نوروزتجلیصلحودوستیدرفرهنگعامه 1
مصطفیجعفرزادهدستجردی 2
امروزه اغلب آداب ورسوم مربوب به نوروز ،مانند بسیاری از آيینهای ديگر ،دستخوش تغییر و
تحوالت فرهنگ نوين و زندگی مدرن مردم ،در اکرر نقاب و حتی دور افتادهترين روستاهای ما شده
است ،اما با کمی برگشت به زندگی سنتی و ساده و بیآاليش مردم میتوان صلح و دوستی وحسن
همزيستی آنان را در همه آداب و رسوم مربوب به نوروز ،مشاهده کرد .اين مقاله به روش اسـنادی
ـ توصیفی با مروری کوتاه به آداب و رسوم گذشته نوروزی در روستای دستجرد بخش کهک قم؛
از جمله تهیه و تدار نوروز ،رسم و آيین آشتی کنان ،ديدوبازديدها ،همزيستی و مهـروروزی در
سیزده بدر و ...به تجلی صلح و دوستی در اغلب اين آداب میپردازد.
کلیدواژهها :صلح و دوستی ،فرهنگ عامه ،نوروز

 .1مطلب پیش را گزارشی از مشاهدات میدانی نویسنده در راستا دست رد بخش کهک قم است.
 .5فرهن یار ااحد فرهن
اود را با ااحد فرهن

مردم مرکز پژاهش ا سنجش افکار صدااسیما .آقا جافرزاده دستجرد از سـال  1252همکـار
مردم صدااسیما آراز کرده است ا از فرهن یاران فاال این ااحد بهشمار میراند .ایشان تاکنون صدها

صفحه گزارش فرهن یار در موضوعات مختلف ارسال کردهاند که از آنها در گزارشها پژاهشی ا برنامهساز بهـره بـرده
شده است.
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طی سال ها گذشته نوراز نیـز ماننـد بسـیار دی ـر از آدا
تغییراتی همراه بوده است .بسیار از آدا

ا رسـوم ایرانـی بـا

ا رسوم کهن ا اصیل مردمان گذشته ،جـا

اود را به تشریفات ا تجمالت زیانبار امراز دادهاند .این درحـالیاسـت کـه صـفا ا
صمیمیت بیآالیش مردمان دهههـا گذشـته را مـیتـوان در آیـین صـل ا داسـتی ا
همزیستی آنها در همه آدا

ا رسوم مربوط به نوراز به اوبی مشاهده کـرد .مـیتـوان

گفت که همه آن جنب ا جوشها پرشور ا شو ا شاد بخـش مـردم در رازهـا
پایانی سال ا استقبال از فرارسیدن سال نو ،عالاه بر اینکه بهانها برا چند راز تفری
ا نشاط ا صفا بخشیدن به اانه ا زندگی ا تنوعات دی ر است ،در ااقع فرصتی بـرا
ایجاد رابطه داستانه ا صل آمیز ایجاد میکند .در این مقاله تالش شده اسـت تـا ضـمن
بررسی آدا

ا رسوم مربوط به نوراز در فرهن

گذشته ا حال مردم راستا دستجرد

بخش کهک قم ،به تجلی صل ا داستی در هر یک از این آدا

پردااته شود.

تهیهوتدارکاتنوروزي 
تدار نوراز با کارها مختلفی از قبیل تهیه ا آمادهسـاز مـواد رـذایی مرسـوم
ایام نوراز ،تهیه ا آماده سـاز انـواع آجیـل ا تـنقالت مخصـوص پـذیرایی در دیـد ا
بازدیدها نوراز  ،پخت نان مرسوم نوراز ،اانه تکانی ا نظافت کلیه لوازم منزل آراز
مــیشــد .زنــان ا داتــران هــر کوچــه ا محلــه اعــم از اقــوام ا اویشــااندان ا
ریراویشااندان ،در تدار نوراز بـه صـورت زمـانبنـد شـده ا گراهـی همکـار
می کردند ا بین آنها تااان ا همیار جریان داشت .بـرا نمونـه ،در گذشـته ،در همـه
اانهها بخصوص اانهها کوچک ،تمامی امکانـات الزم تهیـه مـواد رـذایی از جملـه:

سرکو( 1هاان سن ی) ،دساس ،اجا مخصوص ا فضا مناسب کار اجود نداشت .در
مقابل ،در هر محلها  ،چند اانه بزرگ متال به مالکانی بود کـه چنـین امکانـاتی را در
ااتیار داشتند .این اانهها از ااایل تا اااار اسفند بـا تمـامی امکانـات اـود در ااتیـار
1. serku
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اهالی محلی قرار میگرفتند تا طب یک برنامه زمانبند شـده بـین اودشـان بـه آنجـا
مربوط بسردازند .افراد محله ،حتی به فکر اانوادهها کم درآمد نیـز بودنـد ا نیازمنـد
آنها را به دار از چشم دی ران تهیه میکردند.
برا پخت ا آمادهساز انواع نانها مرسوم نوراز ،در باضی اانـههـا بـزرگ،
تنور نانوایی ا امکانات الزم دی ر فراهم بود ا در طول چند راز آار اسفند ماه هر راز
را به پخت نان مور نیاز چند اانواده از اعضا محله ااتصاص میدادند .این کـار هـم
به صورت گراهی انجام می شد .نانواها محلی که چند تن از زنان ماهر بودنـد ،بـرا
پخت نان عید از اانوادهها محرام ا بیبضاعت مـزد دریافـت نمـیکردنـد ا فقـط
بهعنوان نمک ا برکت نان ،قرصی از آن را میگرفتند.
کار اانهتکانی هم به صورت زمان بند شده ا نوبت به نوبت ،در هر اانه با کمک
ا همیار اهالی انجام میشد ا تا هیچ اانها را به دلخواه صاحب آن تمیز نمیکردند،
به سرا اانه باد نمیرفتند .شستشو فرش ،ظراف ا لباسها با توجه بـه نبـود آ
در همه اانهها ،در کنار نهرها جار اارج از اانه کـار دشـوار بـود امـا چـون در
قالب کمک ا همیار انجام می گرفت ،با شاد ا ابـراز محبـت ا مهربـانی نسـبت بـه
یکدی ر توأم بود ا کسی احساس است ی ا ناتوانی نمیکرد .همه با شـور ا شـو بـه
کمک دی ر می شتافتند ا حتی گاهی برا اشک کردن فرش ا لحاف شسته شده در
فضا آفتا گیر ا مناسب اطراف آباد که دامنه کوهها نزدیک بود ،مسافت زیاد را
طی می کردند .این کار بدان کمک ا یار دی ران بسیار دشوار ا طاقتفرسـا بـود امـا
چون با همیار ا به صورت دستهجمای انجام میگرفت ،شاد ا نشاط مانو زیاد
را به دنبال داشت.
این همیار در بین مردان ا در کارهایی مانند مرمت ا زیباساز درادیوار اانههـا،
جابه جایی اسایل سن ین ا  ...نیز رااج داشت؛ کار که بـرا نسـل جـوان امـراز تـا
حد رریب است.
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مراجاه کنند ا با کمک ا همیار یکـدی ر ،حتـی صـاحبان همـان اانـه ،بـه کارهـا
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رسموآيینآشتيکنان 
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شکل بارز صل ا داستی در آستانه فرارسیدن نوراز ،رسم قشن

آشـتیکنـان بـین

همه طایفهها ا اانوادهها ساکن یک آباد بود که از چند راز قبـل بـرا رفـع همـه
ااتالفها ،کینهها ا کدارت ها کهنه شـده سـال ،بـا هـدف حضـور عمـوم افـراد در
آیین ها مربوط ا دیدابازدیدها این ایام ،انجام میگرفت تا در آستانه تحویـل سـال،
هیچگونه کینه ا اشمی در دل اشخاص باقی نماند.
در زندگی اجتماعی ،در مشارکتها شغلی ،در نحوه تقسـیمات ملکـی ا آبـاد ا
االصه در رفت ا آمدها اانوادگی ،گاهی ااتالف ،درگیر ا نزاعی بین دا طایفـه،
دا اانواده یا افراد مختلف اتفا میافتاد که منجر به ماهها اشم ا کدارت ا کینه بـین
آنها میشد ،اما با فرارسیدن نوراز الزم بود که اینگونه ااتالفها ا کدارتها به کلـی
از بین براد ا جا اود را به صل ا داستی بدهد .این آیین پسندیده ،دا سه راز قبل
از عید نوراز ،با اساطت چند تن از ریشسفیدان ا گیسسفیدان هر طایفه یـا اـانواده،
در اانه یکی از آنها برگزار می شد .بانی ا ااسطه این امر ،هر کـس کـه بـود ،در اانـه
اود می نشست ا با فرستادن قاصد ،از دا طرف ااتالف ا چند تـن از بزرگـان آبـاد
هر طایفه دعوت میکرد تا در آنجا حضور به هم رسانند؛ سسس در این مجلـس موسـوم
به «آشتیکنان» با ذکر چند آیه از قرآن ا راایت از کتا ها دینی در مذمت ا منع کینه
ا کدارت ا قهر مؤمن که از سو اهل علم مجلس اوانده میشد ،دا نفر از حاضـران
مجلس با اشاره بزرگ آباد  ،از جا برمی ااستند ا هرکـدام ،دسـت یکـی از دا طـرف
ااتالف را می گرفتند ا از زمین بلند میکردند ا در دست طرف دی ر قـرار مـیدادنـد.
سسس امرشان میکردند که صورت همدی ر را ببوسند؛ هریـک از آنهـا بـا قبـول اشـتباه
اود ،از دی ر عذراواهی میکرد ا یک شیرینی از جابـها کـه در مجلـس گذاشـته
شده بود ،به اا تاارف میکرد .پس از اراج از مجلس آشتنکنان هم تا قبل از تحویـل
سال نو به اانه همدی ر میرفتند تا برا دیدابازدید مراسم نوراز عـذر نباشـد .اگـر
این آشتی بین دا یا چند نفر مرد صورت میگرفت ،اانواده ا اقوامشان هم به تبایت از
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اصلی ،اودشان با همدی ر صل ا آشتی میکردند .در بین زنان ،گیسسـفیدان

شخ

روزعلفهوگلگشتهايدوستانهزنانودختران 

یک راز قبل از عید نوراز را علفه مینامیدنـد .در ایـن راز ،بـه بهانـه گشـتزنـی،
گراهی متشکل از زنان ا داتران هر کوچه ا محله ،در دشتزارها اطراف راستا بـه
گردش میپردااتند ا در آستانه سال نو فرصـتی بـرا بـاهم بـودن ا صـل ا داسـتی
مییافتند .هر بار هم علفها هرز را که بر سر راهشان بود ،به نیت باز شدن گـره از
مشکالت اود ا دی ران گره میزدند ا سسس مقدار از علف ها هرز گره زده را بـر
سر قناتها ا جویبارها میبردند ا داال آ
ا کدارتها را در گره بسته علف ها به آ

راان میریختند تا به این شکل تمام کینـه
راان بسسارند .همه این آدا

در صـب راز

آار اسفند در ااقع تجلی صل ا داستی آنان نسـبت بـه یکـدی ر بـود کـه بـه نـوعی
دی ران را مشمول ا الی داستی اود قرار میدادند.
زيارتاهلقبوروفاتحهخوانيدرعصرروزعلفه 

آدا

رفتن به زیارت اهل قبور ا فاتحه اوانی ا ایـرات بـرا امـوات هـم کـه در

عصر راز آار اسفند ا شب عید ،از گذشته تاکنون مرسوم بوده ا هنوز به قـوت اـود
باقی است .این کار صرف نظر از جنبه ایرات ا صوابی که برا اموات دارد ،به نـوعی،
تجلی صل ا داستی زنان ا مردانی است که در این راز به اتفا هـم بـر سـر مزارهـا
میآیند ا هر یک پس از فاتحهاوانی برا مردگان اود به نشان صل ا داستی بر سـر
مزار دی ران حاضر میشوند ا در جمع بازماندگان به فاتحهاـوانی ا تشـریک مسـاعی
می پردازند .این درحالی است که در دی ر مواقع فاتحهاوانی ماننـد شـب جماـه ،ایـن
تشریک مساعی صورت نمیگیرد.

شماره  / 44بهار 9315

نقش ااسط را ایفا میکردند.

011فصلنامه فرهنگ مردم ايران

خارجکردنازعزاوعیدنشینيصاحبانعزا 
شماره  / 44بهار 9315

بنا بر رسم ا آیینی کهن که امرازه نیز در بین قـدیمیهـا رااج دارد ،اقـوام نزدیـک
متوفی با اساطت ا پادرمیانی اقوام دارتر از عزا در میآینـد ا جامـه سـیاه اـود را بـه
رن ی شادتر بدل میکنند .اما اگر چنین اانوادههایی در آستانه نوراز در عزا باقی مانـده
باشند ،همه اهالی درصدد اارج کردن آنها از عـزا برمـیآینـد .ایـن رسـم در حقیقـت،
مقدمها است برا عید دیدنی در راز عید نوراز که پـس از تحویـل سـال ،مقـدم بـر
دیدارها دی ر است؛ صاحبان عزا هم اگر پس از چهلم ،نوراز عید االشـان باشـد ،در
اانه می نشینند تا اهـالی بـه دیدنشـان برانـد .ایـن رسـم را در اصـطالح «عیدنشـینی»
میگویند.
در مراسم عیدنشینی که زمان آن از صب تا ظهر اسـت ،تمـام کسـانی کـه بـه اانـه
صاحبان عزا برا عید دیدنی می راند ،با اجود هرگونه ااتالف ا کدارت با شخ

یا

بازماندگان متوفی ،حتی اگر حقی از آنها پایمال شده باشد ،همـه چیـز را مـیبخشـند ا
اطا

به بازماندگان اعالم حاللیت ا رضایت میکنند .این عمل که همچنان نیـز ادامـه

دارد ،نشان دهنده صل ا داستی اهالی در نوراز است.
ديدوبازديدهاينوروزي 
امرازه دید ا بازدیدها نوراز در دا سه راز اال فراردین ا تنهـا بـین اقـوام ا
اویشااندان ا همسای ان نزدیک صورت می گیـرد امـا تـا دا سـه دهـه گذشـته ،ایـن
دیدابازدیدها بین تمام اانواده ها ساکن ا همه طبقات ،اعم از اویش ا بی انـه رااج
داشت ا از راز اال تا پایان شب سیزدهم ادامه مییافت .این دیدابازدیـدها بـه ترتیـب
االویت سنی ا اویشااند  ،با پدربزرگ ا مادربزرگ ،مـادر ا پـدر ،بـرادر ا اـواهر،
عمو ،دایی ،عمه ،االه ا همچنین فرزندان آنها شراع میشـد ا تـا رازهـا آاـر ،بـه
دارترین اانوادهها بومی ا محلی میرسید؛ به این ترتیب ،هیچ اانوادها نبود کـه از
یاد کسی فراموش شود .طب قرار قبلی ،زمانی را بـرا رفـتن بـه اانـه کسـی در نظـر
می گرفتند ا با همه آشنایانی که در آباد ها اطراف ا یا شهرشان سـکونت داشـتند ،ا
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دیدابازدید می کردند .این سنت دیدابازدید عمـومی در ایـام نـوراز ،بیشـتر بـا هـدف

بيبضاعت 
شبعیدخانوادههاي 

کمکبهتأمیننیازهاي
امرازه مردم نسبت به گذشته از رفاه بیشتر براوردارند ا نیازها شب عید ا ایام
نوراز را هم متناسب با شأن اود فراهم میکنند .اما در گذشته ،در هـر راسـتا ا محلـه
شهر ،اانوادههایی بودند که شغل ا درآمد مشخصی نداشتند ا به سختی گذران زندگی
می کردند .در مقابل ،افراد بودند که کسب ا کار اوبی داشتند ا هرکدام بـا توجـه بـه
نوع شغلشان ،نیاز شب عید افراد بیبضاعت ا فرزندانشان را (از تهیه اورا گرفته تـا
پوشا ) به طور پنهانی برآارده میکردند .حتی هن ـام عیددیـدنی از ایـن اـانوادههـا،
جابها شیرینی یا مبلغی پول نیز به آنها عید میدادند.
عیديکودکانوخردساالن 
یکی از تهیه ا تدارکات نوراز  ،رن

کردن تخممر با رن هـا قرمـز ا بـنفش

1

برا عید بچه ها اردسال بود که قبل از فراررسیدن عید در همه اانههـا بـه تاـداد
الزم تهیه میشد.
عید مخصوص بچهها که به همه اانهها سرمیزدند ا با گفتن «عید شـما مبـار »
آن را از صاحب اانه میگرفتند ،به طور مامول ،سکها پول یـا ظرفـی از آجیـلهـا
محلی از قبیل گردا ،بادام ،نخود ا کشمش ،ارما ،گندم شاهدانه ا انجیر اشک بود که
در همه اانهها پیدا میشد .اما عید مخصوص نوهها ا نورچشـمیهـا ،یکـی دا عـدد
تخممر رن ی در کنار اوراکیها دی ر بود .ا این تخممر ها رنـ
شده در آ
 .1برا رن

کـرده ا پختـه

را برا ابراز داستی ،بـه فرزنـدانی هـم کـه پدرامادرشـان پـس از مـدتی
قرمز از مرکورکرام یا جوهر قرمز استفاده میکردند ا برا رن

ماه اسفند می راید ا گلی شبیه دانه توت به رن

بنفش از گیاهی به نام «تخم رن

آبی بنفش دارد .مقدار از این گیاه تکدانها را در دی

تخممر ها را داال آن قرار میدادند تا پس از جوش آمدن آ

که رن ش آبی میشد ،پخته ا رن

شوند.

آ

کنـه» کـه در
مـیریختنـد ا
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تحکیم صل ا داستی بین اانوادهها اجرا میشود.
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ااتالف ا کدارت ،با یکدی ر آشتی کرده بودند ،باعزت ا احترام تقدیم میکردند تا بـه
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این ترتیب ،انس ا الفت بیشتر بین دا اانواده ایجاد شود .طرف مقابل هم بـه هن ـام
بازدید آنها به همین شکل یا بهتر عمل میکرد .اانوادههایی که مـر اـان ی یـا تولیـد
تخممر نداشتند ،تخممر ها را یا از اانهها دی ر تهیه مـیکردنـد ا یـا بـه جـا آن
هدایا دی ر از قبیل اسکناس به بچهها میدادند.
سیزدهبدرتجليصلحودوستيهمهزنانودخترانآبادي 
سیزده بدرها امراز مردم راستاها متفاات از شهرهاست؛ در راستا سـیزده بـدر
در اانه برگزار میشود .یانی چند اانواده یا فامیل در اانها که فضا مناسـبی دارد،
گرد هم می آیند ا با اوردن آجیل ا رذایی لذیـذتر از رازهـا دی ـر ماننـد کبـا

ا

جوجهکبا  ،ساعاتی را دار هم میگذرانند.
اما کمتر از چهل سال قبل ،سیزده بدر نوراز در فرهنـ
آدا

مـردم راسـتاها ،همـراه بـا

ا رسوم ا تشریفات ااصی برگز میشد که هم ی تجلی صل ا داستی ا حسن

همزیستی در کنار همدی ر ا دار از اانه ا کاشـانه بـود .بخشـی از تهیـه ا تـدارکات
نوراز که در ماه اسفند ا در آستانه فرارسـیدن نـوراز ،زنـان ا داتـران را بـه اـود
مشغول میکرد ،مخت
در سمت رر

سیزده بدر ا گردش دستهجمای بود.

راستا دست رد ا کمی دارتر از بافت مسکونی آباد  ،با بزرگـی

است محصور در دیوارها گلی به ارتفاع حداد پنه متر که با استاد ا مهارت ااصی
چیده شده است .این با که «اجاللیه» نام دارد ،متال به یکی از مالکین آبـاد اسـت ا
در حال حاضر ،به دلیل نبود آ

قنات مجاار تمـام دراتـان آن اشـک ا بریـده شـده

است .این با تا چند سال قبل با آ

قنـاتی کـه از میـانش راان بـود ،سرسـبز ا پـر از

دراتان میوه بود .در گذشته ،راز سیزده بدر این با به زنان ا داتران سسرده میشد تـا
اسبا

ا اثاث از قبل تهیه شده را بدان همسران ا پسران باال هفت سال اود به بـا

ببرند .هر گراه از آنان که مهمان دی ر بودند ،بر را فرش گسترده اود مینشسـتند
ا به اوردن انواع اوراکی ا شاد مشغول میشدند .جوانترها در میان بـا بـه بـاز
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مشغول بودند ا مسنترها به گپ ا گفت ا باز ها نمایشی میپردااتند .هن ام ظهـر
مجاار اود نیز رذایشان را تاارف میکردند .پس از ناهار نیز باز بـه بـاز ا سـرگرمی
مشغول میشدند .مردان نیز که ناهارشان در اانه فراهم شده بـود ،در گـراههـا سـنی
مختلف به گردش ا تفری در با ا دشتها اطراف ا یا باز ها محلـی در میـادین
آباد ا فضاها باز اطراف میپردااتند .افراد سالخورده نیـز دااـل اانـههـا دار هـم
جمع میشدند ا این راز را سسر میکردند.
در ااقع میتوان گفت که راز سیزده بدر به عنوان آارین راز از ایام نـوراز ،نمـاد
بسیار راشن ا آشکار از برقرار صـل ا داسـتی در میـان زنـان ا مـردان چنـدین
طایفه ،اانواده ا اویش ا بی انـه سـاکن در یـک آبـاد بـود .چنـین سـنتی در همـه
آباد ها منطقه به شکلها گوناگون رااج داشت اما ،متأسفانه امرازه از میان برچیده
شده ا جدایی جا آن را گرفته است .اینها همه ناشی از فراموش شدن براـی از آدا
ا رسوم گذشته است که سنتها نوراز از آن بر کنار نبوده است.
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نیز هر گراه کنار سفرها از انواع رذاها مرسوم ا متفاات مینشستند ا به گراههـا

