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چکیده
در نوروز سال  1011با شیوع بیماری کرونا در ايران از جمله شهر کرمان ،در نحوه برگزاری عیـد
نوروز تغییراتی به وجود آمد .با توجه به ناشناخته بودن اين ويروس و خطراتی کـه از جانـب آن،
مردم را تهديد میکرد ،برای اولین بار مردم ايران و از جمله کرمان ،عیـد آن سـال را متفـاوت از
سالهای گذشته برگزار کردند .در واقع آغاز سال  1011شروعی برای تغییر سـبک زنـدگی مـردم
محسوب می شد .و اين تأثیر در رواب عاطفی و اجتماعی آنان و نحوه برگزاری آيینهـايی چـون
نوروز مشهود بود .اين مقاله با مشارکت مستقیم پژوهشگر انجام گرفته است .نتايج نشان مـیدهـد
که با شروع گسترش اين ويروس ،توجه مردم به استفاده از وسايل بهداشتی و ضدعفونیکننـده در
ايام نوروز و بعد از آن بیشتر شد و مردم بـه منظـور حفـا جـان و سـالمتی خـود و عزيزانشـان
سنت شکنی کردند و کمتر برای خريد ملزومات عید نوروز به بازار رفتند .همچنین ديد و بازديدها
محدود شد و آدابی چون دست دادن و روبوسیکردن ،مانند گذشته تکرار نشد.
کلیدواژهها :عید نوروز ،آيین ،کرونا ،سنت ،عیدی دادن ،نوروز در کرمان.

 .2فرهنگیار و پژوهشگر فرهنگ عامه کرمان ،رایانامهzahraizadi@gmail.com :
 .1کارشناسی ارشد مردمشناسی ،رایانامهghorbanimajid@gmail.com :
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 .1مقدمه
شماره  76زمستان 0011

نوروز  2833به دلیل شیو بیماری جدید و ناشناختهای به نام کرونا ،به شکلی کامالً
متفاوت نسب

به سالهای پیش برگ ار شد و تغیییراتی را به وجتود آورد کته متیتتوان

مجموعه آنها را نوعی نشانهگذاری زمانی در کهتن متردم تلقتی کترد .در طتول تتاریخ،
بعضی از سالها در گویش مردم کرمان با اسامی متفاوتی متمای شتدهانتد ،بترای مثتال،
«سال وبایی»« ،سال خشکسالی» و یا «سال ملخی» و نظایر آن که عنوان هر کدام از آنها
با مهمترین مسئلهای که عموم مردم با آن درگیری کهنی داشتهاند ،پیوند برقرار متیکنتد.
بنابراین میتوان انتظار داشت
کرونایی» یاد شود .سالی که سن

کته در ستالهتای آتتی ،از ستال  2833بتا عنتوان «ستال
مرسوم خانهتکانی را مدتهتا امتتداد بخشتید و آن را

به ضدعفونی کردن خانهها و بدنها مبدل کرد ،سالی که معنای سفر نوروزی را به کلتی
تغییر داد و آن از عوامل مهم گسترش ویروس شناخ  ،همچنین برای کمتک بته مهتار
بیماری ،سفرها و ترددهای مردم را با برخی ممنوعی ها و انوا هشتدارهای اخالقتی و
قانونی همراه ساخ  .سالی کته استکناسهتا را بته دلیتل تترس از آلتودگی ،از چرخته
عیدیدادنها ثذف کرد و دغدغه تهیه ماسک و وسایل ضتدعفونی ،جتای رونتق بتازار
شب عید را گرف  .سالی که بسیاری از دید و بازدیدها و مهمانیها را به فضای مجازی
برد و بخش قابل توجهی از ارتباطات چهرهبهچهره را به اثوالپرستیهتای کوتتاهِ از راه
دور محدود کرد .سالی که بسیاری از خانوادهها رنتج ایتن بیمتاری را تجربته کردنتد و
ثکای

فراق و ختاطره ع ی انتی کته قربتانی ایتن بیمتاری جهتانی شتدند ،در تنهتایی

قرنطینهها و در سکوتی ناگری  ،تقویم مناستب هتای ایتام را و نتوروز را بترای مردمتان
بسیاری تغییر داد .سالی که فراتر از ایام نوروز ،قدردانی از ختدمتگ اران همیشته غایتب
در سفرههای هف سین را به کل سال تسری بخشید و در مبارزه بتا کرونتا ،پ شتکان و
پرستاران را به قهرمانان سالم

مردم مبدل کرد.

این نوشتار با مرور سن ها و آیینهای مرتب با نوروز در کرمان ،به برخی از تغییتر
و تبدیلهایی اشاره میکند که در دوران شیو بیماری کرونا در قالب مشاهده یتا نتوعی
تجربه در معر

توجه نگارنده قرار گرفته اس .
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 .2پیشینه پژوهش

موضو این پژوهش با توجه به تازگی آن در چند سال اخیر ،تا ثدودی از دیدههتا
پراکنده آموزشی و اطال رسانی درخصتوص کرونتا ،در دو ستال گذشتته ،آثتار چنتدی
پیرامون فرهنگ و کرونا منتشر شده اس  .از جملته :جبتار رثمتانی گ 2833در کتتاب
«فرهنگ و کرونا» به چالشهای فرهنگ ایرانی در بحران کرونا پرداخته است  .نویستنده
در این اثر از منظر علم انسانشناستی ،ابعتاد فرهنگتی و اجتمتاعی بحتران کرونتا را در
جامعه ایرانی بررستی کترده است  .همچنتین در ستال  2833همایشتی در پژوهشتکده
فرهنگتتی گردشتتگری و صتتنایع دستتتی برگ ت ار شتتد کتته در آن

متتردمشناستتی میتترا

پژوهشتتگران ،مجمتتو مقتتاالتی را در زمینتته تتتاثیرات اجتمتتاعی و فرهنگتتی کرونتتا بتتر
ثوزههای میرا

فرهنگی ،گردشگری ،صنایع خالق و هنرهای سنتی ارائه کردند.

در ثوزه فرهنگ مردم ،آیینهای شادیبخش و بهخصوص نتوروز و ارتبتاط آن بتا
همهگیری کرونا ،تاکنون پژوهشی صورت نگرفته اس

و این مردمنگاری نخستین اثر به

شمار میآید.
 .3بحث و بررسی

1ـ .0خونهتکونی
مهماننوازی یکی از مشخصههای مشهور مردم کرمان اس  ،آنان کته بته طتور معمتول،
پیش از آمدن هر مهمانی ،خود را برای استقبال از وی آمتاده متیکننتد ،بته طتور ختاص در
نوروز ،به پیشواز بهار و تازه شدن طبیع
«شس

و شو»« ،رُف

و آیینهای سال نو میروند« .خونهتکونی» شتامل

و روب» و «پاک و پیک» کردن تمام «کُ

2

و سُمب» های خانه است .

اما امسال به دلیل شرای ناخواسته ناشی از این بیماری ،مراثل خانهتکانیها ،گاه اضتافاتی را
نسب

به سالهای پیشین تجربه کرد و در مجمو با دق

 .2به معنی «سوراخ سنبهها» و قسم های ناپیدای خانه.

و وسواس بیشتری انجام گرف .
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پنها ن مانده و آن طور که باید و شاید بته آن پرداختته نشتده است  .گذشتته از مطالتب
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بهطور معمول ،برخی از اموری که در خانهتکانی نوروز انجام میشوند؛ عبارتاند از
شس وشوی انوا فرشها و زیراندازها ،پتوها و ملحفههتا ،گردگیتری خانته ،تعتوی
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برخی از اثا

قتدیمی منت ل ،ستفید کتردن ظتروف مستی یتا «قتال کتردن» 2و مرمت

قسم هایی از من ل که در طول سال آسیب دیدهاند ،سفید کردن اتتاقهتا و درصتورت
ل وم ،رنگآمی ی در و دیوار به نی

«شگون سال نتو» و بستیاری از امتور دیگتری کته

اختصاص به این زمان خاص دارد .یکی از باورهای عامه در کرمان این اس

که در این

ایام از سال ،تمامی نقاط من ل باید عاری از هرگونه آلودگی باشد چرا که هنگام تحویتل
سال ،خوبان یا اموات آن بی

گذرشان به آنجا میافتد و همه جا را سرکشتی متیکننتد،

اگر خانه تمی و پاکی ه باشد ،برای اهل آن دعای خیر میکنند و اگر جتایی آلتوده باشتد
بویژه اگر در قسمتی از سقفها« ،کراشک» 1یا تار عنکبوت وجود داشته باشد ،بتر اهتل
من ل نفرین میکنند .از آنجا که مردم کرمان به ثضور اموات و دعاهای خیرشتان بتیش
از پیش نیازمندند ،سعی میدارند در این ایام تمام من ل را تمیت کننتد .در کرمتان طبتق
باوری دیرینه مردم معتقدند اگر بر سقف یا کُنج دیوارها کِراشک یا تار عنکبوت وجتود
داشته باشد باع

فقر و ناداری اهل خانه میشود .درنتیجه از اتاق بُنی 8گرفته تا مطتبخ،

«مهمونخونه» ،پنجدری و سهدری ،و صندوقخونه ،ثتو

 ،پاشتور و آبانبتار ،ثتتی

اوشا 4را در منازل وسیع قدیمی ثسابی میشویند و میروبند و در نهایت  ،تمتام نقتاط
من ل را با وسواس و سلیقه خاصی تمی میکنند .البته امروز دیگر از آن اتاقهای وستیع
و منازل پردرخ

و ثو

و آبانبار خبری نیس  ،اما به هر شکل کتدبانوان کرمتانی،

محی زندگی خود را کامالً تمی و عاری از هرگونه آلتودگی متیکننتد؛ و ایتن امتر در
شرای شیو کرونا با استفاده از مواد ضدعفونیکننده به شکلی مضاعف متورد توجته و
مراقب

قرار گرف .

 .2زدودن زنگار از سطوح ظروف مسی ،چرا که عامه مردم بر این باورند که ظروف مسی هر سال یکبار باید قال شوند.
 : (kerâšk) .1تارهای تنیده بر روی سقف و کنج دیوارها که به عل

گرد و خاک ایجاد میشود در کرمان وجود کواشتک را

مظهر آلودگی میدانند و بر این باورند که در هر من لی کراشک وجود داشته باشتد اهتل آن منت ل متورد نفترین خوبتان قترار
میگیرند.
 .8انباری
 .4محل نگهداری ماکیان
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2ـ .0شب اسفندی
در بعضی از مناطق مرک ی و جنوبی استان ،از جمله شهر کرمان ،آخرین شب از ماه
استفاده از سب یجات و ثبوبات میپختند .به باور بعضی از مردم کرمتان ،در شتبهتای
سرد اسفند ماه از اجاق خانهها باید دود بلند شود و گرنه تا سال بعد نعم
آن خانه رخ

و برکت

از

برمیبندد.

0ـ .0پنجه
در «پنجه» یا همان پنج روز آخر اسفند ،برخی بر این عقیدهاند که باید دس
کشید و به فکر «خیر اموات» و یاد آنان بود ،و به گش

از کتار

وگذار و تفریح پرداخ  .بنا بتر

همین باور ،در مدت این پنج روز ،متردم بته زیتارت اهتل قبتور متیرونتد و غتذاهای
مخصوص میپ ند .ثتی خوردن بعضی از میوهها و سب یها را واجب میدانند.
4ـ .0روز عرفه
مردم کرمان طبق عقاید خاص پیشینیان خویش ،بته آخترین روز استفند« ،علفته» یتا
همان عرفه میگویند .در این روز متردم بتا طتبخ انتوا غتذا و یتا در اصتطالح «ارواح
مردگی» به یاد درگذشتگان و اموات خویش هستند و سعی میکنند به بهتترین شتکل از
آنها یاد کنند .البته عدهای نی معتقدند که شب علفه ،دو روز مانده به عید نتوروز است ،
به خصوص اگر این روز آخرین پنجشنبه سال باشد.
بنابر یک باور قدیمی ،در آخرین روز سال ،می
میکرده و متعلق به خانوادهای بوده اس

یا فرد متوفی که در خانهای زندگی

بته شتکل مرغتی ستب درمتیآیتد و همتواره

گرداگرد خانهاش میچرخد ،سپس برگوشه بام من ل مینشیند .اگر اهالی من ل به یتاد او
باشند و برایش خیرات و «مَبرشات» بدهند و آیاتی از قرآن برایش بخوانند و طلب خیر و
مغفرت و آمرزش کنند ،شادمان میشود و با شادمانی میگوید« :خدا بهتون خیر بده کته
از من یاد کردین» .اما اگر اهالی من ل به یاد اموات خویش نباشند و به قتول کرمتانیهتا
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بهمن ماه را «شب اسفندی» مینامیدند و در این شب ،آشی به نام «آش استفندی» را بتا
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«هیچ گونه اخالصی برای می

نکنند» می

دلش پرغصه میشود و با ناراثتی و نفترین

بر اهالی خانه میگوید« :خدا از یادتون بره که من رو فراموش کردین».
شماره  76زمستان 0011

غذاها و شیرینیهایی که در این ایام بته یتاد امتوات در شتب علفته طتبخ متیشتود
عبارتاند از :خرمابری  ،2ثلوا بری  ،روغنجوشی ،سمبوسه ،و برشتُو قند.
در این زمینه ،باور دیگری هم در فرهنگ کرمانیهتا رواج دارد بته ایتن ترتیتب کته
شب جمعه به وق

غروب ،یکی از غذاهایی که در زمان ثیات میّ  ،بیشتر مورد پسند

و دلخواه او بوده ،برایش طبخ میشود تا از آن منت ل بتوی غتذا یتا «ارواح مردگتی» در
محی خانه بپیچد و درآن لحظه همه با فرستادن صلوات و خواندن فاتحته ،روح وی را
شادمان کنند .و بر این باورند که این غذا در آن شب در طبقی از نور به محضتر متتوفی
میرسد و کام او را شیرین میکند .از دیگر کارهای متردم کرمتان در آخترین روزهتای
سال کهنه بهخصوص در شب عید ،پختن خاگینه اس  .البتته در دهتههتای گذشتته کته
مردم کمتر از برنج استفاده میکردند ،تنها در روز عید پختن «رشته پلتو» مرستوم بتود و
عموم مردم اغلب از خوراکهای کمه ینهتری مثل خاگینه استفاده میکردند.
5ـ .0استحمام و خضاب کردن
در گذشتههای دور که ثمام در کمتر خانهای وجود داش

اهالی من ل برای نظافت

و پاکی گی عید از ثمامهای آبادی یا محله استفاده می کردند .به همین دلیل یتک یتا دو
روز قبل از تحویل سال را به این امر مهم اختصاص میدادند.
البته بانوان نی برای نظاف

کامل ن د مشتاطه و متردان بته ستلمانی متیرفتنتد و بتا

صفادادن به وضع ظاهری ،خود را مهیای استقبال از نوروز میکردند .بویژه سن

ثستنه

ثنا یا خضاب کردن بانوان و برخی آقایان در این ایام آخر سال ،بسیار نکو نگته داشتته
میشد و از آنجا که سن
شرک

خضاب از آداب دین محسوب میشتود همگتان در ایتن امتر

داشتند .بانوان کرمانی معتقدند که ثنا عالوه بر خاصی

از سن های ثضرت زهرا سالم اهلل علیها نی بوده اس
 .2برشته

درمانی و دارویی ،یکی

و باید اجترا شتود .در کرمتان،
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عالوه بر عید نوروز ،در طول سال و بنا به موقعی های هتر زمتان نیت از ثنتا استتفاده
میشود .بهخصوص در مراسم عروسی و ختنهسوران که این سن

همچنان در آبادیهتا

شایان ککر اس

ثتی در این ایام که ویروس کرونا همته جتا خودنمتایی متیکترد،

پارهای از بانوان بویژه در روستاها از سن
سن

ثنا کردن غافل نبودند .همان طور که گفتتیم

ثنا گذاشتن از دیرباز در بین بانوان کرمانی بویژه در روستاهای جنوب ایتن شتهر

و جشنهای عروسی رواج دارد و به نوعی یکی از مهمترین مراسم محسوب متیشتود.
در این گونه مراسم اغلب در گذشته یتک روز قبتل از عروستی ،عتروس را بته ثمتام
میبردند و دالک یا کارگر ثمام سر و دست

و پاهتای او را ثنتا متیگذاشت  .و ایتن

مراسم اغلب با ساز و دهل و خواندن اشعار آهنگین همراه بود.
اشعاری به این مضمون:
ثنتتا ثنتتا متتیبنتتدیم

وَر دس

اگتتتتر ثنتتتتا نباشتتتته

طتتوق طتتال متتیبنتتدیم

امتتتروز ثنتتتا بندونتتته

نُقتتتال زیتتتر دندونتتته

آهتتای ثنتتا متتیبنتتدیم

پاش میبنتدیم

وَر دس

پاشْ میبنتدیم

در این اثنا همه بانوان با «شاباش کلولتو» و کتل کشتیدن بتر شتادی جشتن و شتور
ثنابندان میاف ودند .نکته جالب این بود که مادر داماد هنگام گذاشتن اولین مش
بر دس

عروس موظف بود پولی بهعنوان هدیه ثنابنتدی بته عتروس اهتدا کنتد .مت د

ثمامی یا دالک نی در نهای
پرداخ

ثنتا

با یک کله قند ،مقتداری شتیرینی و مبلغتی پتول بته وی

میشد .شایان ککر اس

از اهل من ل به رثم

که در کرمان چنانچه خانوادهای ع ادار باشد یتا کستی

خدا رفته باشد هیچ کدام از اعضای خانواده ثنا نمیگذارند چرا

که معتقدند ثنا گذاشتن نوعی شادی و عیش محسوب میشود .از دیگتر رستوم متردم
کرمان در چنین شرایطی این اس

که رخ

و لباس نو نمیپوشند .البته در کرمتان اگتر

خانوادهای ع ادار باشد عده ای از فامیلهای وابسته برای شگون سال نو ،رخ

ستیاه را
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و روستاهای کرمان پابرجا اس .
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از تن ع اداران درمیآورند و معتقدند که هنگام نو شدن ستال بایتد رخت
همچنین رسم اس

نتو پوشتید.

که در این ایام اغلب خانوادههای ع ادار با طبخ و تهیه انوا خیرات
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یا در اصطالح کرمانیها «ارواح مردگی» مانند :ثلوا ،کماچ سهن ،روغن جوشی ،کلمپه،
رنگینک ،آردبری و ،یا خرمابری  ،شلهزرد و خرما از میهمانتانی کته بترای سرستالمتی و
تسلی گویی اولین عید متوفی به من لشان میآیند پذیرایی متیکننتد .خصوصتاً اگتر آن
متوفی اولین عیدش با نوروز تقارن پیدا کند کلیه همستایگان و اقتوام در سرستالمتی و
درآوردن رخ

ع ا از تن صاثبان ع ا مشتارک

متیکننتد و بته ایتن وستیله غتمزدای

داغداران میشوند و بر این باورند که آن روح آن تازهگذشته هم شاد میشتود کته اهتل
خانه در ایام عید شاد باشند .نوروز امسال به واقع با تمام سالها مغایرت داش

زیرا بته

دلیل ثضور ویروس نامبارک کرونا هیچ کس می بان و هیچ فردی میهمان خانههتا نبتود
و مردم عید را در کمال تنهایی به سر بردند ،ثتی آخرین پنجشنبه سال که به شب برات
اموات اختصاص داش  ،همه مردم بسیار غریبانه در من ل بته یتاد ع یت ان تتازهگذشتته
خویش با طبخ انوا نذری و خیرات در غمخانه خویش بساط فاتحهخوانی گستتردند و
از راه دور برای رفتگان خویش ثمد و سورهای قرائ

کردند و قرآن خواندند.

6ـ .0تهیه لباس وسايل نو
اصوال خریداری رخ

و لباس نو برای عید در کرمان ،در روزی بهخصوص تعیتین

میشود و خانوادهها بچهها را بته بتازار متیبرنتد .در گذشتته ثتتی ختانوادههتایی کته
استطاع

مالی چندانی نداشتند سعی میکردند تا ثتد امکتان رخت

و لبتاس و کفتش

نوی بچهها را از بازار تهیه کنند چرا که عید برای بچهها زیبایی خاصتی داشت
آرزوی بچهها پوشیدن رخ

و تمتام

و لباس عید بود .شاید بچهها مدتها انتظار آمدن عیتد را

میکشیدند و ثتی شب عید تا صبح بیدار میماندند اما در خانوادههایی که به قول قدما،
کمتر دستشان به دهانشان میرسید ،مادر خانواده مجبور میشتد رخت

و لبتاس دست

دوم یا در اصطالح کرمانیها نیمداری را که از فرزنتدان بت رگتتر یتا پتدر ختانواده در
دسترس بود ،با کمی اصالح و دوخ

و دوز برای فرزند کوچکتر آماده کند و از آنجتا

که بچههای قدیم مانند امروز زیاد اهل تجمّالت و مد نبودند بته همتان داشتتههتا قتانع
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بودند و شادی را در لحظات خوش با هم بودن تجربه میکردند نه در داشتن لباسهتای
رنگارنگ و جور و واجور اما از آنجا که پوشیدن رخ

و لباس نو یکتی از ستن هتای

بچهها مهیا کنند .چرا که نه تنها بچهها بلکه ب رگترها هم طبق عادتی دیرینته معتقدنتد
که باید در روز اول نوروز رخ

و لباس نو بپوشند.

بیتردید این ضربالمثل زیبا در همین زمینه مصداق پیدا میکند که «رخت
گُل انار خوبه» به این معنا که هنگام نوروز که گلها و درختان طبیع
گل انار م ینکننده درخ

انار در انتهای بهار اس  ،رخ

زیبایی خاصی دارد .اما بد نیس

در این قسم

نتو وَر

را نو متیکننتد و

و لباس نو هم در مناستب

و

از مطلب ،به نقل یکی از اشعار جتالبی

بپردازیم که کودکان در گذشته ،در قالتب آنهتا اثتیاجتات ختود را بته اطتال اعضتای
خانواده بویژه پدر خود میرساندند و از این طریق درخواس

خود را اعالم میکردند.

عی تد اومتتد و متتا لخت تیم

رفتتتتتیم بتتتته بابتتتتا گفتتتتتیم

ای پدر برخی از بهر نیتاز

پول بده تا من بپوشم یک لبتاس

پدر نی در قالب شعری زیبا این گونه درد نداری و مفلسیاش را بته اطتال فرزنتد
میرساند.
شب عید اس

و یار از ما چغندر پخته میخواهد
گمانش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم

7ـ .0طبخ انواع نان و شیرينی
از آنجا که شیرینی و نان یکی از ضروریات ایام عید محسوب میشتود ،ختانمهتای
کرمانی در این رشته نی تبحر خاصی دارنتد ،اگتر بختواهیم از موقعیت

کنتونی بتانوان

کرمانی بگوییم مسلماً با توجه به وجود مهمانی ناخوانده به نام کرونا و قرنطینه خانگی،
با کمترین امکانات سعی کردند بهترین و خوشم هتترین نتانهتا و انتوا شتیرینیهتای
محلی را طبخ کنند و با خانواده در کنار هم شادترین لحظات سال جدید را رقتم ب ننتد.
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دیرینه محسوب میشود ،خانوادهها سعی میکنند به هتر شتکل رخت

و لباستی بترای
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کنونی ،با طتبخ انتوا کیتکهتا و

اصوالً بانوان خوشکوق و هنرمند کرمانی در موقعی

شیرینیهایی مانند نان پنجرهای ،نان گل ،ثاج بادوم ،ثاج پسته ،ثتاج نارگیتل ،کلمپته،
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قطشاب و سوهان مخصوص زرندی همچنین تهیه انوا آجیل و قاووت ،بهتترین عیتد را
در کنار خانواده خویش تجربه کردند .گفتنی اس

ثتی با طبخ انوا نتانهتای روغنتی،

کپوی خانگی ،روغن جوشی ،سمبوسه و نان های خشکه توانستند با خودکفتایی کامتل،
بدون اثتیاج به خریداری نان از نانواییهای محل ،امکان دورهمی در خانههای خویش
را فراهم آورند .البته در اعیاد گذشته که مردم امکان مراوده با بیرون از من ل را داشتند و
از این ویروس م اثم خبری نبود ،خانوادههای کرمانی بویژه بانوان هنرمند با تهیه انتوا
شیرینیهای محلی و آجیل و قاووت کرمانی ،عید نتوروز را بته بهتترین شتکل برگت ار
میکردند .انوا شیرینیهای محلی کرمان عبارتاند از :کلمپه ،پشمک ،شیرینی نتان پتر،
چرخی ،نخودی ،نان برنجی ،انوا ثاجیها مانند ثاج بادام ،ثاج پستته ،ثتاج گتردو،
ثاج نارگیل ،قطاب ،لوز ،مسقطی ،سوهان ،انوا کیک نقلهای محلی و باالخره زولوبیتا
و بامیه ،که هر کدام از این شیرینیها به طعم عالی و کمنظیرشان مشتهورند .در گذشتته
که در خانهها تنورهای سنتی جه

انوا نان وجود داش  ،قبل از عیتد بتانوان کرمتانی

اقدام به طبخ نان مصرفی عید میکردند و در اصطالح خودشان چند تنور نان ختانگی را
برای مصرف ایام عیدشان میپختند .نانها عبارت بودنتد از :نتان نرمته ،نتان بربتری یتا
خشکه ،نان کپو ،کماچ آبی ،کماچ معمولی و کماچ سهن که یکی از نانهای شیرین پای
سفره هف سین محسوب میشد .اما با توجه به موقعی

کنونی و ایتام کرونتایی اغلتب

بانوان در تنورهای گازی که در هر من ل یا ثتی آپارتمانهای فعلی قابتل تعبیته و تهیته
اس  ،اقدام به تهیه نان کردند .بسیاری از خانوادههای کرمانی بنا به سنتی دیرینه و بویژه
در این ایام برای دفع و رفع این بلیه زمینی اقدام به دادن نتذری بته همستایگان کردنتد،
بویژه در شب برات که آخرین پنجشنبه سال محسوب میشود و خانوادههای کرمانی بر
این عقیدهاند که اموات در این شب چشتم بته راه ارواح مردگتی یتا خیترات از ستوی
بستگان خود هستند .آنان با طبخ «کلوی خیر» 2قترص نتانی کوچتک را بترای خیترات،
1. kolo xeyr
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همراه دو قرص نان محلی یا «خونگی» برای اقوام ن دیک و یا همسایگان میبرند که در
ثواب خیرات شریک باشند.

یکی دیگر از سن های کهن مردم کرمان در ایام قبل از تحویل سال ،کاشتتن ستب و
یا «طاقو» 2اس  .کرمانیها اصوالً به سب و «طاقو» میگویند آن هم به این دلیل کته طبتق
باوری دیرینه معتقدند سب ه باید به صورت طاق یا عدد فرد کاشته شود مثال یک یا سته
یا پنج سب و .همچنین معتقدند که اگر زوج باشد ،سب هها خراب میشود.
امستتال در ایتام نتتوروز بنتتا بتته موقعیت

زمتتانی ختتاص و شتتیو ویتروس کرونتتا،

خانوادههای کرمانی با کمترین امکانات ،بهترین و زیباترین ستب و یتا طتاقو را کاشتتند.
بانوان کرمانی برای کاش

طاقو از انوا ثبوبات استفاده میکنند؛ ثبوباتی مانند :متاش،

عدس ،نخود ،جو ،گندم ،ارزن ،و ترتی ک یتا تختم شتاهی کته نتوعی ستب ی ختوردن
محسوب میشود .البته بیشتر بانوان عالوه بر کاش
هم به دلیل شکلی زیبا و سرع
برای کاش

انوا ثبوبات از دانه های ترتیت ک
که بانوان کرمانی

رشد گیاه آن استفاده شایان ککر اس

ترتی ک از ستطوح انتوا وستایل زینتتی ماننتد عروستک ،قلیتان ،و انتوا

کوزه های سفالی نو و آب ندیده استفاده میکنند .ضمن اینکه برای کاش

طاقو به نیت

سرسالمتی تکتک افراد خانواده یک سب ه میکارند و برای مثال میگویند« :این طاقو را
به نی

سرسب ی سر پسر ب رگم .....میکارم تا همیشه سالم

و سرسب باشه».

البته امسال به دلیل وجود ویروس ،اغلب مادران کرمانی بته نیت
بالی زمینی و سالمتی کامل بیماران اقدام به کاش
طول سال ،فردی از اعضای خانواده به رثم

دفتع و رفتع ایتن

طاقو کردنتد .در ضتمن چنانچته در

خدا رفته باشد ،کدبانوی من ل به نی

او

نی سب های میکارد تا به هنگام تحویل ستال بتر ستر مت ار آن متتوفی برونتد و بعتد از
فاتحهخوانی و پخش ارواح مردگی بین مردم ،طاقو را تا پایان ایام عید بر بتاالی قبتر او
قرار دهند .متأسفانه در سال جدید به دلیل وجود ویروس و ایام قرنطینه هتیچ کتس بتر
1. tâqo
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 8ـ .0سبزه عید
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سر م ار امواتش ثاضر نشد و تنها در من ل و از راه دور به نی
انوا ارواح مردگی و قرائ
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سب ه این اس

آمرزش اموات،به طتبخ

فاتحه پرداختند .از دیگر عقاید مردم کرمان دربتاره کاشت

که هر کس اقدام به کاش

سب ه میکند ،باید دستش بته اصتطالح ستب

باشد تا سب هها شاداب باقی بمانند .اگر کسی سب هاش خراب یتا زرد شتود ،متیگوینتد
دستش سب نیس  .اما نحوه ت یین سب هها به مناسب های خاص سال و موقعیت

زمتان

بستگی دارد .برای مثال ،اگر زمان تحویل سال ،با شهادت امامان معصوم یا مناسب هتای
خاص مذهبی تقارن داشته باشد یا کسی از افراد آن خانواده فتوت کترده باشتد ،بتانوی
من ل پس از رشد کامل سب ه ،با نتواری مشتکی رنتگ دور تتا دور آن را بته نیت

عت ا

میبندد که بیانگر سوگ و ع ا در آن سال اس  .در غیر این صورت ،بنا به مناسب هتای
خاص اعیاد و جشنها ،نوار قرم یا سفیدی دور تا دور سب ه پیچیده میشود .امتا طبتق
آیینی دیرپا ،اصوالً سب هها را در پایان عید و روز سی دهم که روز طبیع

یا به اصطالح

کرمانیها «روز سی هگردی» اس  ،افراد خانه به بیرون از شتهر متیبرنتد و بته آب روان
میسپارند و معتقدند تا سال آینده سب ی و روشنی مهمان خانههاشان خواهد بود.
1ـ .0سفره هفت سین
بانوان کرمانی از چند روز مانده به عید ،کلیه مقدمات سال نو را فراهم متیکننتد .در
وهله اول ،طبق آیینی دیرینه ،قبل از گستردن سفره ،ابتدا با به راه انداختن بتوی ختوش
اسپند و کندر فضای خانه را عطرآگین میسازند و بر این عقیده اند کته خوبتان و ارواح
گذشتگان ،به هنگام تحویل سال بر گرداگرد من ل ثضور پیدا متیکننتد .بته طتور کلتی
مردم کرمان به دود کردن اسپند اعتقاد ویژهای دارند .به خصوص نوروز امستال کته بته
دلیل وجود ویروس کرونا ،عامه مردم تصور میکردند با دود کتردن استپند کته در دفتع
بسیاری از ویروسها نافع اس

میتوانند به جنگ این ویروس منحوس بروند ،در همته

خانهها ،دود اسفند و کندرک به راه بود .از دیگر عقاید مردم کرمان هنگام تحویتل ستال
جدید این اس

که بانوی من ل طبق رسمی کهن و باوری اصیل در کلیه ظروفتی را کته

در آنها خوراکی و مواد غذایی نگهداری میشتود ،از جملته ثبوبتات و بتار و بنشتن و
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برنج و طایچه آرتی ،2خم نونی ،1و سفره غذا باز میگذارد تا برک

سالیانه شتامل آنهتا

شیر و قند و شکر و آرد را از من ل بیرون بدهنتد چترا کته در ایتن صتورت ،برکت

و

سفیدی تا سال دیگر از آن خانه رخ
سال برای دریاف
این اس

برمیبندد .به همین دلیتل کستی هنگتام تحویتل

چی ی مراجعه نمیکند .از باورهای دیگر مردم هنگتام تحویتل ستال

که دم غروب کلیه چراغهای من ل را روشن میکنند؛ ثتتی در گذشتته کته از

برق خبری نبود ،بتانوی منت ل ،چتراغ تتوری یتا چتراغ دستتی را تتا روز بعتد روشتن
میگذاش

و بر این باور بود که روشنایی و برک

تا سال آینده در خانته بتاقی خواهتد

ماند.
در نوروز امسال نی بنا به موقعی
ناملموسی داش

و اقتضای زمان که ویروس کرونا همه جا ثضور

مادران بیشتر از سالهای گذشته سعی کردند با ایجتاد فضتای شتاد در

خانه ،کاری کنند که در آینده ،فرزندانی که تجربه ستالهتای بتا هتم بتودن را نداشتتند
خاطره نامطلوبی در کهنشان باقی نماند.
البته ناگفته نماند که بانوان مقید و باایمان کرمان هنگام پهن کردن سفره هف
از تهیه هف

ستین،

سین قرآنی هم غافل نمیشوند و اغلتب بته منظتور برکت  ،آیتات قترآن

نگاشته شده با زعفران و گالب بر سطوح مختلف شیشهای را تهیه متیکننتد و بتر ستر
سفره در کنار قرآن کریم قرار میدهند؛ و بعد از تحویل سال یا در اصتطالح کرمتانیهتا
صدای توپ تحویل ،مادر خانواده از تمام وسایل سفره هف
اعضای خانواده میدهد و با ظراف
سین از آیات شریفه قرآن اس

سین بتهعنتوان تبترک بته

خاصی آیات قرآن نوشته شده را کته شتامل هفت

که با ثروف سالم آغاز شدهاند ،با گالب ناب در ظرفی

شستشو میدهد و به عنوان تبرک و تیمن از این آب متبرک گزعفران و گالب بته همته
اعضا به اندازه اینکه کامشان متبرک به آیات شریف قرآن شود و دلهایشتان شتفا یابتد،
 :tâičeârti .2سفره آردی اس
مخصوص امورات پخ

که بانوی نانوا روی آن آرد را الک کرده و خمیر میکند و یک ستفره چهتارگوش است

کته

و پ اس .

 :xomenoni .1در گذشته ظرفی از جنس سفال بود .به اندازه گردی نانها ساخته میشد و چون رطوب
مدت بیشتری نانها در آن سالم باقی میماند و مانند جا نانی عصر ثاضر بود.

را به خود میکشید
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شود .در ضمن طبق رسمی معتقدند که هنگام تحویل سال نباید اقالمی ماننتد ماست

و
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میخوراند .البته بانوان کرمانی اصوالً در موقعی های خاص مذهبی که متقتارن بتا ستال
تحویل اس  ،از این هف

سین قرآنی استفاده میکنند .در نوروز امسال بتهدلیتل پدیتده
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ناخواسته کرونا ،مادران کرمانی بیشتر مقید به تهیه هف

سین قرآنتی بته منظتور شتفا و

دفع هرگونه بیماری برای اعضای خانواده بودند و اعتقاد داشتند که بتا توستل بته قترآن
این بلیه دفع و نابود خواهد شد.
از دیگر باورهای مردم این بود که اگر تخممرغتی را روی آینته قترار دهنتد هنگتام
تحویل سال بر روی آینه تکان خواهد خورد چرا که عامه بر این باورند هنگتام تحویتل
سال ،دنیا که بر روی یک شاخ گاو قرار دارد ،به شاخ دیگر گاو منتقل میشود.
11ـ .0ديد و بازديد
همان گونه که در همه نقاط ایران معمول اس  ،یکی از ستن هتای جتدایی ناپتذیر
عید نوروز دید و بازدید و رف

و آمد با اقوام و خویشان و بستگان اس

زیبایی نوروز صد چندان میاف اید .این سن

که بر شتور و

دیرینه همچنان تا امروز باقی مانتده است

هرچند در نوروز امسال به دلیل شیو ویروس کرونا و ل وم رعای

فاصتله و بهداشت

فردی بسیار متفاوت برگت ار شتد .ویژگتی دیتدارهای نتوروز 33ایتن بودکته تتکتتک
خانوادهای ایرانی با دلتنگی بسیار و چهترهای غمنتاک از طریتق تمتاسهتای تلفنتی یتا
پیامک و دیدارهای چهره به چهره مجازی ،عید را به همدیگر تبریک گفتنتد .ستالهتای
گذشته که هنوز خبری از این ویروس مرموز نبود ،اولین ساعات عید یعنی آغاز نتوروز
رسم زیبای دید و بازدید از ب رگان فامیل در رأس همه امور قرار داش  .بتویژه اگتر در
خانواده فردی از سادات ثضور داش  .اما دیدار و دیده بوسی از اقتوام و خویشتان در
ایام نوروز از دیرباز رواج داشته و خانوادهها بعد از دیدار از اقوام هر کتدام بته ترتیتب،
سن

بازدید را هم به جا میآوردهاند .به این شکل که ب رگان فامیل هر کتدام بتهعنتوان

بازدید از کوچکترها به ترتیب به دیتدار آنهتا متیرفتنتد و ایتن ستن
میکردند .اگر هم در خانوادهای دختر یا پسری پتا بته خانته بخت

زیبتا را اجترا

گذاشتته بتود و بته

اصطالح اولین عیدشان بود ،خانوادهها به دیتدار آنتان متیرفتنتد و اولتین عیتد بتا هتم
بودنشان را با بردن هدیهای تبریک میگفتند.
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11ـ .0آشتی دادن
اصوالً در کرمان اگر بنا به دالیلی دو خانواده یا دو نفر به دلیل برخی اتفاقات با هتم
نوروز با پادرمیانی ب رگان فامیل و وساط

گیسسفیدان آنان را آشتی میدادند در ایتن

گونه مراسم اصوالً آشی با عنوان «آش آشتیکنون» از سوی بانوی من ل طبخ متیشتد و
با دعوت از تمامی اقوام و خویشان در این مراسم ،باب محب
میگشودند .رسم جالب دیگری که وجود داش

و دوستیها را بار دیگتر

ایتن بتود کته تتکتتک اقتوام از ایتن

خانوادهها دعوت به عمل میآوردند.
12ـ .0اهدای عیدی
سن

زیبای عیدی دادن ب رگترها ماننتد ،پتدرب رگ و متادرب رگ و بقیته ب رگتان

فامیل به بچهها یکی از جالبترین و به یاد ماندنیترین سن های این ایام اس
بچهها تنها دلخوشیشان از گذشته تا امروز دریاف

چرا کته

همین عیدیها بوده که بیشتر شتامل

اسکناس های نو و تا نشده اس  .ناگفته نماند در گذشتههای دور کته از پتول وستکه و
اسکناس خبری نبود ،برخی خانوادهها بویژه مادران یتا ب رگتانی کته بچتههتا مقیتد بته
دیدارشان بودند ،سعی میکردند همان تخممرغهای رنگ شده سفره هفت ستین را کته
اغلب با پوس
اصوالً سن

پیاز یا روناس رنگ میشدند ،بهعنوان عیدی به بچهها اهدا کنند.
زیبای عیدی دادن در فرهنگ مردم ایتران از دیربتاز از جایگتاه واالیتی

برخوردار بوده اس  .این سن

زیبا در کرمان نی همچنان رواج دارد .یکی از این امتور

اهدای عیدی به معلم مکتبخانه بود .در گذشتههتای دور کته از مدرسته و کتالس درس
خبری نبود ،خانوادهها برای تعلیم قرآن مجید و ستوادآموزی فرزندانشتان را بته مکتتب
میفرستادند .در گذشته زنتدگی استتادان مکتتب اغلتب از طریتق اولیتای شتاگردان یتا
بچهمکتبیها تتأمین متیشتد .در ایتن زمینته آموزگتاران شتیوه هتای مختلفتی را بترای
درخواس

یا دریاف

مخارج زندگی خود و اداره مکتب خانه اعمال میکردنتد .اصتوالً
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قهر میکردند و ماهها از هم بیخبر بودند ،در ایتام ستعید و اعیتاد مختلتف بتویژه عیتد
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معلم یا مالی مکتبخانه در اواخر اسفند ماه یعنی ن دیکیهای نوروز بر روی یک بیا
خطی که در آن چند شعر عامیانه یا شادباش عید یادداش

2

کرده بود ،بترای هتر یتک از
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شاگردان یک شادباش که شبیه به همان کارت تبریک عید امروزی بود ،بر روی کاغذی
کاهی یا رنگی مینوش

شاگردان مکتب میداد و به آنها ستفارش متیکترد

و به دس

برای والدین خویش بخوانند تا انعامی را که برایش در نظر گرفتهاند ،خدم
اشعار به این گونه بود:
و بلبل در فغان

برخیتتت عیتت تدیام بتتتتده

عید اس

ای بتتاب و متتام مهربتتان

برخیتتت عیتت تدیام بتتتتده

عیدی عطتا کتن ای پتدر

با قنتد و نقتل و هتم شتکر

استتتتاد باشتتتد منتظتتتر

برخیتتت عیتت تدیام بتتتتده

درستم اوستتاد

قتترآن بتته پ تیش متتن نهتتاد

درس کتتتابم ختتوب داد

برخیتتت عیتت تدیام بتتتتده

فرمتتود بتتر متتن بستتمله

آموخت ت

متتتن را مستتتئله

جان پتدر ،شتو یتکدلته

برخیتتت عیتت تدیام بتتتتده

دیگر «ترسل» 1خوانتدهام

ماننتتتد بلبتتتل خوانتتتدهام

با صتد توکتل خوانتدهام

برخیتتت عیتت تدیام بتتتتده

متتادر بپتت بهتترم چلتتو

امشتتب نتتدارم متتن پلتتو

نتو

برخیتتت عیتت تدیام بتتتتده

داده اس

میپوش بر من رخ

استتتاد درسام داده است

ثقش دو میش و بره است

شاعر و شاعرزاده اس

برخیتتت عیتت تدیام بتتتتده

 .2دفترچه
 .1نام یکی از کتابهای درسی بچهمکتبیها بود.

وی ببرند.
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البته اشعار باال منسوب به یکی از کسانی اس

که خود روزی شاگرد مکتبخانه بتوده

اس  .اما در کرمان اصوالً بچهمکتبیهتا بعتد از یتادگیری و روانختوانی قترآن موظتف
چارقد به مالی مکتب اهدا کنند.
برای مثال ،هر زمان که به سوره تبارک میرسیدند این شعر را میخواندند:
رسیدیم به تبارک

قندی بیار سه چارک

و یا هر زمان به لم یکن میرسیدند ،تکرار میکردند:
لَم یَکُن ثلوا بکُُن

در طبق مال بَکُن

10ـ .0کیفیت برگزاری اولین شنبه سال
در کرمان به طور کلی در مورد ایام هفته و روزهای سال ،عقاید خاصی وجتود دارد
بویژه برای روز شنبه و آغاز هفته .مردم کرمان اصتوالً اگتر اول هفتته خبرهتای ختوب
برسد و یا اینکه کسی پول یا هدیه یا شیرینی برایشان بیاورد به فتال نیتک متیگیرنتد و
معتقدند تا پایان هفته روزها و ایام خوبی را تجربه خواهند کرد .همچنتین معتقدنتد کته
اگر اولین روز سال به شنبه بیفتد ،آن سال برایشان سالی پربرک
از عقاید مردم کرمان در مورد شنبه اول سال این اس

خواهد بود .یکی دیگر

که اگر در این روز بتاران ببتارد،

سال پر بارشی را تجربه خواهند کرد و به اصطالح «تر سال» یعنتی ستالی پتر از بتارش
باران و برف خواهند داش .
14ـ .0سیزده بدر
در کرمان نی مانند بسیاری از نقاط در روز سی دهم فروردین ماه که در این شهر بته
روز «سی هگردی» معروف اس  ،خانوادهها به اتفاق هم پس از تصمیمگیتری و شتور و
مشورت قرار میگذارند که پیش از طلو آفتاب یا در گتویش کرمتانی «بیُتون روز» بته
محلی خوش آب و هوا بروند .در کرمان مناطق خوش آب و هتوا فتراوان است

بتویژه

اگر در ابتدای سال ،بارانهای بهاری باریده باشد همچنین زیارتگاههای فراوانتی وجتود
دارند که تعداد بیشماری از زائران کرمانی به سوی آنها ثرک

میکنند .مناطقی ماننتد:
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بودند بهعنوان انعام و دستخوش ،اجناسی مانند قند ،نبات ،ثلوا ،پارچته و روستری یتا
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شاه اده ثسین جوپار ،شاه نعم اهلل ماهان ،بیبتیثیتات ن دیکتی رفستنجان ،ستیرچ،
کوهپایه ،ترشاب بردسیر ،باف

و بسیاری از زیارتگاههای کرمان مانند تکیه عبتاسعلتی،
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و نظایر آندر مورد نحس بودن این روز هم عقاید خاصی دارند و بهطور کلی ،هر اتفتاق
ناخواسته و بدی را که در این روز بیفتد ،به منحوس بودن آن نستب
عقاید نشئ

گرفته از باورهایی اس

متیدهنتد و ایتن

که به آن پایبند هستند و بر این باورند کته در روز

سی هگردی کسی نباید در من ل بماند چرا که ممکتن است
شود .ثتی میگویند به مدت یک ستاع

نحستی ستی ده دامنگیترش

هتم کته شتده بایتد از منت ل ختارج شتوند.

همچنین معتقدند اگر کسی در من ل در بستر بیماری اس

باید در ایتن روز بترای دفتع

بیماری ،بسترش را جمع کند یا در صورت شدت عارضه بستر را به جایی دیگر منتقتل
کند .غذاها ،خوراکی ها آجیل و تتدارکات روز ستی ده در کرمتان عبتارتانتد از :انتوا
غذاهای محلی مانند ،ب قورمه ،کشک بادمجان ،انوا چلتو ،ختورشهتا ،و آجیتل ماننتد
تخمه ،پسته ،مغ بادام ،گردو ،فندق و خوراکیهایی از این دس

که در کرمان بته آنهتا

در اصطالح «چلِسْمِه» گویند .برخی دیگر از خوراکیهای معمول در این روز عبارتاند
از آش رشته که اغلب با کشک همراه اس

و همچنین «شولی» یا «اوماچو».

انوا شیرینیهای محلی مانند کلمپه ،کماچ ستهن ،کمتاچ آبتی ،قطشتاب ،ستوهان ،و
شیرینیهای خانگی که کدبانوان متبحر برای ایام عید طبخ میکند ،از دیگر خوراکیهای
روز سی دهگردی اس  .طبخ کماچ و نان شکری نی از ویژگیهای این روز اس  .یکتی
دیگر از خوراکی های معمول و همیشگی این روز کاهو سکنجبین اس

کته هنتوز هتم

خوردن آن از واجبات محسوب میشود .بازیهتای رایتج در روز ستی دهگتردی کته از
گذشته معمتول بتوده و همچنتان بتاقی است  ،عبتارتانتد از متاچلوس ،تتاببتازی و
طناببازی ،اِشکسبازی ،خَم پُلیوُ ،وس گُو سِته یُتو ،گترگم و گلته متیبترم ،خشتتک
بالشتک و عمو زنجیرباف.
سب ه گره زدن در ثقیق
بخ

برای ثاج

نوعی نی

دل اس

که اصوالً خانمها و بویژه دختتران دم

روا شدن و رسیدن به خواسته دلشان اقدام به آن میکنند و معتقدنتد

که با گره زدن به سب ه زودتر ثاج روا خواهند شتد .اشتعاری کته اغلتب دختتران دم
بخ

به هنگام گره زدن سب ه به زبان میآورند به قرار زیر اس :
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درد و بتتتتتتتتتتتتتالم

وَرْ تتتتتتو کوتتتتتتو

2

اَ ائ کُوتُو تتو اُو کُوتُتو

به ثق مرغ قُتد قُتتو

1

سال دگر خونِته شتوور

بچتتتتته ور بغتتتتتل

8

اما انداختن سب ههای نوروزی به آب روان یکی ازستن هتای دیرینته متردم کرمتان
که معتقدند با این کار تمام رنج و بال و غصههای ثاصل از سال گذشته را به نی

اس

سالی خوش و خرم به آب میسپارند .در پارهای از نقاط کرمان رسم اس
سب ه ،مقداری ریگ یا سنگری ه را نی به نشانه دفع پلیدی و نحوس

که بته دنبتال

سال جدید به آب

روان میاندازند .در گذشتههتای دور ،برختی از بتانوان پتس از تهیته یتک کتوزه نتوی
آبندیده و انداختن چند سکه که «جنو» معروف بود همراه کمی نمک و مقداری اسپند
یا «دشتی» در غروب روز سی ده اشتعار و اورادی را متیخواننتد و بته اصتطالح درد و
بالی اهالی خونه و کلیه درد و مر

ها را به صورت نمادین به داخل کوزه میریختنتد

و دم غروب آفتاب آن را از باالی سر در خانه یتا بتام منت ل بته داختل کوچته پرتتاب
میکردند و معتقد بودند با این کار تا پایان سال جدید تمتامی اهتل منت ل در صتح
سالم

و

خواهند بود.

15ـ .0جشن تندرستون
در کرمان 40 ،روز پس از نوروز جشنی بترای گشتایش بخت

و ستالمتی بته نتام،

تندرستون 4برگ ار میشود .این جشن یکی از آیتینهتای مهتم متردم کرمتان محستوب
میشود هر چند برخی دیگر از ایرانیان نی در آن مشارک
 .2کوتو :سوراخ ،روزنه
 .1قدقتو :سر و صدای مرغ
 .8ور بغل :درآغوش
 .4تندرستان

داشتهاند .در مورد این جشن
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ستتتتتتی ده بتتتتتته در

چتتتتتارده و تتتتتتو
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گفته میشود که از گوشه و کنار کشور ،مردمان بسیاری کوشش میکردند تتا در چهلتم
نوروز ،با پیمودن مساف های طوالنی ،ختود را بته مراستم برستانند و ستالم

روان و
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جسم را برای خود و خانواده آرزو کنند .این جشن همهستاله بتا ثضتور ختانوادههتای
کرمانی و بویژه با محوری
شیوشگان ،در پش

مادرب رگان و ب رگان طایفه و خانوادهها ،در دامنه ستپندینه

2

پارک پردیسان امتروزی و در جتوار قلعتهدختتر ،در پایتهکتوه کته

تپههایی سنگی نام تندرستان اس  ،برگ ار میشود .کرمانیهای باستان معتقد بودنتد کته
دامنه شیوشگان در شرق قلعه کهن گواشیر و قلعهدختر ،مکانی مقدس اس
ثیات و سالم

و موجبات

و روزی آنها را فراهم میسازد ،از این رو ،هر ساله در روز چهلم عیتد

نوروز به مکانی به نام تندرستان که در همین منطقه شیوشگان قرار دارد ،متیرفتنتد و از
خداوند ب رگ ادامه روزی و باران و سالمتی خانواده خود را تقاضای میکردند .در ایتن
میان ،بیشترین تقاضای سالمتی برای زنان نازا بود؛ زیرا آناهیتتا ،الهته روزی و زایتش و
ثیات اس  .در این خصوص زنان نازا اقدام به غسلی شبیه به غسل تعمید میکردند که
هنوز هم انجام میشود .در این مراسم با سفره انداختن ،آش پختن ،نذری دادن ،نواختن
انوا سازهای موسیقی و ...به دس افشانی و شادی کردن میپردازند .نتیجه جشتن ایتن
بوده اس

که برای یک سال ،هر نو بیمتاری از دور ختانوادههتا رخت

بسیاری از دوشی گان به خانه بخ
اسالم ،زرتش  ،یهود ،مسیحی

برمتیبستته و

میرفته اند .جالب اینکه پیروان تمام ادیان از جملته
و ...در این جشن به گونهای مشترک ثضتور گستترده

داشتهاند و از این رو ،این جشن ،پایهها و ریشههای ژرف فرهنگی دارد.
 .4جمعبندی

در نوروز کرونایی مردم خانهتکانی را با وسواس و دق

بیشتری نسب

به سالهتای

قبل انجام دادند؛ برای مثال ،زنان کرمانی مانند سالهای پیشتین محتل زنتدگی ختود را
کامالً تمی کردند اما به دلیل کرونا در این کار دق
ضدعفونیکننده بیشتری استفاده کردند.
 .2مقدس

بیشتری بته خترج دادنتد و از متواد
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به جای آوردن آیینهای استقبال از نوروز در کرمان با شتیو ویتروس کرونتا ماننتد
گذشته نبود و شکل آن تغییر کرد برای مثال ،مردم برای ثفظ پروتکلهتای بهداشتتی و
به شکلی غریبانه در منازل خود برای درگذشتگان فاتحه خواندنتد و بته شتکل محتدود
نذری و خیرات دادند .بعد از تحویل سال نو نی کمتر کسی به میهمانی و دید و بازدیتد
و بیشتر از طریق شبکههای مجازی گتماسهای تصتویری ،پیامتک و عیتد را بته

رف

یکدیگر تبریک گفتند.
بازارها و مراک خرید مانند سالهای قبل از کرونا شلوغ نبودند و افتراد کمتی بترای
خرید پوشاک سال نو به بازارها مراجعه کردند ،آن هم بیشتر برای کودکان و جوانان بود
و اغلب مردم از پوشاک نو سال قبل خود استفاده کردند همچنین بتا توجته بته شترای
خاص و نگرانی مردم ،آجیل و شیرینیجات از بازارها خریداری نشد و بتانوان کرمتانی
با پخ

شیرینی و فراهم کردن آجیلهای محلتی ماننتد قتاووت کرمتانی از اهتل خانته

پذیرایی کردند.
زنان کرمانی به شکلی خاص ،مدیری

امور خانه های خود را در دس

برای تردد کمتر خود و اعضای خانوادهشان ،به پخ

داشتند ،آنان

نان در منازل خود روی آوردنتد و

همچون گذشته برای این کار از تنورهای سنتی استفاده کردند و ورود و خروج اعضتای
خانواده به منازل نی همراه با ضدعفونی بود.
اقدامات بیشتر بانوان کرمانی و نیات آنها نی بهواسطه شیو این ویروس تغییتر کترد
برای مثال ،کاش

سب ه یا همان گطاقو با نی

دفتع و رفتع ایتن بتال و ستالمتی کامتل

بیماران صورت گرف .
با شیو ویروس کرونا و مقارن شدن آن با عید ب رگ نوروز ،مردم کرمان که به ایتن
سن

و آیین ها همچنان اعتقاد راسخ داشتند ،و هیچ کتدام را تترک نکردنتد و فقت بته

منظور ثفظ سالمتی خود و دیگران در انجام آن بته شتکلی دیگتر عمتل کردنتد ماننتد
چیدن سفره هف سین مثل همیشه و عیدی دادن به شکلی دیگر ،واری وجه به ثستاب
افراد گدادن تخممرغهای رنگ شده سفره هف سین
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جلوگیری از هرگونه تجمع در پنجشنبه آخر سال گشب برات به م ار امتوات نرفتنتد و
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جشن های محلی مانند گتندرستان در عید کرمانی به دلیل شترای ختاص کرونتایی
برگ ار نشد ،امری که با توجه به اهمیت

ایتن جشتن و ریشتههتای ژرف فرهنگتی آن
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میتواند آسیب جدی به فرهنگ بومی این منطقه وارد کند.
منابع

 اغلب اطالعات و دادههای این مقاله به صورت میدانی گرد آوری شده اس .
ت رثمانی ،جبار گ . 2833فرهنگ و کرونا .تهران :انسانشناسی.
ت همایش ملی گ« . 2833پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا بر حوزههای میراث
فرهنگی ،گردشگری ،صنايع خالق و هنرهای سنتی» .تهران :پژوهشکده متردمشناستی
میرا

فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی.

