانهای و نوروزی که در بین
بلوچها نقل میشود ،داستان نوروزشاه یا نبروز شاه
است .میگویند پیش از نوروز و بهار ،نوروزشاه با
لشکری از مرغ و حیوانات به بلوچستان لشکرکشی
میکند .بنابر این روایت ،نوروزشاه میشنود که مردم
بلوچستان مهماننواز ،یکرنگ و صمیمیاند ،و حتی
اگر حیوانات یا دشمنان به آنها پناهنده شوند ،به رسم
میار جَل و مهماننوازی ،حتی از غریبهها پذیرایی می-
شود .با توجه به این ارزش مهمان نوازی آنان به این
منطقه وارد میشوند .در ایام بهار و نوروز کدورتها
مبدل به دوستی و محبت میشوند و همه به دیدار
یکدیگر میروند و با دید و بازدید سنت صلهرحم را
زنده نگه میدارند .این قصه عامیانه ،این سنت را در
میان مردم نشان میدهد.

میپرداختند .در حاشیه این مراسم نیز عدهای به
رقابتهای کشتی و تیراندازی دست مییازیدند و به
برندگان یک مَن (معادل یکهزار و200گرم) برنج یا
خرما جایزه تعلق میگرفت .هدف اصلی از برگزاری
این مراسم هم تعیین سردار قوم و طایفه بود که بدان
جشن پاگ واجهی یا پاگ بندی میگفتند .ترتیب
مراسم نیز به این ترتیب بود که قبل از اجرای مراسم
پاگبندی و روز بعد از شبی که موسیقی حماسی
برگزار شده ،بین ریشسفیدان و سرداران طوایف یک
مسابقه شتر سواری برگزار میشد .برنده این مسابقه
همان کسی بود که پاگ را بر سر سردار که قرار است
پاگ وی بسته شود میگذاشت؛ اما چنانچه پاگبندی
برای ریشسفید تیرهای از طایفه است ،حتما سردار
آن طایفه پاگ وی را میبندد .هرچند در مسابقه
شترسواری شخص دیگری برنده شود.

 آتشبازی

 رژه اسبها و شترها

آتش در بلوچستان جایگاه ویژهای داشت .مردم هنگام
عید پس از شام در حاشیه شهرها و روستاها با جمع-
شدن دور آتش به نقل روایات و اشعار میپرداختند.
عدهای از جوانان با رد شدن و پریدن از روی آتش به
این مراسم رونق میبخشیدند .قلعه تاریخی چهل
دختران که در شهرستان نیکشهر قرار دارد ،در زمانهای
قدیم عبادتگاه مردم بوده و در هنگام عید با روشن
کردن آتش در آن به نماز و نیایش میپرداختند.
محققان عقاید مرتبط با نمادپردازی آتش در میان قوم
بلوچ را به دلیل همجواری بلوچستان قدیم با فارس و
زرتشتیان میدانند.

این مراسم را حاکمان محلی در زمانهای قدیم برگزار
میکردند .حکمرانان با دعوت از مردم و اهالی
روستاهای اطراف در ایام نوروز به جشن و پایکوبی
میپرداختند.
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یکی از فرشتههای نوروزی که شباهتی فراوان به سایر
فرشتههای نوروز و فرشتهشناسی فولکلوریک ایرانی
دارد ،بیبی سهشنبه در این حوزه فرهنگی است .بیبی
سهشنبه کارکردی شبیه به خاتون چهارشنبه در حوزه
فرهنگی گیالن و آذربایجان دارد.

برخی از محققان که بیشتر به بیرون از ایران تعلق
دارند ،کوشیدهاند میان اهل سنت و شیعه در ایران،
مرزهای فرهنگی را برجسته کنند و بر تفاوتها بیشتر
از شباهتها پافشاری کنند و از جمله وجود نوروز و
آیینهای آن را در میان اهل سنت انکار میکنند.
بلوچها به عنوان یکی از اقوام اصیل ایرانی اهل سنت
هستند و مذهبشان حنفی است امّا برخالف تصور
محققان یاد شده ،این قوم ایرانی دارای بیشترین
همگرایی فرهنگی و آیینی با سایر اقوام ایرانی و از
جمله اکثریت شیعه است .بارزترین مثال و شاهد از
چنین وحدت و همگرایی فرهنگی وجود فرهنگ غنی
نوروز در حوزه فرهنگی یاد شده است.
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 آیینهای بیبی سهشنبه

 نوروز ،حلقه اتصال اقوام ایرانی

در این منطقه زیارتگاههایی همچون کوه خواجه وجود
دارد که در ایام نوروز زائران بیشتری را به خود میبیند
وجود فرهنگ غنی زیارت که از جکله در ماه نوروز
متجلی میشود ،مثال دیگری از وحدت فرهنگی یاد
شده است .برخالف این رویکرد تصور میتوان فرهنگ
غنی نوروز را یکی از نمونهها و مثالهای وحدت و هم-
گرایی قوم ایرانی بلوچ با سایر حوزه-های فرهنگی اقوام
ایرانی دانست .از سوی دیگر این تحقیق میدانی نشان

میدهد تنوع فرهنگی کارکردهای فراوانی در حفظ
همبستگی ملّی دارد .اصوال تنوع زیستی ،طبیعی و
فرهنگی یکی از منابع پایداری هویتی در چشمانداز
فرهنگی و ملی آن است .به دیگر سخن ،یکی از دالیل
پایداری و ماندگاری نوروز را میتوان تنوع موجود در
آن دانست .از سویی تنوع فرهنگی حوزههای فرهنگی
ایران نیز آن چنان که در دو حوزه فرهنگی مورد
مطالعه در این گفتار دیده شد ،قابل مشاهده است.
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بهار رب کراهن جوی مولیان
به سراغ شاه منصور شاه میرزا رفتیم ایشان متولد سال
 1971در تاجیکستان هستند و از نوامبر سال 2006
در موسسه فرهنگی اکو به عنوان کارشناس میز
تاجیکستان فعالیت دارند .تاکنون کتاب های «سرمه
دل ،هزار قندل ،مادرنامه و دولت بی زوال» را در
تاجیکستان منتشر کرده و در تهیه و برگردان کتاب
«نسیمی از بخارا» (برگردان اشعار استاد رودکی با خط
فارسی ،سریلیک تاجیکی ،روسی و انگلیسی ،تهران،
انتشارات سخن )1389 ،سهم داشتهاند .همچنین
رمان «بازگشت خواجه نصرالدین» اثر تیموز
ذوالفقاروف نویسنده تاجیک توسط ایشان از روسی به
فارسی ترجمه شده و در سال  1396در ایران به چاپ
رسید .همچنین ایشان بیش از  700مقاله و مطلب در
معرفی مشاهر و مفاخر تاجیکستان در مجله و نشریه
های ایران منتشر نمودهاند.
در سال  2011آکادمی قفقاز او را به خاطر تالیف کتاب
«سرمه دل» (در همکاری با پدرش شاه میرزای خواجه
محمّد) با جایزه لرمنتوف روسیه قدردانی نمود« .باغ
شفتالو» نخستین کتاب داستانهای او است که اخیرا
توسط نشر “ثالث” منتشر گردیده است.


گفتگو با شاه منصور شاه میرزا
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 سالم و درود .بسیار سپاسگذاریم از اینکه فرصت
این گفتگو را در اختیار ما قرار دادید .در ارتباط با
نوروز و ارتباط آن با مفاهیمی چون صلح  ،کودک
و نوروز و مراسمهای وابسته به نوروز لطفا برای
صحبت کنید.
در تاجیکستان بزرگترین جشن ملّی ما جشن نوروز
است این جشن با چنان شکوه جاللی تجلیل میشود
که همتایی ندارد .مثال آن با باقی جشنها همرتبه
نیست چرا که این جشن را میتوان مردمیترین جشن

دانست .این جشن ،جشن شادمانی آسمان و زمین
است .همین طور میتوان اشاره کرد که این جشنی
کهن است که با تمام اتفاقات روزگار دولت و فردی
نتوانسند آن را از بین ببرند.
در زمان شوروی برنامههایی برنامههایی برای برچیدن
و کمرنگ کردن یا ریشهکن کردن آیین و مراسمهای
مذهبی و کهن و به مردم به اجرا گذاشته شده بود با
این عنوان که این جشن به شما ربطی ندارد اما مردم
میگفتند این جشن روزِ سرِ سالِ جدید است ،جشن
بابای دهقان .در همین روز پیر روستا در دامن خود
بذر میگرفت (لباس گشاد و بلند تاجیکی) و بذر را بر
زمین میریخت و میگفت« :تو از منی من از تو» و
آنگاه بذرها را بر زمین میریخت و با این امید سال نو
را آغاز میکردند.
ناگفته نماند این جشن از دو سه هفته قبل از آغاز سال
نو شروع میشد و برای آن تدارکاتی انجام میشد.
ریش سفیدها و پیش کاران دیار افرادی که میانشان
دعوا یا ناخوشی و سوتفاهمی ایجاد شده بود به پیش-
شان میروند و انها را با هم آشتی میدهند و اینجا
مهمترین نکته صلح پروری نوروز را میبینیم.
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بعد از این مراسم به دیدار اهل قبور میروند قبر را
تمیز و تازه میکنند .یا به خانه افرادی رفته که عزیزی
را از دست دادهاند .در اینجا ما پیوند جهان مردهها با
جهان خود را میبینیم.
تمامی مهمانخانهها باز بوده و جشنهای ما بر عکس
ایران بیشتر در بیرون از خانه برگزار میشود و نه در
خانه چون فضا ،فضای نوروزی است .در این مراسم
تفاوت طبقاتی از بین میرود زیرا همه درکنار هم در
فضایی که طبیعت هم به جشن نشسته کنار هم
هستند و همه برابر هستند ،دارا و نادار پیر و جوان
همه در کنار هم برابرهستند .مراسم در تاجیکستان
بیشتر در نوروزگاهها و یا در ورزشگاهها برگزار می-
شودکه در محالت است زیرا در مراسمها سفره
گستردهای پهن میشود که همه از آن بهره ببرند.
همچنین در سالنها و ورزشگاهها در حین جشن
بازیهایی برای سرگرمی جوانان هم انجام میشود
مثل طنابکشی ،کشتیگیری شطرنج و شاه وات و ...
شب نوروز زنهایی کدبانو دور هم جمع میشوندو
سومنک (سمنو) پخته میشود.
باید مثل یک فیلم آن را دید من به خاطر دارم در
کودکی میرفتم که شعرهای این مراسم را گوش دهم
این شعرها هزاران سال سینه به سینه رسیده بود،
یکی از این شعرها این بود:
سومنک در جوش ما کفچه زنیم
دیگران در خواب ما دفچه زنیم
سومنک رمز بهار است
دل خوشی سال یک بار است
سال دیگر یا نسیم...
و بعد از پخت سمنو آن را برای افرادی میبرند که
عزیزی را از دست دادهاند تا شیرینی سمنو کام افراد
آن خانواده را شیرین کند و زندگی با نشاط سرور باشد.
در این روز مردمان بهترین داشتههای خود را در سفره
یا به قول تاجیکها دسترخان قرار میدهند .بهترین
لباسهای خودرا میپوشند ،عقیده دارند هر حال و
روحیه جسمی که دارید تا انتهای سال آنگونه هستید.
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قبلتر گفتم که شوروی در از بیردن نوروز تالش بسیار
کرد اما هر بار بر اهمیت نوروز افزوده شد ،بعد از
فروپاشی شوروی تاجیکستان که صاحب استقالل
شده بود فضای بازی پیدا کرد و این جشن گستردهتر
شد .حتی در شهر دوشنبه نوروزگاهی ساخته شد که
در منطقه نظیر ندارد پنجاه تا شصت هزار نفر ظرفیت
دارد .طراحی ستونهای این مکان از ستونهای تخته
جمشید الهام گرفته شده است و موکتی دارد با طرح
پرسپولیس ایران و باید گفت نمادی از هخامنشیان،
کورش و داریوش و شاهان ساسانی است که افتخار ما
هم هستند .نوروز در کشور ما تعطیل رسمی است و
تاجیکستان جزو کشورهای مبتکر ثبت جهانی به
عنوان میراث ناملموس بشری است.
یکی دیگر از سرگرمیهای جدا ناشدنی در تاجیکستان
مراسم مشاعره و شعر گفتن است که به آن بیت به
بیت میگویند .از کارهای دیگری که انجام میشود
کمک به بی بضاعتهاست که دل آنها شاد باشد و
همدلی و همکاری صورت گیرد و آنچنان فلبداهه
است که خود جوش شکل میگیرد و مردمی است
یعنی بدون سیاستورزیهای دولتی صورت میگیرد.
خانه تکانی مراسم دیگر است که در آن ظروف شکسه
و کهنه و لباسهای کهنه دور انداخته میشود و خانهها
تمیز میگردد درختان را تا کمر با گچ سفید میکنند
تا حشرا ت و افت نزنند درختانی که حاال خود شکوفه
های سفید دارند .مردم اطراف خانههاشان را هم تمیز
میکنند.
ریسجمهور و شهرداران بین مردم میروند هم کالم
میشوند و از غذایی که مردمان میخورند و در تلوزیون
پیام شادی و شادکامی و سال خوبی را میدهند.

 چه ادیانی در تاجیکستان وجود دارد و آیا ادیان
دیگر هم نوروز را جشن میگیرند؟
بله ما در تاجیکستان ادیان و قومهای مختلفی داریم
از یهودی ،اسماعیلی ،حنفی ،ارمنی و روس یا اوزبکها
یک میلیون جمعیت دارند .همه این اقوام نوروز را
جشن میگیرند حتی در دوره سیاست شوروی ارامنه
به پیش ما میآمدند .روسها بسیار به سفره هفت سین
تاجیکی عالقه نشان میدادند و با آن آشنا میشدند.
به قول معروف عیسی به دین خود و موسی به دین
خود است.
 نوروز چند روز تعطیل است؟
سه روز تعطیل رسمی است اما از هشت مارچ مراسم
زودتر شروع میشود از این خاطر زودتر مراسم گرفته
میشود و بیست و یکم مارچ جشن اصلی است .که
همه وقت کنند که به دیدار هم بروند مثالً خانوادهای
امروز در خوجب باشند فردا در کوالب هستند.

 خوراک خاصی هم دارید ؟
غذای خاصی داریم بله ،اما سمنک(سمنو) در تمام
سفرهها هست و برایش شعر هم داریم مثل :رمز بهار
و شیرینی از تو و هر کس بخورد کامش شیرین می-
شود .اما غذای اصلی مان کشک است این کشک شبیه
کشک شما نیست ابتدا گــــندم را خیس میکنند و
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 آیا در تاجیکستان سیزده بهدر و چهارشنبه سوری
هم برگذار میشود؟
چهارشنبه سوری با این نام نیست به آن آتش پرک
میگویند و از روی آتش میپرند و میگویند« :سرخی
تو از من زردی من از تو» و عقیده دارند کسی که از
روی آتش بپرد گناهانش میریزد این مراسم در
کودکی من نیز وجود داشت و فلسفه آن به میترایسم
میرسد و امروزم کم رنگ نشده است.
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 سوال بعدی ما راجب نفوذ سیاست شوروی بر
روی فرهنگ مردمان تاجیکستان است آیا
مراسمی بوده که توسط حکومت شوراها کمرنگ
و یا برچیده شده باشد؟
بله متاسفانه شوروی در آن زمان قصد داشت که
فرهنگ را و همه چیز را یک شکل کند .سال  26خط
ما عوض شد در واقع سه بار عوض شد .عیدها و مراسم
مذهبی به صورت مخفیانه برگذار میشد .پایههای
علمی مذهبی ضعیف عوض شد مثالً جشن شب یلدا
(چله) را داشتیم .مستقیم یا غیرمستقیم با سیاست-
های وقت جشنها گم شد ،اما دوباره در حال احیا
شدن است .من به خاطر دارم مادربزرگم درکودکی به
ما میگفت امشب شب چله است درازترین شب سال
است و ما دور دسترخان(سفره) جمع میشدیم و
بخاری روشن بود و هیزمها در آتش میسوخت و او
برایمان افسانه میگفت و تا سپیده صبح قصهگویی
ادامه داشت .البته من پایان قصهها را یادم نمیآید زیرا
به خواب میرفتیم و آن شب ،شبِ مخصوصی بود و
تمام بهار و تابستان انتظار رسیدن آن شب را داشتیم
که آن شب فرا برسد و مادربزرگ برایمان صندوقچه
ذخیرههایش را بازگو کند و این صندوقچه همان قصه-
ها و افسانههایی بود که برایمان میگفت.
سیاست شوروی به خاطر این بر روی نوروز متمرکز
شده بود که چون نوروز جشن همدلی و جمع شدن
و اتحاد مردمان بود ،در واقع همه سنتهایی بود که
ریشه در گذشته داشت .یادم است به ما گفتند سال
شماری شما میالدی است اول ژانویه است و ما در
پاسخ میگفتیم که اول ژانویه تنها برف است و ما هیچ
طبیعتی نمیبینیم امّا در ابتدای بهار فروردین همه جا
سبز بود و ما به آن میگفتیم حَمَل یا وقت عمل،
سالمندان هم به خوبی درباره بارانها میدانستند مثل
باران نیسان .مثالً میگفتند اگه باران در هفته اوّل
بیایید سال چه گونه خواهد بود و یا در هفته دوم برکت
سال را نشان میدهد.

سالمندان ما بدون تقویم و یا سندی از سال شماری
میدانستند امروز چه روزی است یا فالن ساعت نوروز
فرا میرسد و این میراثی از نیاکان گذشتهگان و
تجربهای بود که

میکوبند تا له شود مثل برنج کوفته میشود و البهالی
آن گوشت اضافه میشود.
مراسم دیگری هم هست در ایام نوروز افرادی که مجرد
هستند یا بیفرزند هستند میروند و درختها را در
آغوش میکشند و میگویند« :که بار تو و حاصل تو به
من سرایت کند ومن صاحب حاصل شوم» و این یک
پیوند نازک بین طبیعت و انسان است که در انتها
انسان به آغوش طبیعت میخورد.
 در مورد ارتباط کودکان با نوروز موردی هست؟
بله .در نزدیکی نوروز درکوهها گلی سرخ رنگ درمیآید
به آن گل سیاوش یا سیاه گوش میگوییم این گل
نمادی از خون سیاوش است اما نامش تغییر کرده و
شده سیاگوش که معنایی ندارد .به محض رشد این
گل بچهها به کوه رفته و این گل را میچینند و به در
خانههای مردم میبرند .به این رسم بای چیچک می-
گویند (که باید ترکی باشد و وارد زبان ما شده) و آمدن
بهار رو مژده میدهند و صاحب خانه به آنها باید
تنقالت یا آجیل و میوه خشک بدهد .در تاجیکستان
مراسم عیدی زیاد میدهند مثل پول لباس کاله و...
 درآخر میتوانم در ارتباط با نوروز شعری از شما
داشه باشم؟
سینه به سینه به ما رسیده بود.
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ای عطرِ لطیف و گرمِ نوروز ،بیا
از رشت و خجند و طوس و نیمروز ،بیا
بردار ز سینهها غبار غم را
بر ظلمتِ شب چیره و پیروز ،بیا
در حسرتِ دیدنِ تو هستیم همه
بر محفلِ دل ،شمعِ دل افروز ،بیا
ای آمدنِ تو هجرتِ نومیدی
چون خنده خورشیدٍ جهان سوز ،بیا
روز از نفسٍ طلوعِ تو سبز شود
بر شامِ سیه ،ماهِ شب افروز ،بیا
باز آی که سینه ها پر از سور شود
امروز و پگاه نه ،که هر روز ،بیا

هورژین

...

آیینها فعالیتهای نمادین ،متعارف و مرسومی
هستند که در جوامع مختلف انسانی برای بهره
گرفتن از نیروهای فراطبیعی انجام میشوند .اجرای
آیینها میتواند به دست افراد خاص جامعه انجام
شود یا افراد عادی نیز آن را انجام دهند.
ادبیات و اشعار آیینی در طول تاریخ بخش مهمی از
آیین ها بوده است ،بر این اساس در این بخش ابتدا
به بررسی آیینهای کوسهبه داس به عنوان یکی از
آیینهای پیشگام نوروزی و نیز معرفی شخصیت
چهارشـنبه خاتون خواهـیم پرداخت در قدم بعدی

از نوروز و فرهنگ شادمانی کودکانه که همگیمان
تجربهاش را داشتهایم و بخش ماندگار خاطراتمان
است خواهیم گفت و در آخر آلبومی از موسیقیهای
نواحی را تقدیمتان خواهیم کرد تا با شنیدن آن دل
به راز پنهان نوروز که سینه به سینه از پس هزارهها
باقی مانده گوش فرا دهیم.
سوغات سفرمان را در خورجین اندوختههامان قرار
داده و قدم در راه مسیری جدید خواهیم گذاشت،
نباید ایستاد ،حرکت نبض زندگیست .باید چشم به
آسمان و ستارهها داشت که طبیعت برترین و بی-
نقصترین راهنماست و نوروز زیباترین آن .ادامه
خواهیم داد اما اینبار امیدوارتر.
نوروزتان پیروز و دلتان خوش.
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کوهستانهای مه آلود آذربایجان

کوهس هب داس  ،اگشیپم آنییاهی نوروزی

پژوهشگر و کارشناس ارشد مردمشناسی

کوسه در واقع مردی است که دو داس در دست
گرفته و به اتفاق همراهان خود مجری مراسم شده
و نقش اصلی را ایفا میکند .در تفسیر بومیان محل
این رسم به مناسبت بیرون راندن درد و بال و کهنه-
گی از سال ،زنده شدن زمین و به نوعی پیامآور بهار
در شب قبل از تحویل سال نو برگزار میشود .اجرا
کنندگان
این رسم معموالً متشکل از سه الی پنج نفر مرد
میباشند:
 .1کوسه که نقش اصلی را ایفا میکند.
 .2نیزن
 .3محافظ کوسه
 .4مردی که طناب دور گردن کوسه را دست خود
نگه میدارد.
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هنوز ساعاتی به تحویل سال مانده؛ مردی جوان یا
میانسال که نقش کوسه را بر عهده میگیرد ،لباس
کُردی محلی امّا ژنده و شلختهای را پوشیده و
صورتکی از جنس نمد که دارای دو شاخ نمدی نیز
هست به صورت خود میزند .ریش و سبیلی هم از
جنس پشم برای خود تعبیه میکند تا شبیه بُز
درآید.
بالشی (بالشتکی) کوچک نیز همانند دُنبه در زیر
شلوار کُردی خود تعبیه کرده و سپس برای اینکه
پوشش کامل داشته باشد رختخواب پیچی را به
پشت خود اداخته و دو گوشهی آن را از جلو به هم
گره میزند .به جای کفش معمولی هم چکمه به پا
میکند.
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ادبیات شفاهی مردم آذربایجانغربی همانند تاریخ و
زبان منطقه از سابقهای بس کهن برخوردار بوده و
اشکال مختلف ادبیات فولکلوریک این خطه محصول
تالش و زندگی مردمی است که غمها ،شادیها،
آرزوها ،نفرت و محبت خود را در قالبهای مختلف
آیینی و هنری منعکس کردهاند.
در بخشهایی از مناطق ترک زبان تَکَمچیلر (تکم
گردانها) و در مناطق کردنشین «کوسه به داس»
پیشگامانی هستند که نوید آمدن نوروز و بهار را می-
دهند .در طول تاریخ در ایران به مراسمی برمی-
خوریم که اغلب جنبه نمایشی داشته و در این
نمایشها از گریم یا صورتم استفاده میشود .یکی از
نمونههای این مراسم سنتی در ایران کوسه
برنشستن یا کوسه گردانی نام دارد که ریشه آن را
میتوان در دوران ساسانی و یا حتی پیش از آن نیز
میتوان یافت.
نقش اصلی این مراسم را «کوسه» که در حال،
شخصیتی در کارکرد پیامآور نوروز ،شادی ،بهار و
زندگی دوباره است به عهده دارد و مردم حضور و
قدم وی را برای خود پرشگون میدانند.
این مراسم در طی زمان تغییراتی کرده و امروزه در
بعضی از نقاط ایران با نامهای گوناگون مانند :کوسه،
کوسا ،کوسا چوپانان ،کوسه گلین ،و کوسه گلدی
اجرا میشود .اجرا کنندگان مراسم :کوسه ،زن کوسه
و همراهان هستند.
«کوسه به داس» از جمله رسمهای باقیمانده در
حوزه شهرستان مهاباد ،روستای قلعه جوقه است که
در شب قبل از تحویل سال به عنوان پیشگامان نوروز
برگزار میشود.

حسین سپهرفر

هنوز ساعاتی به تحویل سال مانده؛ مردی جوان یا
میانسال که نقش کوسه را بر عهده میگیرد ،لباس
کُردی محلی امّا ژنده و شلختهای را پوشیده و
صورتکی از جنس نمد که دارای دو شاخ نمدی نیز
هست به صورت خود میزند .ریش و سبیلی هم از
جنس پشم برای خود تعبیه میکند تا شبیه بُز
درآید .بالشی (بالشتکی) کوچک نیز همانند دُنبه در
زیر شلوار کُردی خود تعبیه کرده و سپس برای
اینکه پوشش کامل داشته باشد رختخواب پیچی را
به پشت خود اداخته و دو گوشهی آن را از جلو به
هم گره میزند .به جای کفش معمولی هم چکمه به
پا میکند .چند زنگوله بر گردن آویخته و یکی دو
داس در دست میگیرد .برای اینکه هنگام اجرای
مراسم با توجه به جست و خیزهایی که میکند به
اطرافیان و مردم آسیبی نرسد ،نوار پارچهای به لبه

تیغه داس پیچیده ،امّا نوک آن را باز میگذارد.در
اثنایی که کوسه و همراهان آماده میشوند ،تعدادی
از جوانان در حال آماده شدن برای اجرای مراسم
شال اندازی هستند.
آن شب همه روزنهی بامهای منازل خود را باز نگه
میدارند .جوانان به طور جدا یا دو سه نفری راهی
پشتبامها میشوند و شال از کمر خود را از باجه
(روزنه) بام روانه پایین میکنند .صاحبخانه هم
طبق سنتهای قدیم مقداری از تنقالتی که
خریداری کرده ،یکی دو عدد سیب و چند دانه تخم-
مرغ داخل شال آنها بسته و با دعای خیر راهیشان
میکند .در این اثنا اکنون کوسه آماده شده و در
حالی که دو داس در دست گرفته ،به راه افتاده و
فرد دیگری با طنابی که به گردن کوسه بسته شده
او را به جلو میکشد.
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کوسه زنگولههایش را به صدا درآورده و در حالیکه
به مردم خبر میدهد به اتفاق مشایعت کنندگان و
جوانان روستایی وارد منازل میشود .در میانه راه و
قبل از اینکه وارد حیاط خانهها شوند برخی با او
شوخی میکنند و سربهسرش میگذارند .کوسه به
طور نمادین عصبانی شده و با داسهای خود به
سوی آنها حملهور میشود .هرچند جانب احتیاط
را رعایت میکند ،امّا ممکن است در اثر اصابت داس،
لباس یکی هم پاره شود.
در هر حال فرد دیگری که نی مینوازد کوسه را
همراهی کرده و اشعاری هم با مضامینی چون
"دخترتان عروس شود ،پسرتان داماد شود ،چیزی
به ما بدهید" میخواند .کوسه بدون اینکه برای مردم
شناخته شود هر از گاهی جست و خیز میکند و

دنبهاش را هم باال و پایین میاندازد ،که همین امر
موجب خنده و شادی مشایعت کنندگان خصوصاً
کودکان میشود.
پس از اینکه کوسه وارد حیاط منازل شد در حالیکه
جس و خیز میکند خوراکیهایی مانند :تخممرغ،
گردو را از اهالی خانه طلب میکند .به نظر میرسد
خواستن تخممرغ به نوعی نماد زایش و باروری و
دوباره زنده شدن زمین و رویش گیاهان را تداعی
میکند.
به این ترتیب راهی منزل دیگر شده و همین حرکات
را تکرار میکند .پس از پایان مراسم همراهان در
اتاقی جمع میشوند و کوسه از اقالم به دست آمده
دو سهم برای خود برداشته و مابقی را به دیگر
همراهان و مجریان مراسم میدهد.
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 معنا و مفهوم کوسه
نخستین ریشهیابی تاریخی از این نام پیوند آن را با
بارانخواهی مینمایاند .صورت کهن این واژه آرامی
کوزبَرتَ به معنی گشنیز (نام گیاه) است که به
همین شکل در شعرهای رسم بارانخواهی خُرس-
آباد عراق به کار میرود .این واژه به صورت هزوارش
برای صورت گفتاری «گشنیز» به کار میرفته است.
فرهنگ معین نیز معنی واژه کُزبره و یا کُسبره را به
معنی گشنیز ضبط کرده است .با توجه به اینکه
واژه گشنیز با پسوند تحبیب «او» (گشنیزو) در
گویش جنوبی ایران نام عروسکهای محبوب و
مقدس باران در مناطق جنوبی و مرکزی ایران است
باید نام کوسه نیز در ترکیب با واژه گلین به همان
معنی گشنیزو ،عروسک باران باشد.
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دوّمین مفهوم ارتباط آن را با خنیاگران و نوازندگان
موسیقی سنتی آذربایجان و از سویی معانی عام آن
در میان مردم را نشان میدهد .به واقع نوعی از
نمایشهاست که توسط گوسانها اجرا میشده،
مراسمی که بیشباهت با پیک نوروزی نبوده است.
واژه کوسا با تلفظ ترکی برگرفته از کوسان یا همان
گوسان به معنی خنیاگران و نوازندگان دورهگرد
است .از سویی هم در زبان ترکی (آذربایجانی) و
زبان فارسی کوسا/کوسه به مردی گفته میشود که
ریش و سبیل چندانی نداشته و فقط در زنخش موی
روییده باشد که همین معنی اخیر در میان گروههای
قومی ترک و کُرد بیشتر مشهود و معنیدار است.

خاتون چهارشنبه سوری

فیروزه محسنی
...

داشتهاند پرداخته ،با بررسی بعضی از شکلهای
رفتار اساطیری در دنیای مدرن ،به این نتیجه رسیده
است که تمامی اعمال آیینی که انسانها انجام می-
دهند ،نمونههایی از آنها را خدایان و اساطیر با
عنوان صور مثالی و یا صور ازلی ،انجام دادهاند و
انسانها در هر دورهای به تکرار آنها میپردازد .به
نظر وی ،انسان با تکرار آنها زمان را به تعلیق در
میآورد و با انجام آن اعمال ،خود را با زمان خدایان
هم عصر میکند .از این رو ،تولد آیینهای گذار،
ازدواج ،مرگ ،جشنها ،تطهیر ،تدفین ،جنگ ،مرگ
و غیره همگی صورتی ازلی داشتهاند.
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مردم گیالن روایتی شیرین از افسانه چهارشنبه
سوری را بیان میکنند .هرساله زنی به نام خاتون در
شب چهارشنبه سوری از داخل چاهی در بیابان
بیرون میآید و صبحدم به آنجا برمیگردد .او شب
را به خانه مردم میرود و نظافت خانه و تمیزی غذای
آنها را نظارت میکند .در تمییزترین خانه غذا می-
خورد و خانه را پر از برکت میسازد .غذای او معموالً
ماست ،ماهی و تره است .اگر خاتون از خانهای
ناراضی باشد ،سال ناخوشی در انتظار خانواده خواهد
بود .وی جای گنج ها را میداند .نقل است مردی
چاه خاتون را در بیابان پیدا کرد و در شب چارشنبه
سوری سرِ همان چاه به انتظارش نشست .ر نیمه
شب ناگهان از درون چاه ،صدای جوش و خروش آب
به گوش رسید ،متوجه شد که این خاتون است که
میخواهد از چاه بیرون بیاید .آب چاه از تالطم افتاد،
خاتون از چاه بیرون آمد ،سرش را بلند کرد ،جوان
را دید و گفت« :چه میخواهی؟» مرد که بسیار به
هیجان در آمده بود به خاتون گفت « :جای گنج را
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افسانه «خاتون چهارشنبه سوری» از جمله افسانه-
های مشهور گیالن است که ریشه در اساطیر و
باورهای کهن این مرز و بوم دارد .در این افسانه،
خاتون پیرزنی دانا و با چهرهای خشن است که سالی
یکبار و آن هم در شب چهارشنبه سوری از مکان و
ماواری تاریک خود که در چاهی کهنه و در مکانی
نامعلوم است بیرون میآید .وی بعد از سرکشی از
منازل و بررسی نظافت آنها ،سپیده دمان به مکان
دائمی خود برمیگردد .این بانو که خویشکاریهای
متفاوتی دارد ،به گونهای میتواند سرنوشت افراد را
در طول سال آتی تغییر دهد؛ بنابراین مردم گیالن
برایش ارج و اهمیت زیادی قائلاند و با انجام اعمالی
خاص و دادن فدیه سعی در تکریم و جلب توجه او
دارند.
بنابراین افسانه مردم گیالن هر ساله در چنین شبی،
منتظر ورود وی میشوند و برای خوشنودیاش ،از
قبل منازل خود را تمییز میکنند ،لباس پاکیزه می-
پوشند ،از خوراکهای مخصوص در شب چهارشنبه
سوری برایش سسفرهای تدارک میبینند و در
گوشهای تا صبح میگسترانند .آنها بر این باورند
که خاتون در چنین شبی بعد از سرکشی منازل به
تمیزترین خانهها میرود ،غذا میخورد و با این عمل
خانه آنها تا سال آینده پربرکت خواهد بود؛ امّا اگر
خاتون ناراضی باشد ،سال بدی خواهند داشت .این
افسانه در دیگر نقاط کشور با نامهای مختلف و با
خویشکاری و آدابی تقریباً مشابه اجرا میشود.
میرچا الیاده ،اسطوره شناس بزرگ رومانیایی
( )1907-1986که به مطالعه در جوامع ابتدایی و
اسـاطیر قومی که نقش مهمی در تاریـخ داشتهاند

کارشناس ارشد ایرانشناسی

به من بگو ».خاتون در پاسخ گفت « :باشد .ولی
شرطی دارد .من یک سیلی به تو میزنم .اگر تحمل
آن را داشته باشی ،جای گنج را خواهم گفت ».مرد
پذیرفت .خاتون به او سیلی زد و مرد بیهوش شد و
بر زمین افتاد .زمانی به هوش آمد که آفتاب در وسط
آسمان بود (تسلیمی.)1390:202 ،
بنابر این افسانه ،در مناطق مختلف گیالن در این
شب ،برای خاتون چهارشنبه سوری خوراکهای
مختلفی تدارک میبینند .آنها چند نوع غذا را
خاص خاتون میدانند که در سفره مخصوصش ،به
نام «سفره چهارشنبه خاتون» میگذارند ،از جمله
ماست ،ماهی و تره.
تالشیها او را با صفاتی چون «گالبتون گیسوبلند و
دارای اندام زیبا» توصیف میکنند بر این باورند که

خاتون ،شب چهارشنبه سوری ،هنگام خواب ،از خانه
آنها دیدن میکند و در صورت نبودن غذا ،خاطرش
آزرده میشود .بنابراین بانوان تالشی برای چهارشنبه
سوری دو سفره مجزا تدارک میبینند؛ یک سفره
برای خانواده و دیگری برای چهارشنبه خاتون .آنها
از تمامی خوراکیهای آن شب ،مقداری را برداشته
و سفرهای هفتقلم به نام سفره چهارشنبه خاتون
در گوشهای از خانه تدارک میبینند .آگاهی از جای
گنجها و برآورده کردن آرزوهای انسانها از جمله
خویشکاری قائل شده برای این شخصیت افسانهای
است؛ لذا بنابر باور عامه ،اگر کسی چاه را بیابد و در
آن شب به سر گاه برود و منتظر خروج خاتون شود،
از او هر چه بخواهد ،برآورده میکند.
از دیگر آداب چهارشنبه سوری در گیالن گه به
نوعی با خاتون چهارشنبه مرتبط است ،طلب نیاز و
مراد دختران از چاه آبی است.
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دختران دم بخت و مشتاق ازدواج ،در این شب به
کنار چاهی میروند ،سرشان را درون آن خم کرده
و خیره به آب چاه ،طلب و نیاز خود را میگویند.
برخی نیز هنگام نگاه کردن به آب ،قفل بستهای را
به امید گشوده شدن بختشان باز میکنند.
اهالی پیر بازار بر این باورند که اگر کسی در غروب
چهارشنبه سوری بر سر چاه کهنهای که هفت سال
از آن آب بر نداشتهاند ،برود و چهارشنبه خاتون را
صدا بزند ،آب آن به جوش و خروج خواهد آمد و اگر
شخصی نترسد و آنجا را ترک نکند ،پس از دقایقی
هر آرزویی داشته باشد ،برآورده میشود.
مردمان شفت معتقدند چهارشنبه خاتون هر ساله
در این روز میآید و درون چاه میرود؛ بنابراین هر
کس نذری دارد ،سرِ شب بر سر چاه میرود ،او را
صدا میزند و نیاز خود را تقاضا میکند.
اعتقاد به چهارشنبه خاتون در میان سایر اقوام

 اهالی زیدون از توابع بهبهان ،به موجودی
به نام ذیعید (مادر عید) معتقدند .ذیعید در هفت
روز اوّل عید ،به خانهها میآید و همه جا را بازرسی
میکند .اگر خانه مرتب و تمییز و نیز غذا موجود
باشد ،خوشحال میشود .برای همین آنها ،از چند
روز قبل از عید تا روز هفتم عید ،در سلههای نان
باقال ،کُنار و راجونه میگذاشتند.

 اهالی میناب باور دارند که نوروز باور دارند
که در هنگام خواب مادرِ نوروز شکم آنها را وارسی
میکند .اگر دید که کسی سیر هست ،تمام سال،
روزاش افزون میگردد؛ در غیر اینصورت ،رزق و
روزیاش در آن سال کم و در بیشتر ایام سال گرسنه
خواهد ماند .به همین دلیل در این ایام خوشههای
تازه گندم و پیاز را به عنوان سهمیه مادر نوروز ،بر
سَردر خانه میگذارند
نشانههای خاتون چهارشنبه سوری را در افسانهها و
اساطیر روسی نیز میتوان یافت .روسها به موجودی
خیالی به نام دمووی اتعقاد دارند که در اجاق
منازلشان سکنا دارد .هرچند این موجود مذکر است؛
اما خویشکاریهای آن به خاتون بسیار شبیه است.
آنها بر این باورند دمووی روح اجدادشان است که
از خانواده محافظت میکند .او شبها از چایگاه خود
بیرون میآید و گاهی شیطنت میکند و اهالی خانه
را نیشگون میگیرد و یا ظروف را میشکند؛ از این
رو برای خشنودیاش ،در گوشهای از خانه مقداری
حلیم یا مقداری نان قرار میدادند .او همانند خاتون
چهارشنبه سوری ،آینده را برای اهالی خانه رقم می-
زند .هنگامی که فردی در خواب بر اثر تماس دست-
های پشمالو ،سرد و زبر او بیدار شود ،حتماً دمووی
بوده و فاجعهای برای خانواده اتفاق خواهد افتاد.
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چیزی که هست خاتون چهارشنبه سوری همانند
بسیاری از باورها و آیینها در اسطورههای کهن
ایرانیان ریشه داشته و به مرور زمان و در طی ایام و
با توجه به شرایط زمانی و مکانی و همچنین تغییرات
مذهبی ،این باور دینی به صورت افسانهای درآمده
که هنوز با گذشت سالیان متمادی در زندگی و
باورهای عامه مردم به خوبی حفظ شده است.
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 مردمان تکاب به خاتون چهارشنبه به عنوان
برکترسان خانوادهها اعتقاد دارند .آنها در این شب
دیوار انبار آرد منزلشان را نمناک کرده و با آرد،
شکل زنی کفگیر به دست با دیگی در جلو ترسیم
میکنند .آنها همانند گیالنیها معتقدند خاتون در
این شب به خانهها سرکشی میکند و با خود خیر و
برکت میآورد .به همین دلیل مقداری قورقا (گندم
برشته) دور و بر سکوی منازلشان میریزند که آن را

سهم «خاتون چارشنبه» میدانند.

نوروز ،فرهنگ شادمانی و تجرهب کودکی ...

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آیینهای كودكانۀ شادمانی در ایران
 .1مذهبی
مروری بر فرهنگهای مختلف ما را با آیینهای
کودکانۀ شادمانی در جهان آشنا میکند و نشان می-
دهد آیینهای مذکور تنها مختص کشوری خاص
نیست ،برای مثال می توان به بررسی نقش کودکان
در آیین هالووین اشاره کرد .در ایران نیز آیینهای
شادمانی کودکان در نواحی و حوزههای فرهنگی
مختلف قابل مشاهده است .آیین گرهگشو و هومبابا
از آیینهای کودکانه و مذهبی است که در ماه
شعبان و رمضان برپا میشوند.
 گرهگشو یکی از آیینهای ماه رمضان در
نواحی مختلف استان بوشهر است که در شب
پانزدهم این ماه پس از افطار از سوی کودکانی که
کمتر از  14سال دارند ،برگزار میشود .رسم یاد شده
در زبان محلی گری گشو( )Gusu Gereyنام دارد.
در این رسم کودکان به خانۀ کسانی که صاحب
فرزند شدهاند و اغلب نخستین فرزند آنها به دنیا
آمده است می روند و با خواندن اشعاری ،تنقالتی
مانند نقل  ،بُنَک ،کُلخون ،دونگ ،برنجک و  ...از آنان
طلب میکنند.
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 از رسوم دیگر که در ماه رمضان کودکان و
نوجوانان کرمان و سیرجان آن را انجام میدهند ،
ااهلل رمضان است که در کاشان به آن «هومبابایی»
میگویند؛ این آیین نیز صورت دیگری از آیین گره-
گشو است .نوجوانان شبهای ماه رمضان بر درگاه
منازل میروند و دسته جمعی با خواندن اشعاری
مخصوص ،پول یا خوردنی طلب میکنند.
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تجربۀ شادی برای کودکان اهمیت فراوانی دارد ،به
گونهای که میتوان شادمانی را یکی از ویژگیهای
فرهنگ کودکان برشمرد .پژوهشگران گوناگون در
تحلیل فرهنگ کودکان ،شادمانی را ی از ویژگیهای
مهم این مقوله یاد کردهاند .این ویژگی سبب می-
شود تا ما جایگاه فرهنگ شادمانی را دربارۀ آنچه
فرهنگ کودکی در ایران نامیده میشود ،بررسی
کنیم .درواقع اگر قرار باشد به تعریف فرهنگ
شادمانی بپردازیم ،یکی از مهمترین مخاطبان آن
کودکان هستند.
چنانچه کودک با فرهنگ شادمانی از آغاز زندگی
خود روبهرو شود ،این فرصت را مییابد تا آن را به
عادتی اجتماعی تبدیل کند؛ درنتیجه این امر بر
سبک زندگی او در بزرگسالی و رویکرد جهان
شناختیاش در نگاه امیدوارانه به زندگی نقشی
اساسی خواهد داشت.
عادت ،پیوندی عمیق با صورتهایی از فرهنگ دارد
که بعدی درونی به ارزشها میبخشند .در این
چشمانداز ،آیینها و قصهها از مهمترین عناصری
هستند که میتوانند صورتی از فرهنگ و میراث را
نزد افراد جامعه درونی کنند ،اما بستر اصلی چنین
کارکردی از آیین حوزۀ عمومی است .در واقع آیین-
ها و قصهها زمانی میتوانند تأثیری درونی بر
کودکان داشته و بر جهانبینی و نگرش آنان
تأثیرگذار باشند که کودک آنها را در حوزه عمومی
تجربه کند .آیینهای شادمانی کودکان در سه بخش
آیینهای مذهبی ،آیینهایی با ریشه پیش از اسالم
و آیینهای گذار طبقهبندی میشوند.

سمیه کریمی
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آیینهای شادمانی کودکان و شادیهای آیینی
کودکانه در آیینهایی با ریشۀ پیش از اسالم مانند
نوروز هم متجلی میشود که از مهمترین آنها می-
توان به شالاندازی و سده اشاره داشت .آیین شال
نام های مختلف در نقاط مختلف ایران قابل مشاهده
است.
معموالً یک هفته بیش از نوروز شال اندازی میشد
که جوانان یک سر شال کمر خود را درون خانه می-
انداختند و صاحبخانه معموالً آجیل و شیرینی و
نیز پول خرد در آن میریخت و گره میزد و جوان
شال خود را میبست و میرفت و در آخر شب آجیل
ها را میان خانوادههای فقیر و مستمند پخش می-
کردند .البته در کنار این آیین باید از چهارشنبه
سوری یاد کرد که همواره آیینی شاد و پر از هیجان
برای ایرانیان بوده است که گاه استفاده از آتش در
آن شکلی خطرناک هم به خود میگرفت .در کتاب
تاریخ بخارا نیز از آتش سوزی بازار این شهر در شب
سوری حکایت شده است .در گزارش های جعفر
شهری هم میتوان نخستین استفادهها از مواد آتش
را که در کوزه قرار گرفته ،آتش زده و پرتاب میشد
بیان کرد.
در حوزۀ فرهنگی خراسان در آیین سده در دهم
بهمنماه  ،ابتدا کودکان و نوجوانان گیاهان خشک
را از بیابان و صحرا جمع کرده ،سپس در میدان
آبادی کپه میکردند و بعد آن را آتش میزدند؛
درحالی که وقتی دور آتش حلقه زده و میچرخیدند
شعرهایی را زمزمه میکردند .آنان سپس به خانه
اهالی روستا رفته و زن خانه از آنها با شیرینی
پذیرایی می کرد.
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کودکانه در آیینهایی با ریشۀ پیش از اسالم مانند
نوروز هم متجلی میشود که از مهمترین آنها می-
توان به شالاندازی و سده اشاره داشت .آیین شال
نام های مختلف در نقاط مختلف ایران قابل مشاهده
است.
معموالً یک هفته بیش از نوروز شال اندازی میشد
که جوانان یک سر شال کمر خود را درون خانه می-
انداختند و صاحبخانه معموالً آجیل و شیرینی و
نیز پول خرد در آن میریخت و گره میزد و جوان
شال خود را میبست و میرفت و در آخر شب آجیل
ها را میان خانوادههای فقیر و مستمند پخش می-
کردند .البته در کنار این آیین باید از چهارشنبه
سوری یاد کرد که همواره آیینی شاد و پر از هیجان
برای ایرانیان بوده است که گاه استفاده از آتش در
آن شکلی خطرناک هم به خود میگرفت .در کتاب
تاریخ بخارا نیز از آتش سوزی بازار این شهر در شب
سوری حکایت شده است .در گزارش های جعفر
شهری هم میتوان نخستین استفادهها از مواد آتش
را که در کوزه قرار گرفته ،آتش زده و پرتاب میشد
بیان کرد.
در حوزۀ فرهنگی خراسان در آیین سده در دهم
بهمنماه  ،ابتدا کودکان و نوجوانان گیاهان خشک
را از بیابان و صحرا جمع کرده ،سپس در میدان
آبادی کپه میکردند و بعد آن را آتش میزدند؛
درحالی که وقتی دور آتش حلقه زده و میچرخیدند
شعرهایی را زمزمه میکردند .آنان سپس به خانه
اهالی روستا رفته و زن خانه از آنها با شیرینی
پذیرایی می کرد.
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.2آیینهایی با ریشه پیش از اسالم

.2آیینهایی با ریشه پیش از اسالم

.3آیینهای گذار

نوروزگاه ،تجربهای موفق از فرهنگ شادمانی

آیینهای شادمانی در رخدادهایی مانند یلدا و
چهارشنبه سوری به قصهگویی و میراث آن نیز پیوند
میخورد .در این شادمانی های آیینی از قصه هایی
مانند عمو نوروز ،آجیل چهارشنبه سوری ،چلۀ
کوچک و بزرگ و ننه سرما و غیره سخن گفته می-
شود ( .آیینهای گذاری را که برای کودکان برگزار
میشود ،می توان به دو دسته تقسیم کرد :آیینهایی
که برای نوزادان برگزار میشود و بزرگساالن نقش
اصلی را در آنها دارند و آیینهایی که برای کودکان
برگزار میشود که در آنها نقش کودکان کلیدیتر
است .نکتۀ مهم دربارۀ آیینهای شادمانی کودکان،
ارتباط آن با فرهنگ بزرگساالن است که شکاف
فرهنگی میان نسل گذشته و حال را از میان بر می-
دارد؛ بنابراین میتوان وجود آیینهایی زنده و شکوفا
را یکی از راههای حفظ ارتباط کودکان با میراث
فرهنگی خود دانست.

تعریف هنجاری از شادمانی و فرهنگ آن به شکلی
گسترده از فضا و حوزۀ عمومی تأثیر میپذیرد .برخی
فعاالن فرهنگی و مدنی طی سالهای اخیر تالش
کردهاند تا رابطۀ میان حوزۀ عمومی و آیینها را در
گسترۀ فرهنگ شادمانی برجسته کنند.
این فعاالن درهر دو حوزۀ شهر و روستا ،به احیای
فرهنگ شادمانی و آیینهای آن توجه داشتهاند.
فعالیتهایی مانند احیای آیینهای جشن خرمن،
جشن سالم ،جشن تیرماه ،سیزده و غیره ،از سوی
مؤسساتی مانند مؤسسۀ پارپیرار ،موزۀ عروسک های
ملل و ایکوم نمونههایی قابل توجه از این تالشها به
شمار میآیند .در کنار تالشهای یادشده طی چند
سال اخیر وزارتخانه میراث فرهنگی و شهرداریها
آغازگر جریانی به نام نوروزگاه ها بودهاند که به ظاهر
مفهومی ملهم از شکل اجرای این آیین در کشور
تاجیکستان است.
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البته مفهوم بدیل برای آنچه در تاجیکستان به کار
میرود ،بهارگاه در شرق ایران (سیستان و بلوچستان
و کرمان) است که با توجه به داللت زمانی و مکانی
آن میتواند در نظر گرفته شود .در کشور
تاجیکستان اجرای آیینهای نوروزی به شکلی قوی
با حوزۀ عمومی و محیط بیرون از خانه پیوند دارد و
در باز تعریف فرهنگ شادمانی طی چند سال اخیر
در ایران توجه به این صورت از فرهنگ آیینهای
نوروزی جلب شده است .

 .تجربۀ نوروز  1398که در خیابان هایی مانند بلوار
کشاورز و خیابان سی تیر و میدان مشق در پایتخت
قابل مشاهده بود ،ما را با حضور پرنشاط و گستردۀ
مردم و به و یژه کودکان و نوجوانان روبه رو کرد.
کودکان در اینجا می توانستند با عمونوروز ،حاجی
فیروز ،دلقک ها ،ننه سرما و غیره آشنا شوند .این
تجربه نه تنها کودک را با عناصر کلیدی شادمانی در
فرهنگ خود به شکلی مستقیم آشنا می کند ،بلکه
سبب تقویت رابطۀ کودک ،فضا ی شهری و هویت
او می شود .کودک به حوزۀ عمومی پیوند می خورد.
در اینجا شهر با خاطرۀ آیینی به یاد خواهد آمد ،یا
شهر از خاطرهای آیینی برخوردار میشود و کودکان
با دلقکها ،ننه سرما و غیره آشنا شوند .این تجربه
نه تنها کودک را با عناصر کلیدی شادمانی در
فرهنگ خود به شکلی مستقیم آشنا میکند ،بلکه
سبب تقویت رابطۀ کودک ،فضای شهری و هویت او
میشود .کودک به حوزۀ عمومی پیوند میخورد .در
اینجا شهر با خاطرۀ آیینی به یاد خواهد آمد ،یا شهر
از خاطرهای آیینی برخوردار میشود.
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نشریه داخلی الکترونیکی و چند رسانهای
شورای هماهنگی سازمانهای غیردولتی میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری کشور
شماره سوّم ،ویژهنامه نوروز هزار و چهارصد و یک
تاریخ انتشار :اسفند ماه 1400

حامیان این شماره :

شورای هماهنکی سازماناهی غیردولتی
میراث فرهنگی صناعی دستی و گردشگری

وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صناعی دستی

معاونت گردشگری

کمیته ملی موزههای ایران

