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دلشاد طهوری
تنظیم :فاطمه عزتی
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چکیده
جشن انگور ،آيینی باستانی است و در اصطالح محلی «شانادر بايرامی» خوانـده مـیشـود .در ايـن
جشن ،زنان و مردان کشاورز که برای تولید اين محصول زحمات زيـادی متقبـل شـدهانـد ،هنگـام
برداشت آن ،آيین سپاس از خداوند را برگزار میکنند .مبنای برگـزاری جشـن همچـون بسـیاری از
آيینهای محلی ايران ،شکرگزاری از خداوند برای نعمتهايی است که قوت مردمان را تأمین میکند.
تنوع فرآوردههای مربوط به انگور و وفور آن در ارومیه تأثیر بهسزايی در اقتصـاد کشـاورزی منطقـه
دارد .جشن انگور به همراه آيین سنتی دوشابپزان به عنوان دو میراث معنوی منطقه در فهرست ملی
ايران ثبت شده است .در اين تکنگاری به موضوعاتی همچون تاريخچه جشن انگور ،انـواع انگـور،
کشت و جمعآوری آن و نیز نحوه برگزاری آيین شکرگزاری اين محصول در شـهر ارومیـه پرداختـه
شده است.
کلیدواژهها :فرهنگ مردم ارومیه ،آيینهای کشاورزی ،آيین شکرگزاری ،جشن انگور ،شانادر
بايرامی.

 .2این مقاله بر اساس تکنگاری «جشن انگور رضاییه» گدلشاد طهوری که در گروه پژوه

ایرانزمین در ستال  2851انجتام

شده ،تنظیم گردیده است.
 .1دانشجوی دکتری علوم سیاسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما .رایانامهezzatyf@gmail.com :
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مقدمه
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جشن انگتور در ارومیته قتدمتی دیرینته دارد .ایتن جشتن کته در زمتره آیتینهتای
شکرگزاری است ،از سوی مردمان پرتالشی برگزار میشود که به واسطه آنچته خداونتد
به آنها ارزانی کرده است ،سر تعظیم به آستان

فرو میآورند .این سپاسگزاری مصتداق

آموزهای الهی است که میگوید شکر نعمت ،نعمتت را افزون میسازد.
منطقه ارومیه ،سرزمینی چندفرهنگی است و نمونهای از زیست با مدارای ایرانیتان را
به رخ می کشد؛ زیسته همراه با احترام و صلح میان مسلمانان و مسیحیان ،اهل تشتیع و
سنت و سایر مردمان نیکوخصال آن خطّه .از این رو ،تنوع آیینها و سنن در این منطقته
به شکل شگفتانگیزی مشاهده می شود .جشن انگور یکی از آیینهایی است که در این
منطقه عالوه بتر مستلمانان ،از ستوی مستیحیان آشتوری نیتز اجترا متیگتردد .در ایتن
تکنگاری به این موضوع پرداخته شده است.
1

در سالیان دور ،در پانزدهم ماه داباخ 2گ 25اوت در ایران جشنی برگزار میشد به نتام
جشن انگور که تقریبا به روال مشخصی هر سال در نقاط مختلف ایران مانند ارومیه اجترا
میشود .البته از آنجا که هر سنتی در طول زمان دستخوش تغییترات محیطتی و اجتمتاعی
قرار میگیرد ،تاریخ برگزاری این جشن نیز بهتدریج تغییر کرد و هماکنون گیعنی در ستال
 2851این جشن با اختتالف یتک روز ،در روستتاها روز  25اوت و در شتهرها روز 27
اوت برگزار میگردد .از آنجا که جشن ابتدا مربتوط بته آشتوریهتا بتوده استت ،قبتل از
تشریح جشن انگور ضروری است تاریخچهای از ارومیه و قوم آشوری بیان شود.
ارومیه و آشوریها

در کتب مورخان نامی ،ارومیه را با نامهای مختلف خوانده یا نوشتهاند که مهمتترین
آنها عبارت اند از :ارومیه ،ارمن ،ارمینیه صفوی ،ارومی ،ارم رومیته ،ارمتوی ،ارمجتی یتا
ارمیاجی.

1. dâbâx
 .1ماه اوت یا داباخ یکی از ماههای آشوری است که درحال حاضر برابر با مرداد ماه شمسی است.
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بطلمیوس این شهر را از اقالیم چهارگانه دانستته و آن را از اقلتیم چهتارم و بته نتام
ارمن و ارمیامه صفوی خوانده است .تاریخ آئینه اسکندری کلمه ارومی را لغتت رومتی
تاخته و پس از غارت جواهرات آتشکده آذرگشسب آنجا را آت

زده است .بعضتیهتا

می گویند ،لفظ ارومیه در اصل ارومیه و ارومیاه بوده کته از دو کلمته اورگشتهر و میتاه
گآب تشکیل و معنای آن گشهر آب است.
آشوریها از نژاد سامی هستند که نژاد اولیه آنها در بینالنهترین ستاکن بتوده استت.
اولین کسی که باع

وحدت نژادی این قوم شد و آنها را گرد هم جمع کترد و شتالوده

نوعی حکومت سیاسی بر مبنای حکومت پدرشتاهی را استتوار کترد ،شخصتی بته نتام
اوشپیا بود که گویا در چادری با حضور سران قبایتل ،ختود را پادشتاه خوانتد و از آن
پس این قوم به استقالل سیاسی رسید .چون تاریخ تاجگذاری این پادشاه در شت هتزار
سال پی

بوده است؛ این تاریخ مبدم تاریخ آشوریها گردید که هنتوز هتم بازمانتدگان

این قوم به آن مؤمن هستند و کامالً رعایت میکنند.
آشوری های کنونی بازماندگان آشوری های قدیم با همین تاریخ ذکرشده هستتند .بتا
اینکه امپراطوری عظیم آشور در ستال  721ق.م منقترض شتده بتود ،ولتی همچنتان در
قسمت شمال بینالنهرین حکومتی خودمختار در زمان فرمانروایی رومیان وجتود داشتته
که به نام پادشاهی عشرین نامیده می شده است و علت انتساب ایتن استم بتدان جهتت
بوده که ده پادشاه به طور متوالی در عهد این سلسله حکومت کرده بودند .این پادشاهان
هم به نام آبگار معروف بودند که از آبگار اول تا آبگار دهم نامیده میشدند.
زمانی که حضرت عیستی گعلیتهالستالم در فلستطین و ستوریه ظهتور کترد ،آوازه
محبوبیت حضرت از مرزهای فلسطین و سوریه گذشت و به گوش متردم بتینالنهترین
رسید .در بین النهرین آخرین پادشاه سلسله عشرین به نام آبگار دهم حکومت متیکترد.
وی که به بیماری پوستی صعب العالجی مبتال بود ،به امید شفا ،نامتهای نوشتت و آن را
همراه چند نفر به سوی سرزمین فلسطین فرستاد و حضرت را برای انجتام رستالت بته
سرزمین بینالنهرین دعوت کرده اما چتون فرستتادگان ختدمت او متیرستند ،حضترت
مسیح در پاسخ می نویسد :رسالت من تمام شده است و به زودی بایتد نتزد پروردگتارم
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میداند و مینویسد :هراکلیوس امپراطور روم هنگتام جنتگ بتا خستروپرویز تتا رومتی
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بروم ،اما به خاطر قبول این دعوت یکی از حواریون خاص خود به نام مارادی را نزدت
میفرستم تا از طرف من تو را شفا دهد و به تبلیغ مردم بپردازد.
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مارادی پس از مدتی به شهر رکهاوی یا اورهای که مرکز حکومت آبگتار دهتم بتود،
می آید و پس از نجات حاکم این منطقه ،به موعظه مردم متیپتردازد و بته تتدریج قتوم
آشور به دین مسیح گرای

پیدا میکنند و مسیحی میشتوند .در واقتع متیتتوان گفتت

آشوریها نخستین ملتی هستند که دین مسیح را قبول کردند و جامعه مستیحیت کنتونی
را تشکیل دادند .در حال حاضر بازمانتدگان قتوم آشتور در شتهر ارومیته و هندوستتان
زندگی میکنند.
ارومیه از گذشتههای دور زمینهای حاصلخیزی داشته استت و از همتینرو در ایتن
شهر ،تاکستانهای وسیعی به کشت و پرورش انگور اختصاص داشتته استت .شتاید بته
همین دلیل است که برگزاری جشن انگور تا عصر حاضر دوام یافته و هماکنتون جشتن
انگور به جشنی ملی و فرامذهبی تبدیل شده است.
انگور در ارومیه

انگور ارومیه بسیار معتروف بتوده و باغتات زیبتا و باصتفا و پربرکتت انگتور ایتن
شهرستان در تمام کشور کم نظیر استت .یکتی از اشتتغاالت عمتده اهتالی و کشتاورزان
ارومیه پرورش نهال و ایجاد باغات انگور است؛ به طوری که محصول کشم

و سبزه

2

این شهرستان به تنهایی در حدود یک سوم محصول تمام کشور است.
مساحت تاکستانهای ارومیه در حدود دوازده هزار هکتار است و محصتول ستبزه و
کشم

آن را تقریبا بیست و سه هزار تن در سال برآورد میکنند .بیشتتر تاکستتانهتای

شهرستان ارومیه در چهار منطقه زیر متمرکزند:
 .2منطقه محال بکشلو که بهترین باغات انگور در این بخت
انگور در این بخ

در حدود پنج تا ش

وجتود دارد و باغتات

هزار هکتار است.

 .1منطقه محال باراندوز که در حدود سه تا چهار هزار هکتار است.
 . 8منطقه نازلو که در حدود دوهزار تا دوهزاروپانصد هکتار باغ انگور دارد.
 .2نوعی کشم
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 .4اطراف شهر که در حدود یک هزار هکتار است.
کشاورزان و باغداران ارومیه از قدیم با طرز پرورش درختت انگتور آشتنایی کامتل
تن سبزه و کشم
کشم

است .در واقع به طور متوسط از هر چهتار کیلتو انگتور یتک کیلتو

به دست میآید؛ این مقدار با توجه به محصول سایر نقتاط کشتور قابتل توجته

است.
از باغات ارومیه متجاوز از پنجاه تا شصت نوع انگور به دستت متیآیتد .البتته ایتن
انگورها رنگ های مختلفی دارند و هر رنگ آن نیز دارای اسم مجزایی استت .از ایتنرو
انواع انگور را باید کمتر از این تعداد دانست .در هتر حتال برختی از مهتمتترین انتواع
انگورهای کشت شده در باغات و تاکستانهای ارومیه عبارتاند از:
2

انگور کشمشی ،خلیلی ،حسینی ،ریت بابتا ،فختری ،صتاحبی ،تبترزه  ،دستترچین،
دیزماری ،1عسگری ،مایهموه ،پیشیک گوزی ،8کندمه ،4شیرازی ،کلکتی ،5رازقتی ،لحتل،
بیدانه ،رکجین ،گچی امجیی ،اسحاقی ،ملکی ،گلین بارماغی و غیره که اغلب بته دو نتوع
و رنگ سفید و قرمز موجودند.
هر نوع انگور محل مصرف مخصوص خود را دارد:
انگور کشمشی که بته دو رنتگ ستفید و ریتز و بتدون هستته استت ،بهتترین نتوع
انگورهای ارومیه به شمار می آید .قسمت عمده باغات ارومیه ،با حدود ده هزار هکتتار،
فقط خاص کشت انگور کشمشی است و این انگور به مصترف تهیته شتیره و کشتم
میرسد.
انگور خلیلی به دو رنگ سفید و قرمز زودتر از تمام انواع انگور به دست متیآیتد و
برای مصرف به بازار حمل میشود .انگورهای حسینی و صاحبی دارای دانههای درشت
1. tabarze
2. dizmâri
3. pišikguzi
4. kandomeh
5. kelki
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داشتهاند و از این رو متوسط محصول یک هکتار باغ در حدود ده تن انگور یا دو و نتیم
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و پرآب است و همچنین انگورهای تبترزه بستیار شتیرین هستتند .انگتور ریت بابتا و
دیزماری نیز پس از رسیدن ،برای فروش و مصرف متردم بته بتازار حمتل متیشتود .از
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انگورهای قرهشیره ،2رازقی و پیشیکگوزی که پرآب میباشند برای تهیه شتیره استتفاده
میکنند .انگورهای پوستکلفت مانند ری بابا ،لحل ،بیدانه و غیره که میتوان آنها را به
مدت زیادی نگهداری کرد ،به صورت آونگ برای مصرف زمستان ذخیره میشود.
آفات باغ انگور

بعضی اوقات به باغات انگور ارومیه از حی

آفات نباتی خسارات فراوانی میرستد.

باغداران با اسلوبهای قدیمی با بخشی از آفات مبارزه میکننتد و مت موران کشتاورزی
نیز آنها را یاری میدهند و باغات را سمپاشی متیکننتد ،ولتی چتون مبتارزه عمتومی و
بهموقع صورت نمیگیرد ،بعضی سالها مقداری از محصول باغات از بین میرود .آفات
عمده این باغات و تاکستانها عبارتاند از:
زنجیره موها ،کرم سفید ،ریشه مو ،خوشه خوار ،کرم حبته انگورختوار ،جیرجیترک،
مویی از انواع شپشکها و غیره.
ایجاد باغات انگور

اهالی ارومیه از ازمنه قدیم با پرورش مو و انگور سر و کار دارند و در این مدت در
این امر مهارت بهسزایی کسب کردهاند .خاک ارومیه برای پرورش مو مناسب است و به
همین دلیل باغات انگور این شهرستان و محصول سبزه و کشم

آنجا در تمتام کشتور

شهرت دارد.
برای ایجاد باغات انگور و تکثیر مو از دو طریقه قلمتهزدن یتا خوابانیتدن شتاخههتا
استفاده می شود؛ بدین طریق که ابتدا زمین را از لحا نوع خاک بررسی میکنند و پتس
از اطمینان از مناسب بودن زمین آن را خوب عمل میآورند .وقتتی زمتین کتامالً آمتاده
شد ،قلمه های مو را در فصل پتاییز یتا بهتار در صتفوف متنظم و بته فاصتله معینتی از
همدیگر رو به سمت آفتاب میکارند و بهتدریج که قلمه بزرگ شتد ،اطتراف آن ختاک
1. qareh šireh
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میریزند ،بهطوریکه تا دو سال پشتهای از خاک تا ارتفاع حدود یک متر ایجاد میشود.
و قلمهها را طوری می کارند که آفتاب به آنها شدید نتابد گجهت شمال غربی و جنتوب
سالی دو بار در فصول بهار و پاییز باغات را وجین متیکننتد و علتف هترز آنهتا را
درمی آورند .در فصل بهار معموالً از پانزدهم اسفند تا اواخر اردیبهشت ماه عمل هترس
کردن موها انجام میشود.
در هر قریه ،افرادی متخصص هرس کردن هستند که در موعد مناسب ،ایتن کتار را
انجام می دهند .این عمل باید بسیار دقیق صورت گیرد؛ چرا که اشتخاص ناشتی ممکتن
است شاخه های باردار مو را هم ببرند یا اگر همه باغ هرس نشتود ،محصتول آن بستیار
کم و بد خواهد بود.
بیلزنی باغ انگور نیز سالی یک بار در فصل بهار پتس از عمتل هترسکتاری انجتام
میشود .بر ای این کار یک عده کارگر متاهر کته تعتداد آنهتا در هتر ردیتف تتا ده نفتر
میرسد ،پهلوی هم میایستند و با بیلهای بزرگ و پهن خاک باغ را زیر و رو متیکننتد
و علفهای هرز را از ریشه درمیآورند .منظره بیلکاری باغات خیلتی تماشتایی استت؛
در هر لحظه ده بیل با هم به خاک فرو میرود و خاک را زیر و رو میکند .کتارگران در
موقع بیلزنی اشعار محلی را با صدای بلند میخوانند.
در فصل بهار از سایر شهرهای مجاور تعدادی کارگر برای بیتل زدن باغتات ارومیته
می آیند .کارگران اغلب روزمزد هستند و از همین رو باغداران بتزرگ همیشته تعتدادی
کارگر بیلزن در اختیار دارند و در فصل زمستان به آنها مساعده میدهند که فصل بهتار
برای بیلزنی جایی نروند و در باغات آنها کار کنند.
هنوز استفاده از کود شیمیایی در باغات انگور تعمتیم نیافتته استت گستال  2851و
باغداران مثل سابق از کود حیوانی برای تقویت موها استفاده میکنند .اما اگتر مت مورین
کشاوری به تدریج در این زمینه اقتدامات اساستی انجتام دهنتد و باغتداران را بتا کتود
شیمیایی آشنا کنند ،نتیجه کار آنها بهتر خواهد شد و محصول ختوبتتر و بیشتتری بته
دست خواهد آمد.
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شرقی  .بوتههای جدید انگور معموالً از سال سوم یا چهارم انگور میدهند.
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جمعآوری محصول
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باغداری یکی از اشتغاالت اهالی ارومیه است و تقریباً نتود درصتد ستاکنان شتهر و
اغلب ساکنان دهات این منطقه ،یک قطعه باغ انگور دارند .واحد اندزهگیری ستطح بتاغ
در این شهر «طناب» است و  4037متر مربع را یک طناب میگویند .کمتر کسی در شهر
پیدا می شود که حداقل نیم یا یک طناب باغ انگور نداشته باشد .باغداران بزرگ تا  40و
 50طناب نیز باغ دارند ،ولی به طور متوسط نگهداری و رسیدن به یک قطعه باغ انگتورِ
بیشتر از ده طناب بسیار مشکل و پرخرج است .از هر قطعه باغ انگور ،یک نفتر باغبتان
مقیم ،حراست و مواظبت میکند .این باغبان یا در محصول بتاغ شتریک باغتدار استت؛
مثالً ده یک محصول سهم وی است یتا از طترف باغتدار و مالتک بتاغ اجترت ستالیانه
میگیرد و در تمام مدت سال از باغ مواظبت میکند .در ارومیه رسم بتر ایتن استت کته
فصل انگور صاحب باغ با عائله و خانواده خود بته بتاغ انتقتال متییابنتد و جمتعآوری
محصول را زیر نظر میگیرند .اشخاصی که قطعات متعدد بتاغ دارنتد و فاصتله قطعتات
زیاد است ،معموالً یکی از قطعهها را برای خود نگه میدارند و محصتول ستالیانه ستایر
قطعات را به افرادی که باغ ندارند ،اجاره میدهند و معموالً اجاره باغ بتا کتاال و جتنس
پرداخت میشود و نقدی نیست.
2

دور باغات انگور بویژه در نزدیکیهای شهر ،چینته متیکشتند .در داختل بتاغ نیتز
معموالً انبار مناسبی برای نگهداری محصتول متی ستازند و بتاالی آن یتک یتا دو اتتاق
کوچک بنا می کنند که در زمستان و بهار باغبان از این ساختمان استفاده میکند ،ولی در
فصل تابستان و موقع جمعآوری محصول ،عائله صاحب باغ در آنجا سکونت میکنند.
اواسط تابستان که انگور میرسد ،باغداران با اتومبیتل و گتاریهتای چهارچرخته و
دوچرخه عائله خوی

و اثاثیه مختصری را به باغات منتقل میکنند .خانواده آنها متدت

دو ت سه ماهی که محصول جمعآوری میشود ،در بتاغ متیماننتد ،ولتی مردهتا کته در
شهرها کار میکنند روزها به شهر میروند و شبها به باغ مراجعه میکنند تا موقعی کته

 .2دیواری گلی
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فصل چیدن انگور میرسد و در آن موقع تمتام ختانواده مشتغول جمتعآوری محصتول
میکردند.

محل مخصوصی که در آنجا انگور را خشک متی کننتد ،در اصتطالح محلتی ورزن

2

گفته میشود و آن عبارت از محوطهای صاف و باز است کته بایتد اطتراف آن درختت
کاشته نشده باشد و آفتابگیر باشد .وسعت این محل بستگی به وسعت باغ دارد و ممکن
است از ده ت بیست مترمربع تا چندین صد مترمربتع برستد .ایتن محتل را بترای تتاب
آفتاب رو به جنوب میسازند .ضلع جنوبی آن همسطح باغ استت و هرچته بته ستمت
شمال برویم ،ارتفاع آن بیشتر میشود و تا آخر این باغ ،ارتفاع آن به دو ت سته متتر نیتز
می رسد .بدین ترتیب سطحی با شیب بسیار تند به دست میآید کته بته همته نقتاط آن
آفتاب میتابد .سطح خارجی ورزن را در بهار کاهگلمالی میکننتد تتا انگتور بتا ختاک
آلوده نشود و به تازگی در بعضی از باغات سطح ورزن را ستفت متیکشتند کته کتامالً
صاف و تمیز باشد.
انگورچینی و تهیه کشمش

وقتی خوشههای انگور به خوبی رسید و دانههای آن پر آب شد ،یعنی معموالً اواخر
تابستان ،زمان چیدن محصول است .در این موقع تمام دخترها و پسرها و مردان و زنتان
بزرگ با لباسهای الوان هر کدام سبدی به دست می گیرند و به انگتور چیتدن مشتغول
میشوند.
1

خوشه انگور را از تاک با مقراض جدا میکنند و در سبدی می گذارند .وقتتی ستبد
پر شد ،آن را به دوش می گیرند و به محل خشکانیدن انگور یا ورزن میبرنتد .در آنجتا
انگورها را روی هم میریزند و انبار میکنند .یک نفر با سلیقه مخصتوص خوشتههتای
انگور را از باالی ورزن با نظم و ترتیب پهلوی هم میچیند تا ورزن پر شود .اگر ستطح

1. varzan
 .1قیچی مخصوص باغبانی است که به وسیله آن خوشه را از تاک جدا میکنند.
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خشک کردن انگور
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ورزن با بزرگی باغ مناسب نباشد و پس از پر شدن ورزن ،مقداری انگور در باغ بمانتد،
به

ممکن است تا بیست روز دیگر که انگورها کامالً خشک میشود و محصول کشم
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دست آمده جمع می گردد تا سطح ورزن برای دومین بار در یک سال برای چیدن انگور
آماده گردد ،باران پاییزی انگورهتای بتاغ را ختراب کنتد .از همتینرو باغتداران ستعی
می کنند هر سال یک مرتبه بیشتر ورزن را مورد استفاده قرار ندهند .اگتر هتم ستطح آن
برای خشکانیدن تمام انگور باغ در یک مرتبه کافی نباشد ،صبر میکنند تا پس از بیست
روز انگور ،خشک شده و به کشم

تبدیل شود .در این مدت یکی دو مرتبه آنها را در

ورزن زیر و رو میکنند که آفتاب به تمام حبههای انگور برستد و تمتام آنهتا یکدستت
خشک گردد .پس از خشک شدن انگور آنها را جمعآوری میکننتد و در محتل صتافی
دانههای کشم

را از خوشه جدا میسازند و آنها را به انبار حمل میکنند.

جشن انگور در ارومیه

جشن انگور در ارومیه هر سال در اواخر شهریور ماه اجترا متیگتردد .قتدمت ایتن
جشن به پی

از میالد می رسد و اجرای باشتکوه آن ،همتراه بتا ستاز و آواز استت .در

اورمیه به این مراسم باشکوه و زیبا ،شاندر یا شانادر 2گفته میشود .شاندر برگرفته از دو
کلمه «شان» گبه معنی انگور و «در» گبه معنی چیدن است.
جشن انگور در بعضی از روستاها ،همزمان با رسیدن انگور و در بعضی دیگر هنگام
چیدن و جمعآوری انگور برگزار می شود .مثالً زمان جشن انگور در قریه دیگالته چنتد
روز قبل از قریه زینالو است.
1

محل برگزاری جشن شتاندر بیشتتر در روستتاهای گردآبتاد ،دیگالته ،گلپاشتینی و
ریسمانآباد است.
جشن شاندر یا جشن انگور در دل تاکستتان هتای سرستبز و پربرکتت ارومیته برپتا
میشود .این عید از گرامیترین جشنهتای ایتن سترزمین بته شتمار متیرود .متردم بتا
برپاساختن این جشن از سرزمین سبزشان و از سترزمین برکتات و آبهتای روشنشتان
1. šânder/ šânâder
2. golpâšini
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سپاسگزاری می کنند .ارومیه مراسمی زیباتر و پرهیجانتر از عید انگور ندارد .اگتر قترار
باشد نامی دیگر برای ارومیه برگزیده شود ،بدون شک شهر انگور ،انگورستتان یتا شتهر
در قدیم مردم ارومیه با توجه به پایبند بتودن بته رستم و رستوم و آداب کهتن و دیترین
نیاکان خود تا چندین روز قبل از برگتزاری مراستم عیتد انگتور از ختوردن انگتور اجتنتاب
میکردند و با این کار به نعمات الهی احترام میگذاشتند و آداب و رسوم گذشتتگان ختود را
حفظ می کردند .زنتان و دختتران نیتز اغلتب از پتانزده روز پتی

از برگتزاری جشتن روزه

میگیرند .در روز برگزاری جشن ،مردم به صورت دستهجمعی با گامهای آهسته بته ستمت
محل برگزاری جشن حرکت میکنند و سپس با خواندن سرودهای دستتهجمعتی و پاشتیدن
عطر و گالب به جشن و پایکوبی میپردازند .مردم در این روز از خداونتد متیخواهنتد کته
تاکستانهای آنان از بالیای آسمانی چون تگرگ ،طوفان و سیل محفو بماند.
مسیحیان این دیار معتقدند ،نباید به انگور دست زد و خوردن انگور بایتد همتراه بتا
قربانی کردن گوسفند و نذر و نیاز باشد .در مجموع باید گفت ،مهتمتترین اعمتالی کته
مردم ارومیه در جشن انگور به آن میپردازند ،عبارتاند از :روزهگرفتن ،شتکرگزاری و
ستای

خدا و مراسم تبرک انگور.

سرودهای مخصوص جشن انگور

در روستاها افراد مشخص و معینی این سرودها را اجرا میکننتد .ایتن افتراد گتاهی
اوقات فاصله زیادی را می پیمایند تا در این روز خود را برای خواندن سرودهای جشتن
انگور به محل برگزاری جشن برسانند .اما در شهرها ترتیب و قاعده مشخصتی نتدارد و
هر کس که بتواند و به اصطالح صدایی داشته باشد ،به خواندن سرودها میپردازد .ایتن
سرودها مذهبی نیستند و بیشتر جنبه شادی و نشاط دارد .البتته در میتان ارامنته ،برختی
سرودهای مذهبی هم هستند که بیشتر روحانیون آشوری آن را اجرا میکنند.
بازیهای جشن انگور

جوانان در این روز بازیهای مختلفی انجام میدهند که یکی از آنها «بتازی متوش و
گربه» است .به این ترتیب که آنان دست در دست هم به صورت حلقهای به دور میتدان
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تاکستانهای سبز ،گزینهای مناسب است.
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به حرکت در می آیند .و این آغاز بازی موش و گربه است .سپس بزرگترها هر کدام به
نوبت از زیر دست های حلقه شده می گذرند و در تمتام ایتن متدت نوازنتدگان محلتی
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آهنگ های دلنشین می نوازند و تماشاگران در این بازی مرتباً حبهای انگتور را در دهتان
نوازندگان و بازیکنان می گذارند .پس از بازی موش و گربه ،چند بازی محلی دیگر هتم
انجام می دهند که از آن جمله است« :قتایم موشتک»« ،جهتنم بهشتت»« ،بتازی ستکه»،
«جفتک چارک »« ،گرگم به هوا»« ،کشمشک» و «فرار کرد».
بازی فرار کرد به این ترتیب است که در گوشهای از میدان ،جمعی از بازیکنان جمع
میشوند و تمام شرکتکنندگان دستتهتای یکتدیگر را متیگیرنتد و دایتره بزرگتی را
تشکیل می دهند .بعد یکی از بازیکنان از دایره خارج میشود و به طرف بازیکن دیگری
که در نظر گرفته است ،میدود و او با نگاه بازیکن اول متوجه میشود که متورد هتدف
قرار گرفته است و باید هر چه زودتر فرار کند .فرار به صورت مارپی انجام میشتود و
هر کسی که بتواند یک دور کامل دایره ،از البهالی همه بگذرد و بته جتای اولیته ختود
برسد ،برنده است ،ولی اگر دست بازیکن اول به شانه او خورده باشد ،بازنده میشود و
جریمهاش این است که یک دور کامل دایره به دنبال بازیکن اول بدود.
قربانی کردن در جشن انگور

جشن انگور و قربانیکردن گوسفند مخصوص پیروان کلیستای شترق استت و ایتن
سنت در غرب وجود ندارد .در این روز و در این جشن باشکوه مراستم قربتانی کتردن
انجام می گیرد؛ به این ترتیب که پانزده روز قبل از جشن انگور زنتان روزه متیگیرنتد و
روز شانزدهم با خوردن حبهای انگور روزه را میشکنند .آنان اغلب نذر میکننتد تتا بته
آرزویی که در دل دارند ،برسند و در صتورت رستیدن بته آرزوی ختود ،گوستفندی را
قربانی میکنند.
شایان ذکر است که این کار در کلیسا و توسط زنان صورت میگیترد .آنتان ستاطور
بتته دستتت مشتتغول شتتقه کتتردن گوستتفندهای قربتتانی هستتتند تتتا گوشتتت آن را بتتین
شرکتکنندگان در جشن توزیع کنند.
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در یک کلیسای قدیمی که به گفته خود آشوریهای ارومیه نزدیک به  800سال قبل
بنا شده است ،زنان به صورت دستهجمعی ناهار تدارک میبینند .عدهای سیخهای کباب
سیاه و کثیف شود ،گونی ذغال را به سویی میکشند و چند نفری هم چالههای متعددی
حفر میکنند تا هنگام پختن کباب از این چالهها به عنوان اجاق استفاده کنند.
زنان و دخترانی که نذر دارند ،شمع به دست داخل کلیسا میشوند تا نذر خود را ادا
کنند .آنها به اتفاق ،به عبادتگاه کلیسا می رونتد و بتا شتمع روشتن در دستت ،در برابتر
جایگاه مخصوص میایستند و به آهستگی شروع به خواندن دعا میکنند.
معموالً میدانی که در آنجا جشن برگزار میشود ،با چراغهای رنگارنگ و کاغتذهای
خوشرنگ آذینبندی میشود و شرکتکنندگان در مراستم نیتز بتا پوشتیدن لبتاسهتای
جالب و زیبا لطف خاصی به جشتن متیدهنتد .هتزاران بادکنتک بتزرگ و کوچتک در
اطراف میدان از درختها آویزان میشود و نوارهای رنگتی کاغتذی جلتوه خاصتی بته
محل برگزاری جشن میبخشند.
در وسط میدان میز بسیار بزرگی قرار می دهند و بر روی آن بی

از سی نوع انگتور

که اغلب محصول تاکستانهای ارومیه است چیده میشود؛ انگورهایی که پی تر به نتام
آنها اشاره شد.
در این روز هی کس موجب رنج

خاطر کسی نمیشود و صدای ساز و دهتل از

همه جا به گوش می رسد .بعد از خارج شدن مردم از کلیسا هم ،همه بته طترف میتدان
وسیع چمن که شباهت زیادی به استادیوم ورزشی و زمین چمن فوتبال دارد ،متیرونتد
و نوازندگان ساز و دهل در وسط میدان متیایستتند و بتا حترارت تمتام بته نوازنتدگی
میپردازند .آهنگهایی که نوازندگان با دهل مینوازند ،بیشتر در مایههای محلی است.
این شعر در میان اشعار خوانده شده ،بیشتر شنیده میشود:
ای انگور ،ای انگور ،چه خوبی و چه شیرینی /چه شفایی و چه شادابی /حیتف کته
یک دانهات فروافتد ز دست من  /شادابی و خندانیِ من از توست انگور جان.
این جشن تا غروب آفتاب ادامه دارد.

شماره  06بهار 9911

را تمیز میکنند ،جمعی بدون توجه به اینکه ممکن است لباسهای تمیز و گرانقیمتشان
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جمعبندی
شماره  06بهار 9911

شهر زیبای ارومیه در دهه پنجاه ،در مجموع  11هزار هکتار باغ انگور داشتته استت
که هزاران نفر در پرورش آنها میکوشیدند و یک سوم از کشتم

صتادراتی کشتور را

ت مین میکرد؛ چرا که ارومیه از گذشتههای دور زمینهای حاصتلخیزی داشتته استت و
تاکستان های وسیعی را به کشت و پرورش انگور اختصاص داده بودند .به همتین دلیتل
باغداری یکی از اصلیترین شغل های اهالی ارومیه است و تقریبتاً نتود درصتد ستاکنان
شهر و بیشتر ساکنان روستا هر کدام یک قطعه باغ انگور داشتند.
مردم ارومیته هتر ستاله در پایتان فصتل برداشتت محصتول بته جشتن و پتایکوبی
می پردازند و از خالق این همه نعمات شکرگزاری میکنند .این مراسم به جشتن انگتور
شهرت دارد که تا عصر حاضر نیز دوام یافته و هماکنون به یک جشن ملی تبتدیل شتده
است؛ چرا که مسلمانان و مسیحیان طتی یتک جشتنواره مردمتی ،بته برگتزاری هرچته
باشکوهتر این مراسم که قدمت تاریخی بسیاری دارد ،همت میگمارند.

