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سویلماکویی 1
چکیده 
ايران جايگاه جغرافیای فرهنگی (ژئوکالچر) کانونی و مهمی در گستره تمدن ايرانی دارد .مطالعـات
مختلف نشان میدهند که بنمايه و ريشه بسیاری از آيینها در اين منطقه ،معطوف به فرهنگ باسـتانی و
کهن ايرانی است .از جمله آيینهای راي در اين تمدن که تا دوران معاصر ،با تغییر و تحوالتی برگـزار
میشود ،آيین نوروز است .نوروز جشنی باستانی ،با پیشینهای تاريخی و طوالنی اسـت .ايـن جشـن يـا
آيین ،جلوهگاه پیوند انسان با طبیعت است و همین اصل ،راز پايايی و ماندگاری آن را در طـو تـاريخ
آشکار میکند .يکی از جلوههای چنین پیوندی ،ايجاد مفاهیم و معانی عمیقی است که با خو و سرشـت
گروههای انسانی زيسته در آن قلمرو تطابق يافتهاند .اين مفاهیم و معـانی در عمـق آداب و سـنتهـای
جاری در نوروز و در طو زمان پديد آمدهاند.از جمله اين مفاهیم میتوان به فرهنـگ همزيسـتی میـان
اقوام و فرهنگهای مختلف ،ثبات و آرامش ،نشاب ،بیداری ،رهايی ،عدالت و امید ،اشاره و تأکید کـرد.
در بررسی اين آيین و کارکردهای آن روشن میشود که آيین نوروز با مفهـوم صـلح همپوشـانی دارد.
هرگاه صلح را به مرابه ثبات ،عدالت و رهايی ،مفهومبندی کنیم ،مشخص میشود که اين مفهوم با آيـین
نوروز نزديکی مفهومی بااليی دارد .بررسی بسترهای فرهنگی ،اجتماعی و تاريخی ظهور اين آيـین نیـز
نشان میدهد که میتوان بر روی تلفیق اين دو معنا تأکید کرد و آن را محملی برای ايجاد صلح و ثبـات
در منطقه قرار داد (منطقهای که بهشدت نیازمند چنین مفهومبندی است) .در مقاله حاضـر تـالش شـده
است تا سه مفهوم اصلی صلح يعنی ثبات ،عدالت و رهايی در آيین نوروز ،مورد مطالعه قرار گیرد.
کلیدواژهها :آيین نوروز ،ثبات در نوروز ،رهايی در نوروز ،صلح ،عدالت در نوروز

 .1دانشجو دکتر راابط بینالملل دانش اه عالمه طباطبائی ،پژاهش ر مرکز پژاهش ا سنجش افکار صدااسیما.
رایانامهmakouee@hotmail.com :
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جن

ا صل به عنوان پدیـدههـا اجتمـاعی ،از جملـه مفـاهیم پیچیـده عصـر مـا

محسو

میشوند .این دا مفهوم ،از دیرباز ،از دردرهها مهم ا اصلی جوامع مختلـف

بودهاند اما گسـتردگی اشـونت ا تنـوع شـیوههـا تراریسـتی امـرازه پـردااتن بـه
بازتاریف هر دا مفهوم را جد تر کرده است .دا مفهوم جن

ا صـل  ،بـه عنـوان دا

مفهوم متضاد در کنار یکدی ر توساه یافتند ا نظریهپـردازان تـالش کردنـد بـا بررسـی
یکی ،برا رسیدن به دی ر راهحل تبیین کنند .به نظر میرسـد کـه امـرازه جهـان بـا
مشکالتی مانند اشونت ،تراریسم ،جن

ا استقرار امنیـت ،آرامـش ا صـل دسـت ا

پنجه نرم میکند ا پیچیدگی این مسائل در منطقه ااارمیانه ،بیش از هر منطقه دی ـر ،
نمود بارز یافته است؛ اشونتها فرقها ا ظهور گراهها افراطگرا همچون طالبـان،
القاعده ا داعش ،احساسات قومگرایانه ا گاه تجزیهطلبانه ،تادد بـازی ران ریردالتـی ا
فقدان دالت ـ ملتساز در این منطقه ،پردااتن به مفهوم صل را بیش از مناط دی ر
ضرار میسازد.
هرچند بخشی از حوزه تمدنی ا فرهن ی ایران در چنین منطقها قرار گرفته اسـت،
بهنظر میرسد که این کشور ،با بهرهگیر از عناصر فرهن ی اود میتواند تـا حـداد
از تنش ها شدید ا چند الیه منطقه دار گزیند .این در حالی است که ایـران نیـز بـا
برای از عوامل بیثباتکننده داالی دست به گریبان اسـت .اجـود اقـوام ،گـراههـا
زبـانی ا مـذاهب مختلـف ،توزیـع اقـوام مشـابه در طـرفین مرزهـا ،توسـاهنیــافت ی ا
محرامیت ،بویژه در بخشها مرز ا تنوع در فرهن ها بومی که نوعی گونـاگونی
زیستی را در کشور ایجاد کرده است ،میتواند از عوامل بیثباتکننده محسو
1

شود .اما

اضایت چندفرهن ی در ایران ،با مؤلفهها فرهن ی بسیار همراه اسـت کـه موجـب
شده است انسجام ا یکسارچ ی آن در طول یک قرن اایر حفظ شود.
میراث مانو ا میراث مکتو
اد

مکتو

آیینها ،آدا
ا شفاهی ایران که تمامی 

ا سـنتهـا،

ا شفاهی ،میـراث دینـی ،فلسـفی ـ عرفـانی ،راایـی ـ تـاریخی ،فقهـی ـ
1. multiculture

جلوههايکارکرديصلحدرآيیننوروز؛ثبات،عدالت،رهايي22


کالمی ،حکمی ـ ااالقی ا سایر حوزهها را در بـر مـیگیـرد ،از مؤلفـههـا پراهمیـت
ا بازتولید شده ا نوعی ااطره قومی ا انباشت ذهنی ایجاد کرده است ا این ااطره که
جانمایه آیین ا فرهن

فرهن

است ،در تاریخ ذهنـی ایرانیـان ،منشـأ پایـایی ا ثبـات آیـین ا

در پهنه این جغرافیا شده است .آیین نوراز یکی از آیینهایی است که میتوانـد

به عنوان مؤلفه فرهن ی قو مورد استناد حوزه فرهن شناسی ایران قرار گیـرد ا بـرا
بازتولید کارکردها فرهن ی در این حوزه تمدنی ،بازتاریف شود ا مورد استفاده قـرار
گیرد.
در این مقاله تالش شده است تا جلوهها صل آمیز نوراز در سه باد ثبات ،عدالت
ا رهایی ارائه شود .به نظر میرسد که امرازه ،ثبات ،عـدالت ا رهـایی بـه عنـوان سـه
بنمایه صل در این آیـین ،از دردرـههـا جـد راابـط بـینالملـل بـویژه در منطقـه
ااارمیانه هستند.
مفهومبنديآيیننوروز 

نوراز از کهنترین جشنها باستانی ایران است که قدمت برگزار آن به پـیش از
داره هخامنشیان ،یانی هن امی که بخش کهـن ااسـتا ،کتـا

دینـی زرتشـتیان فـراهم

میآمد ،میرسد .ااهه جشن در ااستا ،یسنا « »yasnaبه مانی ستایش ا پرسـتش اسـت.
همچنین فراردین ،نامی که به این جشن داده شده ،از ااههها بسیار کهن زبان پارسـی
است .در زبانها «ااستا» ا «پارسی باستان» این اسم به هشت حالت صرف مـیشـود.
ااهه «فرارتی» در پارسی باستان مؤنث است ا در حالت اضافه «فراردین» میشـود کـه
به مانی «ن هدار هر یک از آفریدگان نیک» است.
ااهه نوراز در «فرهن
زمان رسیدن آفتا

ریاث اللغات» راز اال ماه فراردین مانـی شـده اسـت کـه

به نقطه ااج برج حمل است.
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فرهن ی ایران در ایجا د انسجام ا یکسارچ ی آن است .این میراث در طول قران ،تولیـد
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در «فرهن

لغت رشید » آمده است :نوراز ،راز اال فراردین ،رسیدن آفتـا

بـه
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برج حمل ا ابتدا بهار است ا این را نـوراز کوچـک ،نـوراز عامـه ا نـوراز صـغیر
گویند ا ششم فراردین ماه ،راز ارداد ،نوراز بزرگ ا نوراز ااصه نامیده میشود.
بی گمان نوراز به داران کهنی مربوط می شود که اورشید نزد اقوام هنـد ا ایرانـی،
ایزد بزرگ بود ا آیین نوراز یکی از مراسـم دینـی مربـوط بـه ایـن ایـزد بـه شـمار
می رفت  .در ااستا ذکر از نـوراز نیسـت .در اسـاطیر ایرانـی ،نـوراز جشـن القـت
نخستین انسان «کیومرث» است .کیـومرث در کتـا هـا پهلـو  ،نخسـتین بشـر ا در
شاهنامه ،نخستین پادشاه ذکر شده است ا طب این راایت ،اا بود که در نـوراز ،آیـین
پادشاهی را رسم نهاد .در شاهنامه در این باره چنین آمده است:
پـــــــژاهنده نــــــامه باســـــــتان

کـــه از پهلوانـان زنـــــد داســـتان

چنــین گفــت کــایین تخــت ا کــاله

کـــــــیومرث آارد اا بـــود شــــــاه

چــو آمـــد بـه بـرج حمـل آفتـا

جــــهان گشــت بــا فــر ا آیــین ا آ

بـــــــتابید زانـــــسان بــــرج بــره

کــه گیتـی داان گشـت از اا یکسـره

کـــیومرث شــد بــر جهــان کداــدا

نخستین به کوه اندران سـاات جـا

در نزد زرتشتیان ،راز ششم فراردین ،نوراز بزرگ است .ایرانیان این راز را عید ا
جشن بزرگی میدانستند ا میگفتند که ادااند در این راز از آفرینش جهان آسوده شد
زیرا پسین راز رازها شش انه بود .در این راز ،ادااند مشتر را بیافرید ا به همین
دلیل ،فراندهترین ساعتها آن ساعت مشتر است .زرتشـتیان ماتقـد بودنـد کـه در
این راز کیخسرا ،پادشاه کیانی بر آسمان عراج کرده است ا برا ساکنان کـره زمـین،
اوشبختی پخش میشود .به همین دلیل نیز ایرانیـان ایـن راز را راز امیـد ا آرزا نـام
نهادهاند( .رضایی)187 :1279 ،
با بررسی آیینها مربوط به جشنها زمان ساسانیان این نتیجه به دسـت مـیآیـد
که مردم ،جشن نوراز را بیشتر از اعیاد دی ر عزیز ا محترم میشمردند ا مراسم مربوط
به آن را با دقت به جا می آاردند .کریستن سن مینویسد :در میـان اعیـاد آن کـه بیشـتر
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مورد قبول عام بوده چنـان کـه امـراز نیـز هسـت ،نـوراز اسـت کـه آن را نـوگ راز
فراردینکان می آمد ...هر پادشاهی در این راز فرانده ،رعیت ممالک اـویش را قـرین
ارمی ا شاد میکرد ا در این عید کسانی که کار میکردند ،دست از کار میکشـیدند
ا به استراحت ا شاد میپردااتند ،در راز اال ،مردم صب زاد برمیااستند ،به کنـار
نهرها ا قناتها میرفتند ا شستشو میکردند؛ به یکـدی ر آ

مـیپاشـیدند ا شـیرینی

تاارف میکردند؛ قدر شکر یا سه مرتبـه عسـل مـی اوردنـد ا بـرا حفـظ بـدن از
نااوشیها ا بدبختیها ،رارن به تـن مـیمالیدنـد ا اـود را بـه سـه قطاـه مـوم داد
میدادند( .گرگانی)187 :1279 ،
مفهومبنديصلحدرآيیننوروز 

صل یکی از قدیمیترین مفاهیمی است که در کنار مفهوم جن
بشر در طول سالیان دراز با اجوه ا ابااد مختلفی از مفهـوم جنـ

شکل گرفت هاسـت.
ا صـل در ارتبـاط

بوده است؛ مفهومی که در ابتدا ،در کنار مفهوم ضد اود شکل گرفت ا در نسبت بـا آن
تاریف شد .در پارادایم یا ال و ااقعگرایی ،صل به مانی «نبود جن »« ،پایان جن »،
«فاصله بین دا جن » یا «نه جن » تاریف شده است .در این مانی ،نظامیان میجن نـد
تا صل ؛ یانی دارهها بدان جن

را با توسل به نیـرا نظـامی بـهدسـت آارنـد .در

ال و نظامی ،صل هدف نهایی یا ایدهآل است بـیش از آنکـه بـه مانـا پایـان یـافتن
جن

باشد.
«گالتون

1

این تاریف از صـل را صـل منفـی مـینامـد .اا ماتقـد اسـت در ایـن

تاریف ،بسیار از اشـکال سـااتی اشـونت(ریر مسـتقیم ا نهادینـه شـده) همچـون
بهرهبردار ا استثمار اقتصاد  ،نژادپرستی ،ستم ا بیداد ،گرسن ی ا فقـر هنـوز اجـود
دارد .چنین تصوراتی از صل چیز در تاریف صل نمیگوید جز آن که صل اجـود
دارد ا این چیز است که صل نیست» (کمالی .)29:1289،حال آن که صـل نـه نبـود
1. Galtung
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« »nog ruzمیگفتند .این جشن در آراز سال بود ا در سال دینی بالفاصله باـد از عیـد
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جن

که اجود آرامش ،امنیت ا رهایی از ترس است .اگر صل را در نسـبت از جنـ
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تاریف نماییم به حداقل عوامل بسنده میکنیم در حالی که اگر آن را به صورت مسـتقل
تاریف نماییم باید تاریفی حداکثر ا فار از مفهوم جن

بیان کنیم .در این شـکل از

تاریف ،صل به مثابه:
ـ امنیت اجتماعی؛
ـ امنیت انسانی؛
ـ آرامش ،آسودگی ا رضایت مردمان؛
ـ تاادل جاماه؛
ـ حفظ انسجام اجتماعی؛
ـ بردبار ا تحمل اجتماعی؛
ـ ثبات؛
ـ عدالت؛
ـ رهایی؛
ـ حل ااتالفات؛
ـ مدیریت بحرانها؛
ـ کاربرد دموکراتیک قدرت.
بیان میشود .اما آنچه تکمیلکننده مـوارد باالسـت ،اجـود فرهنـ

صـل طلـب در

جاماه مورد نظر است« .فرهن ها صل شامل اجزا اجتماعی یانی ارزشها ،سیستم
عقاید ،ایدئولوه  ،فلسفه ،فرضیهها ،نرمها اجتماعی ا ...است که در زنـدگی رازمـره
بهکار میراد» (همان .)40:هویت نیز متـأثر از فرهنـ
عقاید یک ملت ریشه در آن دارد .فرهن

اسـت ا شـاکله آدا

ا سـنن ا

با ایژگـیهـا تاـاملی ،همکـار جویانـه ا

جمایگرا ،مستاد صل طلبی است؛ هر چند که از نظر جغرافیایی ،در اقلیمی جن طلب
ااقع شده باشد زیرا از فرایند کنشها پیوسته ا مثبـت اسـت کـه داسـتی ،همسـاز ،
آشتی ا صل حاصل میشود .در چنین فرهن ی ،فلسفه ا ادبیات ال میشود ا رشـد
میکند.
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با چنین مفراض هایی ،فرهن

ا هویت ایرانی با تمام ابااد ماد ا ریر ماد اـود

مکتو

ا شفاهی ،مامار ا دستسازهها ا دستبافتهها مختلف نشان میدهد که ایـن

میراث ماد ا ریرماد  ،از نمادها صل بیش از جن

بهره گرفتهاند .یکی از شـواهد

ا مدار جد این امر نیز مدنیت ا گسترش شهرنشینی در ارلب مناط ایـن سـرزمین
بــوده اســت .یکجانشــینی ،شهرنشــینی ا آبــادانی از جلــوههــا تمــدنســاز اســت ا
تمدن ساز پایه ا اساس مدارا ،امنیت ،آرامش ا صل قلمداد میشود .عالاه بر مظـاهر
سختافزارانه تمدن میتوان به آیینها ا مناسک جار در میان مردم بـهعنـوان عناصـر
فرهن ی اشاره کرد .بررسی ا مطالاه آنهـا نشـان مـیدهـد کـه فرهنـ

رالـب در ایـن

سرزمین ،فرهن ی صل طلب است.
یکی از آیینها باستانی که ریشه در فرهن

ا تمدن ایران دارد ،آیین نوراز اسـت.

تاریخ دقی شکل گیر این آیین چندان راشن نیسـت امـا امـرازه یکـی از آیـینهـا
مشتر
فرهن

در حوزه تمدنی ایران محسو
رنی ایران محسو

میشود .نـوراز از جملـه آیـینهـا باشـکوه

میشود .این آیین ،جشنی بنا شده بر باارها عمیـ مـردم

این حوزه تمدنی ا فراتر از یک جشن ملی ا آیینی اسـت .نـوراز ،رسـمی متالـ بـه
رازگاران کهن ا اساطیر سرزمین ایران است .آیین نوراز ،هویتی ملی دارد ا افـراد را
با باارها مختلف ،در این هویت ملی ا جشن ررارآفرین به ی ـان ی مـیرسـاند .در
این آیین ،مجموعها از آدا  ،سنتها ا نمایشها آیینی اجود دارند کـه هـر کـدام،
گنجینها از فرهن

مردم این سرزمین را نمایش میدهند.

بهنظر میرسد «رهایی»« ،ثبات» ا «عدالت» سه بنمایه صل در آیین نـوراز هسـتند
که در این نوشتار به آنها پردااته شده است.
نوروزبهمثابهرهايي

.0
«داستی ا همینطور دشمنی از ترس ناشی میشوند که اود علت عـام بسـیار از
طرز تلقیها ا رفتارهاست» (بوتول .)18:1271،بهطورکلی ،زیست انسان با ترس آمیخته
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نمایان ر جمع گرایی ،همکار ا صل طلبی است .بررسی آدا  ،آیینها ،سنتهـا ،اد
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شده ا هرچه این اجه در فرد ا جاماها  ،نهادینه ا تسلط یافته باشد ،رفتارها ناشـی
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از آن نیز نمود بیشتر اواهد داشت .بهنظر میرسد که گسترش اشـونت ا جنـ

بـا

میزان ترس انسانها از ادامه حیات مرتبط است .بنابراین ،هرچه مؤلفهها یک فرهنـ ،
بر اجه رهایی از ترس تأکید بیشتر داشته باشد ،بنمایه صل ا داستی در آن فرهن
بیشتر نمایان اواهد شد .از جمله منابای که میتوانند ایـن اجـه را بـه نحـو صـحیحی
نمایش دهند ،آیینها ا مناسک هستند .بررسی آیین نوراز به عنوان یکـی از آیـینهـا
رایه ا بااهمیت در حوزه تمدنی ایران نشان میدهد که این آیین بر پایه ا بنیاد داستی،
صل  ،امنیت ا آرامش استوار شده است.
آیین نوراز مجموعها از آدا

ا سنتهایی است که در بازه زمانی تقریبـاً چهـل

رازه آماده ا برپا می شوند .برای مراسم نوراز مانند نورازاوانی ا نمایشاارههـا
نوراز  ،پخت انواع شـیرینی ا نـان ،اانـهتکـانی ،اریـد عیـد ا آمـادهسـاز سـفره
هفتسین همه از جمله سنتهایی هستند که در چند راز مانده به عید انجام میگیرنـد.
هرکدام از این کنشها ،عالاه بر ادا تاداد از عادات ا باارها قومی ،کارکردهـایی
برآمده از اجتماع ،اواست ها ا نیازها مردم آن را با اود به همراه میآارنـد .شـاد ،
نشاطآفرینی ،امیدبخشی ا ایجاد امنیت ا آرامش از پدیدهها اجتمـاعی هسـتند کـه در
بازساز این آیین همه ساله تولید میشوند .ارلب آدا

ا سنتهایی که در قالب آیـین

نوراز برپا میشوند ،مجموعها از بن مایهها صل را در اود دارند که در یک مقالـه
نمیتوان به همه آنها پرداات .بنابراین ،در زیر به دا نمونه از این آدا

اشاره میشود:

ـ اانه تکانی سنت زدادن پلشتی از فرسودگی ،کهن ی ا سیاهی ا پاکیزه ا نـورانی
کردن زندگی است .این رسم ،از جمله االین گامها به جا آاردن آدا

نوراز است.

کنش ران این رفتار اجتماعی ،چند راز مانده به عید ،با شستن ا تمیـز کـردن اانـه یـا
تاویض ا ارید برای اسایل ،محیط زندگی را تمیز ،تازه ا نو میکنند .اانهتکانی بـه
طور مامول پیش از چهارشنبهسور تمام می شود .این کنش ،نمایان ر رها شدن انسـان
ا ز سیاهی پیرامون ا ذهن است .انسان زیسته در حوزه فرهن ی ایرانی ،به امیـد رسـیدن
به سسید  ،نور ا در نهایت ،آرامش ا امنیت ،دست به تغییر در محیط پیرامون مـیزنـد.
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همه ساله این کنش تکرار می شود ا جاماه هر بار برا دستیابی به این آرامش ،آیینهـا
بررسی اانهتکانی در برای نقاط نشان می دهد کـه بـانوان منـزل ،عـالاه بـر دران
اانه ،پیرامون آن را نیز سسید میکردند ا پس از سسیدکار نما منزل ،با دسـت عالیـم
1

ا اشکالی( اورشـید تابـان ،گـل  ،دراـت سـرا ،انـار ا  )...را دارتـادار آن تصـویر
میکردند .از منظر نشانهشناسی ،هر کدام از این عالیم ااجد مانـایی هسـتند کـه شـاید
رالب آنها را بتوان در امید ،آرامش ا امنیت مانا کرد ،همچنان که اانه به عنوان فضـا
ثابت ا محل امن ،نوعی رهایی از ترس ا آرامش را تداعی میکند.
ـ نمایش اارهها نوراز از سنن نمایشی به حسا

می آیند که در بازه زمانی پیش

از آراز سال نو ا در طول ایام پس از آن ،اجرا میشوند« .سنن نمایشی پیوند نزدیـک
با آیینها دارند ا جزء پویاترین ا قو ترین عناصـر فرهنـ هـا گونـاگون محسـو
میشوند .نمایشها آیینی گنجینها از آیـینهـا ،زبـان ،رفتارهـا ،مایارهـا ااالقـی،

سلیقهها ،اندیشهها ،شوایها ا باارها دینی را در اود جا دادهاند» (پیراا انـک ا

نیکنفس .)25:1289 ،سنتها نمایشی ا آدا
قدرتمند براوردارند ا در هر فرهن
فرد هستند .این سنتها ا آدا

آیینـی همـواره از جنبـههـا نمایشـی

حایز ایژگیهـا مشـتر ا گـاه منحصـر بـه

گاه ریشه در باارها ا اندیشهها عمی دارند ا گـاه

در تاامل ا تضاد با باارها قومی دی ر هستند ا در طـول قـرنهـا اارد آدا

ا سـنن

قوم مورد نظر شدهاند .در ااقـع« ،در آفـرینشهـا مردمـی ،فراینـدها متفـااتی طـی
می شود که آن سازش دادن عنصر بی انه ا ریربومی ا گاه حتی اساطیر بـا منظـره ا
صبغه ا سنن محلی ،اقلیمی ،بـومی ا اـود کـردن حـوادث ا اشـخاص متالـ بـه
تاریخی بی انه ا حتی چهرهها ا تماثیل ا قهرمانان نمونه است( ».سـتار )174 :1276 ،
به طورکلی« ،نمایش هـا سـنتی بـه جای ـاه تـاریخی ا فرهن ـی اـود اابسـتهانـد ا
ارزشها رفتار ااصی از جاماه را القا میکنند .آنها از زیست مشتر

در متن تاریخ

برااستهاند ،بالیدهاند ،دگرگون شدهاند ا در هر داره بار اصوصـیتی اـاص بـه اـود
 .1در اسناد فرهن یار موجود در گنجینه ااحد فرهن

مردم صدااسیما ،نقش «گل» بیش از سایر اشکال آارده شده است.
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ا مناسکی را برپا میکند( .ماکویی ا دی ران)15:1288 ،

14فصلنامه فرهنگ مردم ايران

گرفتهاند ا گاه مانایی تازه یافتهاند ا به تکامل تکنیکی رسیدهاند ا مایه اافـر از ذا
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ا شو ا سالی جمای مردمان را به جلوه درآاردهاند( ».آهند)12:1285 ،
کشمکش میان دا نیرا راشنایی ـ تاریکی یا سفید

ـ سیاهی ،مضمون اصلی این

نمایشاارههاست .در گذشته ،تالش برا پیراز راشنایی ا امید به شکست سیاهی از

جمله باارها امیدبخش مردم بود .آنها با اجرا این نمایش دادهها یا بـا نظـاره کـردن
آنها بر ترس هایشان از سرما ،گرسـن ی یـا حاکمـان رلبـه مـیکردنـد ا برپـایی چنـین
مراسمی در طول ایام نوراز ،به نهادینه شدن این رهایی کمک میکرد.
نمایش ااره «کوسه» از جمله نمایشاارهها نوراز بود که برا نشان دادن مـرگ
تمثیلی زمستان ا فرارسیدن فصل گرما ا نـوزایی بهـار برپـا مـیشـد .در گذشـته ،ایـن
نمایش به نوعی برائت جستن از اهریمن ا آفریده اا ،زمستان بود .در ایـن نمـایشااره،
کوسه را که مرد زشترا  ،یکچشم ا کوسهریـش بـود ،بـر اـر مـینشـاندند ا
کالری سیاه به یک دستش ا بادبزنی به دست دی رش میدادند ا اا را در کو ا بازار
میگرداندند .کوسه در حالی که اود را باد میزد ا شکلک در میآارد ،فریاد میکشـید
که «گرم است ،گرم است» مردم نیز گلولهها بـرف را بـر سـر ا کـول اا مـیپراندنـد.
(بلوکباشی )25 :1281،تحلیل محتوا گفت وها میان کوسه ا مردم(به عنوان تماشاگر)
ا کنشها رفتار تماشاگران(پرت کردن اسیلها به سمت کوسـه ا دشـنام دادن بـه
اا) در طول نمایش نشان می دهد که نوعی فرافکنی ا تالش برا رهایی از ترس ا نقد
اضع موجود در آنها دیده میشود( .برا مطالاه بیشتر نک :ماکویی)1295،
با بررسی نمایشااره ها نوراز شاید بتوان نتیجه گرفت که ارلب آنها ،مایههـایی
از این رهایی را در اود دارنـد امـا نمـایشاارها کـه بـا شـدت بیشـتر آن را بـراز
میدهد ،نمایشواره «میر نوراز » است.
در تاریف «میر نوراز » ا آدا

این آیین ،تقریباً همه آنچه در متنها تـاریخی ا

اذهــان عمــومی اجــود دارد ،مشــتر اســت .در ااقــع ،حضــور میــر نــوراز ا
نوراز اوان ها ،بخشی از مراسم پنجـه یـا پنجـک بـود کـه بـه آن «امسـه مسـترقه»
می گفتند .این پنه راز ،باقیمانده رازها سال در تقویم کهن ایرانی هستند .بـر اسـاس
این تقویم ،هر یک از ماهها داازدهگانـه سـال را  20راز مـیدانسـتند ا در پـنه راز
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باقیمانده ،آیینهایی برگزار میکردند که «میرنوراز » یکی از آنها بود .آیینها مربـوط
میشد .آیین «میرنوراز » کـه در بسـیار از مـوارد بـا نـوراز اـوانی یکـی دانسـته
میشود ،از بسیار جهات با آن متفاات بود .در برای متون آمده است که در پـنه راز
آار سال ،اداره ا فرمانراایی شهر را به دست میرنوراز میسسردند .االف ایام عـاد
سال که اداره شهر در دست حکام بود ،فرد از پایینترین قشرها اجتماع چنـد راز
پادشاه میشد ا چند نفر از مردم عاد را به عنوان ادم ا حشم انتخا

میکرد در این

مدت ،سخت یر ها شدید علیه ثراتمندان اعمال میشـد .حکـم «میـر نـوراز » در
تمام این ایام مطاع بود ا هیچ کس از اا بازاواست نمی کرد.
میر نوراز در ااقع قدرت ا نفوذ پوشالی ا کوتاه مدت این جهانی را به ریشـخند
میگرفت .با این تابیر که قدرت ا نفوذ این جهانی ،کوتاه ا گذراست .درست به همـان
اندازه که میر نوراز اعتبار ا فرصت دارد .بیهوده نیست که این اجـه از چنـین آیینـی
به ادبیات قدرتمند ا منتقد فارسی هم نفوذ میکند ا حافظ به تابیر اودش در «پـرده»،
حاکمیت ا ثرات ا قدرت را موقتی میداند:
سخن در پرده میگویم چو گل از رنچه بیران آ
که بیش از پنه راز نیست حـکـم میـر نـوراز
میر نوراز از سو دی ر ،اواستهها ا آمال مردم طبقات متوسط را بازگو میکـرد.
از همین راست که مردم از این فرصت چند رازه برا تغییر اضایت زندگی افراد هـم
طبقه اود استفاده میکردند .در ایام حکمرانی میر نوراز  ،اضایتها کنشمند بودنـد.
شاه باید تحقیر میشد ،تنبیه میشد ا سیلی میاورد تا به طور تمثیلی ،جای اه اقتدارش
در پیش چشم عامه مردم با تردید رابهرا شود .مردم بـیهـیچ ااهمـها بـه ایـن شـاه
می اندیدند ا اا را مورد استهزا قرار می دادند .حکام نیز ،این نمایش را میدیدند یـا در
مورد آن میشنیدند .آنها نیز به اجبار به این شکل از اعتراض عمومی تـن مـیدادنـد .در
ااقع ،این نمایشااره ،نوعی اعتراض به حکام بود تا آنان بدانند که دست کم چنـد راز
در سال ،مورد نقد عامه مردم قرار اواهند گرفت( .نک:همان)
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به «پنجه» تا سال  1204که تقویم رسمی شش ماه اال سال را  21راز قرار داد ،برگـزار
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حفظ این آیین در طول قرن ها ،ادا احترام به فطرت آزادمـنش انسـان ا قـرارداد
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اجتماعی بین انسان حکومتگر ا انسان حکومتپذیر بود؛ به نحو که شاید بتـوان آن
را یکی از اجوه مردمساالر سنتی ایرانی قلمداد کرد .این آیین از قلب جاماه برمیآمد
ا آینها در برابر داد ا دهش دادگران ا توانمندان بود.
برپایی این آیین در آراز سال جدید یادآار آن رهایی سنتی از ترس ا دهشـتی بـود
که شاید در طول زمستان ا رلبه سرما ا سیاهی بر ذهن ایرانی فشار مـیآارد ا اا را از
زیست طبیایاش که بر مبنا شرایط طبیاتگرا اا شکل گرفته بود ،دار میکرد.
.1نوروزبهمثابهثبات
ثبات ا امنیت ،ریشه برپایی صل است؛ زیرا هدف امنیت ،ایجاد محیطـی انسـانی ا
حمایت کننده از مردمانی است که طالب آن هستند .فرهن

ا تمدن ایرانـی مشـحون از

نمادها امنیتاواه ا صل طلب است .بیزار از اشونت ا جن
صل در آثار مکتو

ا تکـریم آرامـش ا

ا شفاهی در موارد متادد دیده میشود .برا مثال ،بخـش بزرگـی

از آثار شاهنامه به نبردها حماسی ااتصاص دارد اما بنمایه همـه ایـن حماسـههـا بـر
صل  ،گذشت ا عفو قرار داده شده است:
مرا آشتی بهتر آید زجن
نباید گرفتن چنین کار تن
همچنین ساد علیهالرحمه سراده است:
اگر پیلراز ا گر شیر جن
به نزدیک من صل بهتر که جن
عالاه بر آثار مکتو  ،اد
اشونت ا جن

شفاهی ایرانیان نیز مملو از مفاهیم آشـتی ،صـل ا نفـی

است .افسانههـا ا داسـتانهـا عامیانـه همیشـه سـاالران ا سـرداران

جوانمرد ا صل طلب را ستودهاند .زبانزدها ا سایر حوزهها فرهن
گذشت ا عفو بیش از انتقام ا اشونت تأکید کردهاند.

مردم نیز ارلب بر

جلوههايکارکرديصلحدرآيیننوروز؛ثبات،عدالت،رهايي12


در تمام آدا

ا سنتها آیین نوراز ،اجه ثبات ،امنیتاواهی ا آرامشطلبی دیده

نقطها ثابت ا ساکن یا محفلی است که اعضا اانه در آن گرد هم میآیند ا بخشـی
است که در آن نور ا زندگی جریان دارد .اانه جای اهی است که باید امن باشـد زیـرا
مأمن است .عالاه بر این ،آدا

مشخ

دی ر که در این زمینه میتوان به آنها اشـاره

کرد ،عبارتاند از :تهیه لباس ا اسایل نو ،پخت انواع شیرینی ا اورا ها نـوراز ،
هفتسین که هرکدام آنها به صـورتهـا مختلـف
دیدابازدیدها نوراز ا ا سفره 
آدمی را به آرامش ،آشتی ا صل دعوت میکنند .در این بخش به دا نمونه از این آدا
اشاره میگردد:
ـ سبزه سبز کردن در کنار رسم آ پاشی ،نماد آرزامند ا امیداار به نزال بـاران
برا گیاهان بود .در برای راستاها ،کاشت دانه ها مختلف رالت رایه بـود .مـثالً در
برای راستاها نواحی مرکز ایران رسم بود که بر ستونها دیوار صحن میان اانه،
طاقچههایی درست میکردند ا در آن رله میکاشتند( .هنر )55 :1252 ،
گیاهان نماد آرامش ا نمایان ر صل هستند؛ در تمـدن ایرانـی ایـن نمادهـا ا حتـی
کاشت نمادین آنها را در آیین نوراز شاهد هستیم .بهرهگیر از عنصر همچـون گیـاه
که کاشته میشود دلبست ی به زمین ا ثبات را یادآار میشـود ا انسـان زیسـته در ایـن
محداده فرهن ی برا رسیدن به امنیت ا آرامش ا ثبات آن را در ارلب عناصر زیسـتی
اود نشان میدهد.

هفتسین مجموعه ا از نمادها نوراز را یکجا در اود گردآارده است.

ـ سفره

برای نمادها آن به طور مستقیم به صل اشاره میکنند مانند شااه بیدمشک ،سـنبل ا
سیب ا برای از آنها نماد چنداجهی هستند مانند سـبزه .در سـفره هفـتسـین هـیچ
عنصر بیان ر اشونت ا جن

نیست ا این اود به تنهایی بـرا اثبـات صـل طلبـی

کافی است .آیینی با این گستردگی برپا میشود اما بدان هیچ اجهی از اشونت یا تنفـر
زیرا جشنها در ایران بخشـی از هویـت را نمـایش مـیدهنـد ا هویـت ایرانـی بـدان

مؤلفهها اشونتآمیز است.
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میشود .اانهتکانی ،اود نماد پر اهمیتی در آرامش ا ثبات به شمار میراد؛ زیرا اانـه
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عدالت یکی از مفاهیم با اهمیت در علوماجتماعی است .این مفهوم با صل رابطها
نزدیک دارد ا در بسیار از متون به عنوان یکی از زمینهها ایجاد صـل پایـدار از آن
نام برده شده است .از این منظر ،صل بر مبنا عـدالت«صـلحی اسـت کـه در آن همـه
انسانها محترم ا صاحب ح شنااته میشوند ا با احترام متقابل بـه هـم بـه داداسـتد
فکر ا اجتماعی میپردازند» (بزرگمهر ا احمدیان .)652:1295 ،در چنـین ن ـاهی،
صل بر پایها اارج از گردانه قدرت ا منافع فرد استوار میشود ا انسان ا کرامـت
انسانی اساس ا مرکز ثقل صل قـرار مـیگیـرد .صـل عادالنـه همـه زاایـا زنـدگی
اجتماعی را در بر می گیرد ا با تکیه بر توساه ،هویت فرد  ،فرهن ـی ا تاـالی انسـان،
اجوه متنوع زیستی اا را پوشش میدهد .ن اه عدالتطلبانه به اجوه مختلف زندگی در
ارلب محورها فرهن

ماد ا ریرماد ایرانی دیده می شـود .در ایـن ن ـاه ،کرامـت

انسانی به عنوان یکی از بنیاد ترین محورهـا ارزشـ ذار بـرا اعضـا اجتمـاع ا
سنجش راستی بنیادها نظم اجتماعی(همان )49:در کانون قرار میگیـرد ا همـه آدا ،
سنتها ا آیینها ا مناسک بر مبنا آن صورتبند میشوند.
در ارلب آیینها ا مناسک ایرانی این ایژگی به اوبی دیـده مـیشـود .اجـود ایـن
اصیصه ،به عنوان موضوعی قابل تأمل در مناسبات انسانی ،جاماه ایرانـی را جاماـها
صل طلب ا امنیتگرا ترسیم مـیکنـد .جاماـها کـه فرادسـتان را در کنـار تـوان ران
یکسان می ن رد ا در ارلب مواقع ،برا برپایی هرچه باشکوهتر مراسم ،فرادستان را در
رأس مراسم قرار میدهد .نمود این صورتبند در آیینها ،شـاید در نمـایشاارههـا

نوراز بیشتر قابل مشاهده باشد .در این نمایشها ،عالاه بر مضـامین ا صـورتهـا
عدالتگرایانه ،شیوه برگزار هم توأم با رعایت جنبهها مهم انسانی بود.
مکان برپایی نمایشها ،میدان اصلی شهر یا کوچهها ا منازل اقشـار مختلـف بـود ا
تماشاگران فار از انتسا

به طبقه یا گراه ،در کنار یکدی ر نمایش را نظاره مـیکردنـد

ا در آن مشارکت فاال داشتند .ایـن در کنـار یکـدی ر قـرار گـرفتن ا ا همصـدایی ا
همدلی در آیینها ا مناسک ،جلوههایی عملی از عدالت به شمار میراد.
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یکی از نمایشها نوراز که در این بخش به آن اشاره میشود ،نمـایشااره «میـر
حکومتی هرچند کوتاهمدت میرسید ،صاحب ازیر ا سرباز میشد ا دسـتوراتی صـادر
میکرد.
در تاریف «میر نوراز » ا آدا

این آیین ،تقریباً همه آنچه در متنها تـاریخی ا

اذهــان عمــومی اجــود دارد ،مشــتر اســت .در ااقــع ،حضــور میــر نــوراز ا
نوراز اوان ها ،بخشی از مراسم پنجـه یـا پنجـک بـود کـه بـه آن «امسـه مسـترقه»
میگفتند .این پنه راز ،باقیمانده رازها سال در تقویم کهن ایرانی بودنـد .بـر اسـاس
این تقویم ،هر یک از ماهها داازدهگانه سال را  20راز در نظر مـیگرفتنـد ا در پـنه
راز باقیمانده آیینهایی برگزار میشد که «میرنوراز » یکی از آنها بود.
در برای متون آمده است که در پنه راز آار سال ،اداره ا فرمـانراایی شـهر را بـه
دست میرنوراز میسسردند .االف ایام عاد سال که اداره شهر در دست حکام بـود،
فرد از پایینترین قشرها اجتماع چند راز پادشاه میشد ا چند نفر از مردم عاد
را به عنوان ادم ا حشم برمیگزید ا دستوراتی صادر میکرد .در تمام این ایـام ،حکـم

«میر نوراز » مطاع بود ا هیچ کس از اا بازاواست نمیکرد.

این پادشاهی چند رازه ،از ابااد مختلف ،حرکتی قابل توجه ا تأمـل اسـت .بنـا بـر
آنچه در مدار تاریخی آمده ،امکان اعمال این حکمرانی چندرازه ،بدان عواقب سـوء
ا مجازات اجود داشته است؛ گویی ثراتمندان شهر نیز این حکمها موقتی را مبـار
ا اوشیمن میدانستهاند .آیین میرنوراز  ،هم به لحاظ گاه شمار ا تقـویمی ا هـم
از نظر اجتماعی ا سیاسی اهمیت داشته است .این چهره عوض کردن کـه در حقیقـت،
به گشایش عقدهها پنهانِ فرادستان کمک میکرد ،به شکل نمایشی آیینی رخ مینمود
ا در فرصت کوتاهی که در ااتیار داشت ،به پیکره اجتماع نشتر میزد .این رسم ،باال ا
پایین اجتماع را در هم میآمیخت ا به هم نزدیک میکرد .میر نـوراز بـا ایـن کـنش،
اواستهها ا آمال مردم فرادست جاماه را بازگو میکرد ا مردم نیز از این فرصت چنـد
رازه برا تغییر اضایت زندگی افراد هم طبقه اود استفاده میکردند(.ماکویی)1291،
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نوراز » است .این نمایش یکی از سنتها نوراز بود که در آن فرد فرادست به
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ـ کمک به مستمندان ،به عنوان یکی از سنت ها رایه در آیین نوراز ،یکی دی ر از
جلوهها عدالت گرا این آیین است .در هن امه آماده شدن برا برپایی جشن نـوراز،
ارلب مردم ،مستمندان ا نیازمندان را نیز در نظر میگرفتند .تهیـه ملزامـات عیـد ماننـد
اورا  ،پوشا ا لوازم منزل ،از جمله سنتهایی بود که همه جاماه را برا مشارکت
در این جشن همراه می کرد .مردم در هن امه برپـایی جشـن ،عرصـه برگـزار را همـه

جاماه میدانستند ا از این را ،عرصه عمومی به مانا ااقای ،تجلی پیـدا مـیکـرد .بـه
دلیل آنکه مشارکت در جشن از سو همه افراد الزم شمرده میشـد ،تـوان ران ،سـای
داشتند که نیاز مستمندان را برطرف سازند.
جمعبندي 

برگزار مراسم جشن ا عید از جلوهها فرهن ی جوامع به شـمار مـیراد .جشـن
نوراز ،طوالنی ترین جشن در میان اعیاد ملی ا مذهبی ایرانیـان اسـت کـه از چنـد راز
مانده به سال تحویل آراز میشود ا تا راز سیزدهم ادامه مییابد .این جشن مهـمتـرین
حلقه پیوست ی اقوام ایرانی است ا در آن تمام جنبهها عملی ا نمادین زنـدگی دیـده
میشود :اانـه تکـانی ،سـبزه سـبز کـردن ،نورازاـوانی ،تهیـه پوشـا


ا اسـایل نـو،

شیرینیها اان ی سال نو ،آتشافراز  ،قاش زنی ا شـالانـداز  ،حنابسـتن ،زیـارت
اهل قبور ا کمک به افراد مستمند.
از دی ر آدا استقبال از نوراز ا هفتسین ،دعا سال تحویل ،دید ا بازدید ،تهیـه
رذاها عید ،عید دادن ،انواع باز ها ،آدا ایام نوراز ا سیزدهبدر است.
نوراز ،آیینی نمادین ا جشنی کهـن اسـت کـه از قـران گذشـته تـا کنـون تمـامی
نسلها ایرانزمین را فراتر از محدادهها قومی ،مذهبی ،زمانی ا مکانی بـه یکـدی ر
پیوند داده ا با بنیان ا اساسی گرانسن ا رنی ،آیین ا رسوم ااص اود را که سرشـار
از رمز ا راز ا کنایه ا اسطوره است ،به گلوگاهی در فرهن ایرانی بدل کرده است.
نوراز ،عالاه بر جنبه ملی ،آیینـی ا اجتمـاعی ،ایژگـی اـانوادگی هـم دارد؛ تمـام
مراسم این آیین در محلی به نام «اانه» برگزار میشود ا «زنان» در کانون آن قرار دارند.
اانه تکانی ،سبزه سبز کردن ،تهیه شیرینی ها اان ی ،ارید ایـژه عیـد ،چیـدن سـفره
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بانوان ،اود نشان میدهد که عمل در الیهها عمی تر ،عملی صل گرایانه بوده که طبع
زنان آن را به سمت ایجاد محفلی امن ا عار از هر رفتار تهدیدکننده سو داده است.
منابع 
آهند ،یاقو

( )1285نمايش در دوره صفوی ،تهران :انتشارات فرهن ستان هنر.

بزرگمهر  ،مجید ا احمدیان ،فاطمه (« .)1295مؤلفهها مشـتر صـل در نظریـه
سازهان ار ا ایده گفت و تمدنها» .فصلنامه سیاست خارجی.س ،57ش.2
بلوکباشــی ،علــی ( )1281نــوروز؛ جشــن نــوزايی آفــرينش ،چ ،2تهــران :دفتــر
پژاهشها فرهن ی.
بوتول ،گاستون ( .)1271جامعهشناسی صلح .ترجمه هوشن

فراجسته .تهران :شیفته.

پیراا انک ،مرضیه ا نیکنفس ،اقدس (« )1289بررسی تطبیقی نمایشها تازیـه
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رضایی ،عبدالاظیم ( .)1279تاريخ نوروز و گاهشماری ايران .تهران :در.
ستار  ،جالل ( )1276آيین و اسطوره در تئاتر ،تهران :انتشارات توس.
کمالی ،محمدشریف ( .)1289انسانشناسی صلح و جنگ .تهران :سمیرا.
گرگانی ،امیر فریدان ( .)1255گاهنامه روز يکم فروردين ماه .تهران :سراش.
ماکویی ،سویل؛ داستی ،شهرزاد؛ حاج محمدیار  ،رقیه (« )1290آیینها نوراز
در مناط مختلف ایـران (از اسـتقبال تـا بدرقـه)» ،گـزارش پژوهشـی ،تهـران :مرکـز
تحقیقات صدااسیما جمهور اسالمی ایران.
ماکویی ،سویل (« .)1291نمایشاارهها آیینی نوراز » .گزارش پژوهشی .تهـران:
مرکز تحقیقات صدااسیما جمهور اسالمی.
هنر  ،مرتضـی ( .)1252آيینهای نوروزی .تهـران :ازارت فرهنـ
مردمشناسی.

ا هنـر ،مرکـز
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هفتسین ،تدار رذاها ایام عیـد ا فـراهم آاردن شـرایط دیـد ا بازدیـد ،از جملـه
فاالیتها بانوان ایرانی در هن امه برپایی این عید ا آیـین اسـت .ایـن کـنش ا رفتـار

