استقبال از سال نو و عيد نوروز
در شيرينسو کبودرآهنگ (همدان)
اسداهلل طاقتياحسن
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جشنها و آيمنها معرّف هنيت ملّي و ديني هر ملّت هستنا و هر مراسمي
همااگر عهيق سلمقهها و فرهنگ و آداب و رسنم آن ملّات هاه شامار مايرود
استقبال از انروز و عما انروز يكي از اين آيمنها مت در همن ايراايهاسات
اين جشن كه ها آغاز فصل هتار و هماار طبمعت آغااز مايشاند و از فرهناگ
ملّي ما سرچشمه ورفته است در شمرينسن استان هماان امز ماانا ديگر مناطق
ايران ها مراس متتلفي همرا است ها فرارسمان سال ان و عما انروز كه شنر
 1اسااهلل طا تي احسن از فرهنگماران پرتهش فرهنگ مردم در شمرينسن كبندرآهناگ اساتان همااان
است كه از دهه  57شروع هه وردآور فرهنگ مردم ديار خند كارد اسات ايشاان درهاار زاااوي و
احن آشنايي خند ها فرهنگ مردم چنمن ميانيسا:
«در تاريخ  1330/6/4در خااناد ا اامل و مذهبي هه داما آمام از كندكي عشاق و عه اه وافار هاه
فرهنگ زادواه داشت و همنار هه رشا و تر ي آن عشق ميورزيام كاه ايان امار هاا ااتتااب شايل
معلّمي در رشته فرهنگ و ادب و همكار هاا هرااماه فرهناگ ماردم ممسار شاا از تمرماا  1355هاا
راهنمايي و ارشاد استاد هزرونار اا ن شمراز (ا نا) مشاينل جماعآور آداب و رسانم زادوااه
شام و مطالب زياد در ا ين زممنه هه مركز فرهنگ مردم ارسال كردم اولمن مطلاب مان در راهطاه هاا
خنرشما و ما در هراامه سهشنبه شب  56/17/20ساعت  9/27پتش شا پتش اين مطلب ااگماز ا
هرا همكار  47ساله فراه كرد» مقاله حاضر از سن شايسته هتراميسامااي تنام شا است
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و حال خااي همن مردم هه وجند ميآورد مردم امز همرا ها طبمعت ها همالي
و اممممت سال جايا را جشن مي ومراا در اين انشتار هرخي آداب و سانن
اين منطقه معرّفي ميوردد:
● چهارشنبه آخر سال
در شمرينسن هه چتارشنبه آخر سال كنله چارشنبه ( )kola čâršanbehهه
معني چتارشنبه كنتا و كنچک ميونيناا در ايان روز ماردم وناام جان و
اتند را هن ميداداا و ااهاار مفصالي درسات مايكردااا و هنگاام ظتار لاب
پشتهام المچها ميااااختنا و ااهار و چا و شمريني ممل مايكردااا عصار
هنگام امز همزم ها از بل آماد شا را هه همرا يک جارو رو هام ميهردااا
و آتش ميزداا مرد خااه جاارو آتاش زد را هاه شاكل دايار در كناارش
ميچرخااا و ميوفت:
سايا مايا ادا هات

sâyâ mâyâ qâdâ bâlâ

سايا مايا ضا و هه
اين جارو از اين خااه دور شند
كندكان ه در پشتهام جمع مي شااا و ضمن خنردن اتاند كشامش و
آجمل هاز ميكرداا و از رو آتش هه اين طرف و آن طرف ميپرياااا و هاا
تر ه و فشفشه هر هم ان هاز ميافزوداا
● پنجشنبه آخر سال
مااردم شاامرين ساان هااه پن شاانبه آخاار سااال «ايلاامن آخم ار آدياان سااي»
( )ilin âxir âdin siميونينا از اي رس هر اين هند است كه هرا پن شنبه
آخر سال اان اردك حلنا (معروف هه هاها حلناسي )1و خرما تتمهه مايكردااا
1 bâbâ halvâsy
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ميشااا و سه سفر رو زممن پتن ميكرداا تا ماردم خمراتاي را كاه آورد
هنداا هر رو آن هگذاراا هر كا كه هه سمت برستان ميرفت ااان اردك
حلنا يا خرمايي را كه آورد هند داخل سمني كنچک ياا هشاقاهي در سافر هاا
ميوذاشت و يک دستمال تممز از متقال رو آن ميكشما
سپا همه مردم در برستان كنار ه ميايساتاداا و فاتحاه مايخناااااا و
النا

ميفرستاداا هه هنگام هازوشت امز يكي يكي سر سفر ها مايرفتناا و

افراد كه مسئنل سفر ها هنداا خمرا

جمعشاا را تقسام مايكردااا و در

سمنيها ميريتتنا و هه مردم مي داداا آاتا ه خمرا
افراد خااه ه هرا امنا

را هه خااه ميهردااا تاا

فاتحه هتناانا

اور خااها تاز متنفي داشت مردم در هروشت از برستان دساتهجمعاي
هه خااه آن فرد ميرفتنا و سه هار فاتحه ميخنااااا و هاه هازمااااوان تسالمت
ميوفتنا
در انرتي كه هنا مساعا ابند و هارااوي و سرما منجاب اذيات مايشاا
مردم هه جا

برستان در مس ا (پايمن) جمع ميشااا

● عید نوروز
عما انروز را همنك همرام ( )buyok bayrâmيا ايل همراماي ()eyl bayrâmy
مي ونينا و از وذشته تا هه حال مراس اين عما در اين منطقه هروزار مايشاند
چنا روز پمش از عما زاان در هشقابها و ظرفها كنچک از وناام سابز
درست ميكننا؛ هه اين ترتمب كه ونام را خما ميكنناا و در هانا مناساب
رار ميدهنا تا سبز شند يا از عاس رو سفالها و كنز ها كنچاک سابز
تتمهه ميكننا هرا ايان كاار عااس را خاما مايكنناا رو كانز پارچاه
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در وذشته هعاازظتر پن شنبه مردان در كنار هاغچهها منتتي هه برستان جمع
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ميكشنا و عاس خماكرد را رو آن ميمالنا تا هعا از چنا روز رشاا كناا
و سبز شند
خااهتكااي امز از ديگر مراس عما است مردم خاااههاايي كاه از خشات و
ول هند را ها محلنلي از خاك سفما و آب هه ااام لانوا ( )lovâو هاا تكاها از
پارچه سفما ميكرداا و خااه ها وچكار شا و اقاشي شا امروز را ها
وردومر ميكرداا پتت ااناع شمريني و خريا لباس ان امز در اين ايام اا اام
ميورفت
افراد ه كه ميخناستنا هه مسافر

و زياار

هروااا مقااما

سافر را

فراه مي كرداا افراد كه طلب يا هاهي داشتنا سعي مايكردااا تاا بال از
سال ان تسنيه كننا و هرا سال جايا هاهي اااشته هاشنا
● علفه ()alafa
آخرين روز سال را روز عرفه يا علفه ميااممااا در اين روز زاان مشاينل
پتت و پز اان فطمر و اردك مي شااا و تمام اعضا خااناد هه حمام ميرفتنا
و لباس تممز و مرتب ميپنشمااا و ميوفتنا« :در روز عما حااا ل هاياا ياک
تكّه پنشاك ان پنشما»
● عیدی يا پايی ()pâyi
شب عما هرا تاز عروسها عما ميهرداا همچنمن پار و مادرهاا هارا
دخترااشان و هرادران هرا خناهرااشان هايها هه عننان عما تتمهه ميكردااا
معمنتً هچه ها كنچک خااه هرا عماا هاردن ااتتااب مايشاااا عماا
خلعت 1شمريني حنا و مقاار شكه

آجمل و ااان اردك هاند كاه اماروز

جا آاتا را پنل اقا و طه ورفته است كسي كه عما را ميهرد آن را داخال
 1هه معني پارچه ظريفي است كه معمنتً  2الي  3متر هاشا
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پذيرايي ها شمريني و چا

عما را تقاي ميكارد اااحبتااه ها سامني ياا

زابمل را خالي ميكرد و هه جا آن يک جفت جنراب يا پمراهن مايوذاشات
و هه آوراا ه هايها مي داد اور آوراا عما
ميداداا و اور آوراا عما

پسار هاند هاه او تتا مارغ

دختر هند هه او آينه و ااهنن ميداداا عما ياا

پايي هردن هرا تاز عروسها ها عما هستگان تفااو
عروس و داماد از ا نام خندشان هرا عما هردن دعن

داشات خاااناد هاا
مايكردااا خاااناد

داماد هعا از شام عما عروس را هه خااهاش ميهرداا در اين رس عهو هار
خااناد داماد ساير هستگان حاضر در مراس امز هرا عروس عما ميهردااا
عما شامل طه پارچه ممن اردك يا فطمر آجمال تانقه

ماناد شانينا

روغن و هراج حنا و شمريني هند كه آاتا را در چناين م معاه مايوذاشاتنا و
رو آن سرپنش رمز يا راگي ميكشمااا آاگا دختران جنان آاتا را هار سار
ميورفتنا و ها شاد هه طرف خااه عروس حركت ميكرداا در خااه عاروس
ه ها اسپنا از آاان استقبال مايشاا و هعاا از پاذيرايي هاا شامريني و چاا و
مباركهاد وفتن يک افر عما ها را هه متمااان زن اشان ميداد و اهااكنناا آن
را امز معرّفي ميكرد مادرعروس ه هه عننان خلعتاي پارچاه ياا پماراهن ياا
زيرپنش مردااه يا جنراب هه عما آورااوان ميداد هعا از مراس هر كا هاه
خااه خند ميرفت
● شالاندازی
رسمي كه در شب اول عما انروز در وذشته رايج هند  -امروز ها كا و
همش هروزار ميشند  -شالسالّاما ( )šâlsâllâmâهه معني شالااااز هاند ايان
مراس شب چتارشنبه و شب عما هروزار مايشاا و ماردم آن را خانشيمان
ميدااستنا
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سمني يا زابمل دستي مي وذاشت و هه خااه فرد منرد ااار مايرفات و هعاا از
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پسران جنان شال پشمي را كه مردان هه كمر ميهستنا هرمايداشاتنا و هاه
پشتهام خااهها ميرفتنا در وذشته هام همشتر خااهها شمرينسن هه اانر
ونبا هند و هات ونبا روزاها هه اام پاجا ( )pâjâهارا خاروج دود تننرهاا
تعبمه ميكرداا شالاااازها شالشان را از اين روزاه هه داخل خااه ميااااختنا
در اين شب پشتهامها شلنغ هند و ممكن هند از هار روزااها ياک الاي دو
شال پايمن همايا ااحبخااه سعي ميكرد ااحب شال را هشناساا تاا اوار از
هستگان ازديک است ااعام خنهي هه او هاها ااحب شال ه خند را متفاي
ميكرد تا ااحبخااه او را اشناسا
ااحبخااه مقاار شكه

كشمش يا تن

و يک تتا مارغ راگاي ياا

مقاار پنل يا سكه هه شال ميهست و ميوفت:
چک آت مطلبمن ورسن
هكش كه خاا مراد

ček âllâh matlabin versen

را هاها

شالااااز امز شال را هات ميكشما و هه پشتهام خااه ديگار مايرفات در
اين شالااااز هه دلمل اامعلنم هندن ااحب شال خملي منا ع اشاتباهي ااعاام
خنب را هه افراد غريبه ميداداا
● بیراملیخ يا عیدانه ()bayrâmlix
در عما انروز در تمام خااهها عماااه يا همراملمخ تتمهه ميكرداا تاا هاا آن از
متمااان پذيرايي شند در وذشته عماااه شامل اردك فطمر شمريني تت مارغ
راگي اقل و شكه
تن

كشمش اتند ااگنر آواگ اا مر منيز هادام واردو

سن ا و تت كاو هند كه داخل سمني ياا م معاه ارار مايدادااا و در

مقاهل متمانها ماي وذاشاتنا اماروز عاهو هار خانرداي هاا فانق سافر
هفتسمن ه پتن ميكننا هفتسمن شامل سمر سركه سن ا ساماق ساكه
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مي وذاراا سفر عما در اتا ي هرا پذيرايي از متمااان تا سمزد عماا وساترد
است
● تحويل سال
در وذشته هه دلمل مشتص ابندن زمان د مق تحنيل سال روز اول هتاار را
ها عما شروع ميكرداا هعاها ها آمان رادين و تقني ساعت د مق تحنيل سال
معلنم شا
در هنگام تحنيل سال تمام اعضا خااناد كنار سفر عما مياشمننا و هاه
رادين يا تلنيزينن ونش مي كننا و مشينل خنااان رآن ياا دعاا مايشاناا و
دعا «يا مقلب القلنب و اتهصار » را زمزمه ميكننا
ها تحنيل سال اهتاا كنچکترها دست پار و مادر و هزرگترهاا خاااناد
را ميهنسنا و هزرگترها ه انر

كنچکترهاا را مايهنسانا و عماا را هاه

يكايگر تبريک ميونينا
هزرگ خااه ه اسكناس هايي را كه داخل رآن رار داد اسات هاه عنانان
عما هه كنچکترها ميدها مردم سكه ورفتن در عما را ها هركات مايدااناا
هنيژ اولمن سكه را اگه ميداراا تا در ايام سال هركت مالشان هاشا
● روز اول عید :ديد و بازديد يا گوروشمه ()gorošma
در اتستمن روز سال اهتاا كنچکترها هه ديان هزرگترها ميروااا و هعاا
از پذيرايي از ااحبخااه عما دريافت ميكننا معمنتً عماا هازرگترهاا
جنراب و عما كنچکترها پنل است در اي پنل عماا

 17شااهي تاا

يک ريال هند و هه مردان ه جنراب پشمي ميداداا امها اماروز هاه جاا آن
هه پسرها جنراب يا زيرپمراهن و همچنمن تت مرغ و هه دختران آينه و اااهنن
ميدهنا هه تاز عروس و دامادها ه خلعت ميدهنا
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سمنن و سبز است آينه رآن شمع و تنگ ماهي رماز ها در وساط سافر
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از ديگر آداب روز اول عما رفتن هه دياار خاااناد شاتاا و افاراد ماريق
است همچنمن دياار از خااناد هايي كاه كساي را از دسات داد اااا و عازادار
هستنا از ديگر رسنم اين روز هه شمار ميرود؛ هنيژ خااناد ها عزادار كه
در اين عما انعما يا ر همرام ( )qara bayrâmداراا و تي مردم هه دياار ايان
خااناد ها مي رواا سال ان و عما را تبريک ميونينا و در وفتگنها هه خااناد
متنفي ميونينا:
شادلمخ همرامي ايلييز

šâdlix bayrâmy eyliyez

عما شاد كنما
يا ااشااهلل هه سفر مكّه هرويا و هچهههايتان عروسي كننا

ديا و هازدياها تا سمزد انروز ادامه ميياها و تماام فاممال هاه خاااه
يكايگر ميرواا
ديا و هازدياها در عما اهتاا از خااه پارهزرگهاا و ماادرهزرگهاا و ساپا
عمن دايي عمه و خاله شروع ميشند هعا هه همامن ترتماب هاه ديااار هماه
ا نام مي رواا و در هفته اول تمام همسايگان و فاممل درجه يک را مايهمنناا و
هقمه روزها تا روز سمزده هه انر

متفر ه ديا و هازدياها را اا ام ميدهنا

مردم شمرينسن در ديا و هازدياها اينوناه هه همايگر تبريک ميونينا:
همراممز مبارك السنن

bayrâmiz mobârak olsun

عماتان مبارك هاشا
فصل هاهاريز مبارك السنن

fasle bâhâriz mobârak olsun

فصل هتارتان مبارك هاشا
تز ايلمز مبارك السنن
سال انتان مبارك هاشا

taza iliz mobârak olsun
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در اين روز اور هنا مساعا اباشا و هاران و هااد هماياا ماردم در منازل ياا
پشتهامها يا در محلها سرپنشما سمزد هار را اا ام ميدهنا امها اوار هانا
خنب هاشا ابح اول و ت مردم هاه اتفااق خاااناد هارا وذراااان سامزد
انروز راهي دشت و دمن ميشناا در وذشته ها اسب و اتغ يا پماد هه ياستي
داغ ( )yâsti dâqو دامنه كن سار

مه ( )sâri qayehميرفتناا و فارش پتان

ميكرداا و اجاق منقل يا سماور روشن ميكرداا و هعاا از اارف ااهاار كاه
اغلب رشتهپلن هند هه سمر و سماحت ميپرداختنا .سپا از كن پايمن ميآماااا
و هه اشااگا ( )nešângâhميرفتنا و زيار

ميكرداا و اذر ميداداا
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● سیزده نوروز

