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است و مردم ما از  عتیو مصادف با تحول طب تیپراهم اریما بس هنینوروز در م میدانیطور که مهمان
 ییبه بهار اهورا یمنیگذار از زمستان اهر یهم برا یو طبعاً آداب داشتندیم یرا گرام نییآ نیا ربازید

 .دییبفرما یحاتیداشتند؛ لطفاً درباره آداب نوروز توض
  نه؟ ایاست  رانیکلمه متعلق به ا نیا ایکه چرا نوروز، و آ شوم،یگو مونوروز وارد گفت ۀواژدیبا کل من
 یاروز نو است. کلمه یمعنگرفته شده است و به ،بوده جیباستان را یکه در فارس «وَرَخشنَه»نوروز از کلمه  واژه

به  هیثبت نشده و به نام ترک ونسکوی یدر سازمان جهان رانیو تعلل از طرف ا ریخأت لیدلاست که به یکامالً پارس
در  ؛را ثبت نکرده نییآ نیکه واژه متعلق به آن است، ا یمل دارد که چرا کشورأت یجا اریاست و بس دهیثبت رس

ازبکستان )خراسان بزرگ( قبل از ما آن را به ثبت  زستان،یفغانستان، ترکمنستان، قرقا کستان،یتاج کهیصورت
 راواژه  نیا رانیا یکردها ی. حتردینوروز را جشن بگ تواندیاست که م یکشور نیعنوان هشتمبه رانیو ا انددهرسان

 کیکالس یفارس یهاشهیهنوز ربدان معناست که  نیورخش آمده است و ادارند که از نه «وُروژنَه»تحت عنوان 
در شمال  یدرونِ خراسان، بخش یدر شمال خراسان، بخش یوجود دارد. بخش یرانیکهن اقوام ا اتی)باستان( ما در ادب

کاسه کیکه  یها ماندگار شدند و زمانآداب و سنت ا،هواژه نیدر مرکز، ا یدر جنوب و بخش یبخش ران،یا یغرب
 یلحاظ زبانو فرهنگ بوده است، هم به تیمدن یدارا هایو آشور هایالمیقبل از ا رانیکه ا میشویمتوجه م ،شوندیم

 .یاجتماع میلحاظ مفاهو هم به
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ماه از دهم بهمن دهدیبه آن، نوروز گفته نشده است؛ شواهد نشان م کبارهیواژه است که به  نیا ۀدربار یبعد بحث
 ؛کنندیرا کامالً معنا م عتیانسان و طب ۀرابط نهایکه ا شدهیاجرا م یشینما نییو آ شیچند جشن، نما رماهیتا اول ت

 عهیماوراءالطب یروهایوجود نداشته است، به ن یصورت رسمبه نیو د کتابدور که  اریاز گذشته بس انیرانیا یعنی
 .کردندیبرقرار م الوگیداشتند و با آن د مانیا
شمار جهان به ملل نیترباستان، روم باستان و مصر باستان از متمدن ونانیباستان همزمان با هند باستان،  انیرانیا
 دیهم با یقیاز موس شدیپزشک م یاگر کس م،یبه نام حک میداشت یدور اشخاص اریبس یها. ما در گذشتهآمدندیم
اقل هفت، هشت تخصص حد یعنی ؛داشتیاطالع م دیو حقوق و در ارتباط با خانواده هم با اتیاضیاز ر دانست،یم

. اما امروزه شدیم میتا حک دانستیو... م یشناختباستان ،یزبانشناخت ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یستیز یِشناسانسان
 یما بودند، برا اکانیکه در گذشته ن یمانیاست. اما حک یخاطر دست ما خال نیبه هم و پزشک تنها پزشک است

اصالً  ایارتباطمان با گندم )که آ عت،یارتباط ما با طب یبرا یعنی آمدند؛یشمار مما مرجع به یهاو سنت هانییتمام آ
 .کردندیاجرا م یشینما نییآ کینه(  ایامسال گندم بکارند 

و دفاع از  یو سلحشور ییجنگجو .۲ یو دامدار یکشاورز .۱ :بوده است فیشر اریباستان چهار شغل بس رانیا در
 طورنیهم در زاگرس هم اکنون .معتمد )که در تمام امور حضور دارد(.۴(، ی)ادار یریدب ،یآموزگار ،یمعلم .۳ میهن

 یاریوبختچهارمحال ایاستان لرستان  یاز روستاها یکیمثالً اگر در  رود؛یم شیبا معتمد پ شانیاست و تمام کارها
شخص  نیبه ازدواج دخترشان با ا تیآنها رضا ،باشدشغل کاذب  یبرود، ثروتمند اما دارا یبه خواستگار یشخص

 یدانش و آموزندگ ر،یتدب ۀدهندنشان نیو ا کنندیموافقت م عاًیسر ،معلم ساده باشد کیاما اگر خواستگار  دهند،ینم
 .برجاستدر کنار فرهنگ ما است که هنوز پا

اگر  ای کردند،یاجرا م شینما ،دست نیاز ا یو موارد است ادیبارش ز کند،یقهر مدرخت  نکهیا یمردم برا نیا حال
اند، مثالً نکرده دایامور پ نیا یبرا ی. امروزه هنوز پاسخدادندیانجام م گرید یکار ه،دادامسال گندم ن عتیطب
درخت بارور شود  ای اچهیکه در کردندیم یاما در گذشته کار دچه کنن دیبا دانندینم شودیم که خشک یااچهیدر

 ینیسنگشانه یلیامسال فالن کار خ رایز میسال بعد چغندر بکار گفتندیم ،کردیقهر م ینی. اگر زمدیایبو از قهر در
 .با علم و دانش توأم بوده است نهایا ۀهم ؛کرده است

 عتیارتباطشان با طب هایرانیکه ا میدانی. مندیگوینوروز م ،میکه ما به قبل و بعد از آن کار ندار نیب نیدر ا ییجا
 ریماه که جشن چوپانان و زمان استراحت بوده است و در تعببوده است. از دهم بهمن یعال عهیالطبماوراء یروهایو ن
صورت  خواهدیکه م نیتا اول فرورد م،یبه زمستان برو میخواهیم کههمراه شده است  نهایسرما هم با اننه یگرید
و  یکوبیجشن و پا نیو ا دیآیم روزیعمو پ ،مراجعه بکند یگریو به خواب برود و بعداً بازگردد و در جهان د ردیبگ

اعتماد، از  لخوب و قاب اریبس انیب با،یز یبلند، لباس یشیکه با ر یبه مردم بدهد. همان شخص خواهدیرا م یشاد
 نیتنها در فرورد. او نهدهدینوروز را م دیگفته و نو یو شاد یمردم از خوب یو برا دیآیم نییها پاها و صخرهکوه

 ینییآ ران،یا یاتفاق در کردستان ما و در غرب و شمال غرب نیو همزمان با ا دیآیقبل از آن هم م یبلکه روزها



9
9 Irānshenāsi

Journal of Iranology

فصلنامه ایران شناسی
14

00
وز 

نور
م  

هار
 چ

اره
شم

   
وم

ه د
دور

Vo
l. 

II
   

 N
o.

 4
   

 N
ow

ru
z 

 2
02

1

ها به آن و فارس «ساالماخشال» ای «ساالماکشال»به آن  زبانانیآذر ،«یدورکشال»داشتند که کردها به آن 
 .ندیگویم «یاندازشال»

 یو بر رو کردندیرا اجرا م گفتندیکه م ییهاالوگیو رقص و تنبک و نشاط و د یشاد روز،یهمزمان با عمو پ هابچه
 شناس،ییبایپزشک، روانشناس، ز هایساز. اکنون در ساختمانرفتندیم ،داشته رینورگ دورک که ییهابامپشت
شوند، روان فرزندان مشکل داشته باشد،  ماریب هانوادهباعث شده که اغلب خا نیشناس و... حضور ندارند و اانسان
 یاست که االن عمر روان یعی. پس طبستین یبهداشت )روانی( لحاظبه یسازشوند و... چون ساختمان تیها اذخانم
عالوه بر  ،ساختمان شودنور داخل  نکهیا یآمده و فشار وارده به مردم باالتر رفته است، اما آن زمان برا نییما پا
شان هم سوراخ سقفکردند؛ تعبیه میپل و... پل، سهپل، پنجهفت ،یدرهفت ،یدردو ،یدرسه ،ی، چهاردریدرپنج
ببرد؛  نیرا از ب کروبیو م یو حشرات موذ دهیدر تمام منزل چرخ چرخدیهرکجا م دیکه خورش یچون زمان ،بوده
و از باال  رفتندیم هابامپشت یها رواست. بچه شدهیم هیها هم تعبحمام یکه برا ندیگویم «دورک»فضا  نیبه ا

، آن نور ریکه ز یو معموالً اشخاص دادندینوروز را خبر م یو شاد یکوبیو با رقص، پا انداختندیم نییپا یاپارچه
و  گذاشتندیم ،که انداخته شده بود ییهارا درون پارچه شانیایبودند، هداو  دور آن نشسته  دهیچ نیسهفت ۀسفر

ها تمام دورک یها رو. بچهدشانیباال بکش دیتوانیها پر شده و مپارچه هک دادندیبه طناب عالمت م یو با تکان
 .گشتندیپرنده تمام منطقه را م کیو مثل  دکردنیم میخودشان تقس نیو ب یرا گردآور ایو هدا رفتندیم

. دهدیکار را انجام م نیو ا دیآیم ریو دانش و تدب یبوده با خردمند نیاز همان دسته معتمد یکیکه  روزیپ عمو
 ،روزیهمسر عمو پ ندیگویها ماز افسانه یمانده است. در بعض یکنون باقاست که تا ینییآ یهاشیاز نما یکی نیا

 روزیو عمو، پ رودیزمستان به خواب م یعنی. رودیاب ماو به خو د،یآیسرما مکه همسر ننه یسرماست و هنگامننه
 .دو با هم مثل چرخه هستندنی. اشودیم

و  هایالمیکه در دوره ا یموزدُ یمثل خدا ست،ین گریو د رودیسرما مشروع شود ننه خواهدیکه م نیفرورد معموالً
باستان گرفته شده  المیپشت سر مسافر هم از ا ختنیتا برگردد. آب ر زندیریو آب پشت سر او م رودیم هایآشور
سن نیستیدارد که پروفسور کر یجذاب اریداستان بس زین نیو ا ترا؛یزروان و م ۀدور نیشت، بتقبل از زر یعنی ؛است

منتها  .کندیهم اشاره م یپاشو به آن آب صحبت ومرثیکطه با در راب «انسان نینخست ار،یشهر نینخست»در کتاب 
و خونش را بر  کشتندیکه گاو نر را م گونهنیا ؛کردندیم یمراتع، مزارع و تشکر از خداوند بالگردان یآن زمان برا

ها هم و در گات دیکار را انجام نده نیا دیگویم ،دیآیشت که مت. اما زرردیصورت بگ یتا بالگردان ختندیریم نیزم
 یجا یپاشو آب یرپاشیو ش شودیقدغن م یگاونرکش ،الدیقبل از م ۶۰۰ سال را متذکر شده است و از حدود نیا

ۀ دو دوردر چون  شود،میبرگزار  زین در ارمنستان ناجرا و اآل رانیپاشون در اآب یشینما نیی. بعدها آردیگیآن را م
 .ده استبو رانیارمنستان متعلق به ا تاریخی

 رماهی)جشن چوپانان( تا اول ت ماهبهمن ۱۰آن که از  یشینما یهانییمربوط به نوروز و آ یهافرهنگ ما جشن در
 ن،یزم عت،یبه مرز تعادل طب . اما لزوماًگفتندیکه به آن نوروز م شدهیاجرا م نییآ ۱۵)جشن کشاورزان( ادامه دارد، 

را نوروز  شودیتر مو تازه کندیم یکه با هم تالق ییجا دن،یروز چرخ ۳۶۵ نیکه ب شودیگفته م خیزمان و تار
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 ان،یوران، جنگجوتامپرا ن،یسالط ؛کردندیوجود داشته که مردم کار خود را م انیرانیا ینگره در زندگ نی. اندیگویم
 ،میبگرد رانیگذشته مردمان ا یبوده است، اگر در زندگ یعموم مردم در شاد یکشاورزان و... اما زندگ ن،یمعتمد

 نییآ دییزایقلو مداشتند. اگر گوسفندانشان دو عتیبا طب یقیارتباط عم نی. همچندید مینخواه یعزادار کی یحت
 آوردندیمفرزندانشان که دندان در یبرا کردند،یبرگزار م یشینما نییآ دادهیاگر درختانشان ثمر م کردند،یبرگزار م

آن شب را جشن  دییزایکه گوسفندشان دوقلو م یهنگام هایبعض ندیگویم یحت کردند،یبرگزار م یشینما نییآ
 ت،یامن یبرا هانییآ نیبوده است و ا ادیز اریبس عتیبا طب یرانی. در هر صورت ارتباط انسان اکردندیسده اعالم م

 ان،بزرگ داشتیواقع گرام. همه حساب شده است و درشودیم فی( تعریشناسآرامش، بقا و معرفت )شناخت
اکنون  شودیمتوجه م یرانیکه انسان ا یبه زمان میرسیاست. سپس م یحیو تفر یو در آخر سرگرم یشناسمعرفت

است. در  دهیمان استراحت فرا رسوجود ندارد و ز یثمر چیاند، هوقت سرما و زمستان است، درختان خشک شده
و  ؛چه کند دیدار است باکه خانواده یشخص ،یکاریکه در اوقات ب کردندیم یزیرچوپانان برنامه یهنگام برا نیا
در نقش چوپان که به او  یهرسال شخص ماهدهم بهمن یعنی. گرفتیشکل م «یگردکوسه» یشینما نییآ گونهنیا

 .کردندیرا برگزار م شینما نیا ،یبه همراه گروه ندیگویم «کوسه»
خطاب  گونهنیندارد را ا شیکه ر یکس ایاز کوسه داده نشده است. آ یدرست فیما تعر یشینما اتیهم در ادب هنوز

 دیجمش ،ییضایب در آثار قیاند مد نظر است؟ خود من بعد از مطالعات دقگرفته ایکه از در یاکوسه ای کنندیم
 یگردکوسه رسدیکه به نظر م دمیرس جهینت نیابه  یپژوهشگران حوزه تئاتر، مخصوصاً تئاتر مردم گریپور و دملک

کش و توبره ینقش زن چوپان، شخص ینفر نقش چوپان داشته، شخص کی) شدهیکه دهم بهمن اجرا م انیرانیا
آمده است  «گوسان»خراسان به نام  قیاز طر نهای(، اآمدندیهم به دنبالشان م یازن و رقصنده، عدهتنبک یشخص

و  یگردبه نام کوسه رانیشده است و در مرکز ا لیتبد «ماگوسان»به  انهیم یایآس رو سپس خراسان بزرگ د
بوده( به نام  رانیاز ا یو باکو )که جزئ هیاروم ز،یکردستان، تبر جان،یدر آذربا رانیا یبوده و در شمال غرب ینقالسهکو
 یهااست. فصل شدهیخوانده م «نیبرنشکوسه»به نام  رازیتا ش نییو در زاگرس به پا شدهیشناخته م «نیگلکوسه»

 .ماه که جشن چوپانان بوده استاست؛ فقط دهم بهمن یکیکالً  شانیهاشهیاما ر کندیفرق م شینما نیا یاجرا
 است؟ یپارت یهامرتبط با گوسان نیبرنشو کوسه یگردمراسم کوسهشما معتقدید که  پس
 کلمه دیگویها به من مداده. امدهینرس یقطع جهیاست اما هنوز به نت گونهنیا نجایو مطالعاتم تا ا هاافتهی منبع

comedy   آور چندش اریبس و کیاوقات مستهجن، رک یکه شاد، طنز، مضحک، گاه ییهاباستان به ترانه ونانیکه در
 یکی. شودیم لیتبد comedy بوده است که بعداً به کلمه هاکوموس ایها کلمه کوسه نیاز هم شود،یاست گفته م

 ۵۰۰ یعنیاست؛  حیمس الدیربوط به هزاره سوم قبل از ماز آنجا بوده که م یمن در رابطه با کلمه کمد اتیاز فرض
 .الدیسال قبل از م

 ؟ایتالیدالرته ا ایکمد یحت
را  سهیو اد ادیلیا ونانیدر  حیمس الدیقبل از م لسا ۶۰۰که هومر  مینیبیاست، م یخیلحاظ تاراول من به لیدلبله. 

 لوسیسخیدر دوره قبل از آ ،سدینویطنز را م یهاشنامهیکه نما سیکه تسد مینیبیمنتشر کرده است. بعد از آن هم م
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 ،۴۰۰لوسیسخیآ چون ستین الدیاندازه هزاره سوم قبل از ماش بهسابقه ؛شدهیمضحک و طنز اجرا م یهاشیو... نما
هومر  نکهیسال قبل از ا ۴۰۰هزار و  ۲ یعنیبوده است.  حیمس الدیقبل از م ۴۸۰ لوسیپیاور الد،یقبل از م ۵۰۰

مرسوم  یگردباستان کوسه رانیدر ا د،نسیبنو ید تراژدنبخواه گرانیو د لوسیسخیآ ای سدیبنو نیبخواهد در مورد ا
. ستیشده نچون کنترل زنند،یم شتز یهاو حرف ندیگویمستهجن م یهاالوگیهم د یگردبوده است. در کوسه

 هیباستان شب رانیبه ا یلیخ اششهیر «گرددوره اگرانیخن» دیگویهومر م نکهیکنند. ا جادیمضحکه ا خواهندیآنها م
ثر أباستان مت رانیکه از ا دهدیها نشان مهرفته است، اما گمان)به آنجا(  رانیاز ا شینما نیا میبگو خواهمیاست. نم

که کالر  «ییگرااشاعه»وجود دارد به نام  ی. مکتبمییگویم ییگرابه آن اشاعه یشناسانسان هما در حوز ؛بوده است
از آنها معتقدند که تمام  ی. بعضکنندیم دییأرا ت نی( اییگرا)علمداران نهضت اشاعه کایهم از فرانسه و آمر سهیو گل

 تواندیم ینیهر سرزم ندیگویم انیگرااز اشاعه گرید یرفته است، اما گروه ایها از مصر به تمام دنو اسطوره هانییآ
باشد که مربوط به خودشان است  ییهاباورها و سنت ،یریاساط ،یشینما یهانییآ نیاز ا یکیخودش خاستگاه  یبرا

است  ن( ممکقایلوت با آفر ری)مثالً کو یطیمح کسانی طیشرا ای یخیتار یکینزد . امامیبکن اسیق میتوانیو ما نم
کار نبوده در  یوقت مهاجرتچیه یاجرا شده است که مثل هم بوده باشند ول نییآدو کرده باشد که  جابیا گونهنیا

وجود داشته است، باعث خلق  نیکه بر انسان در دو نقطه از کره زم یی. فشارها«تَوارُد» ندیگویم نیبه ا که است
 انیگراکم کند. اشاعهبرسد و درد خود را  شیبه آرزوها یسازورهبا اسط خواهدیچراکه م شود،یم اسطوره ای نییآ کی

ها با که سال یشپژوه میمن و ت نیداشته باشد. بنابرا یخود خاستگاه یبرا تواندیم یهر کشور ندیگوینوع دوم م
دالرته  یکمد. در میدانیدسته م نیمرسوم است را از ا ایتالیدالرته که در ا یکمد ای یکمد ۀکلم م،یکنیهم کار م

 نیو ثابت بودند؛ اما ا دندیدیمآنها را مردم  که کردندیاجرا م یشیو نما دهیکش ییهاپارچه ،یبلند یسکو یرو
 یبرا گرفتندیرا م ایها و هدادر کوچه رفتندی. آنها مشودیم لیها در حرکت بودند و به جشن چوپانان هم تبدکوسه

 لیدل. بهروزیف یمتفاوت است با حاج اریهم بس روزیعموپ نکهیکماا ،ییامتفاوت است با گد اریکار بس نیو ا ؛چوپانان
بوده  یدیسفشیر رمردیهمان پ روزیو عموپ وجود نداشته است یبه نام حاج یاما کلمه کیکالس اتیدر ادب نکهیا

 .دادیبهار را م دنیفرا رس دیکه نو
در اراک، تفرش،  یگریزمان د کیدر  یناقالکوسه یول راز،یدر ش شودیاجرا م یزمان کیدر  نیبرنشکوسه رانیا در

شده است و  یناتیحالت تزئ شتریاالن ب یرا پابرجاست، ولجا نیو هنوز هم ا شودیو شازند اجرا م جانیفراهان، کم
است و  فاتیتشر شتریداشته را از دست داده و ب یشناسکه از منظر انسان یآشکار و پنهان یآن کارکردها گرید

 لیو ساختارشان ممکن است متفاوت باشد و دل که در خراسان هستند مدل ی. مثال گوسانانردیگیصورت م فیتوص
چون حرف »اَ«  ،شودیم لیتبد «ماگوسان» ای« ماقوسان». سپس در شمال خراسان به کندیآن هم فرق م ییاجرا

 ییهایگردانمثل کوسه اًقیکردم که دق دایپ هیروس تاژیدر کتابخانه آرم عکسی ؛به قفقاز میرسیبعد از آن م .ندارند
ماقوسان نام  ایگفتند ماگوسان  د؟ییگویچه م شینما نیکه به ا دمیو پرس کردندیبود که در تفرش و شازند اجرا م

 .است رانیاز ا شینما نیدارد و متوجه شدم که ا
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 کیمردها در نزد  ؛تونل زدن )پل زدن( ای گمرگیوربرمیبه نام ک میدار گرید یشینما نییآ کی مییآیکه م جلوتر
در آن  رفتند،یو به آن سو م شدندیتونل رد م نیشبانه از ا دیو بعد تمام مردم با ابانیبه ب زدندیتونل م نوروز، دیع

 تیتسل کردند،یم یخواستگار ،شدیم پرداختبه هم  شانیهایبدهکار شد،یم یآشت شانیسمت تمام قهرها
 یکیچون در تار مثالً و یگریمحل د کیدر  کردندیم بیانو دردها را آنجا  هانهیک ۀمردم هم یعنی و... گفتندیم
که از  زندیجار م یجارچ ،شدندیکرده و آرام م یداشتند؛ و بعد که همه آشت یگریجهان د کی ییگو رفتندیم

در آخر تا تونل را پشت سر خودشان  ماندندیو مردها م کنندی. همه مجدد از تونل عبور متانیبه روستا دیتونل بازگرد
 اریبس یشینما نییشان. چه آدر خانه دیایبازنگردد و ب یو بدبخت نهیک ،یمنیاهر ،یزشت ،یدیخراب کنند، که پل

 .کردندیاجرا م یامانهیدرست و شرافتمندانه و حک
عرب است که وارد  اتیاش متعلق به ادبچهارشنبه «؛یسورچهارشنبه» ای «یسور»به نام  میدار یبعد از آن جشن 

آخر  ۀ. به چهارشنبتفاوت داشتکه عددش  میو... داشت رگانیشده وگرنه ما امرداد، مهرگان، آبانگان، ت یپارس اتیادب
ر ماه مارت مطرح است و د «دِرِندِز»هنوز به نام  انهیم یایجشن در آس نی. امییگویم یسورسال جشن چهارشنبه

شب به  نیاند، تا اسال قبل، ازدواج کرده کیهفته تا  کیکه از  ی. در آنجا عروس و دامادشودی)اسفند( هم اجرا م
 نهخا یجلو ندیآی(. خانواده دختر میسور)جشن چهارشنبه ردیتا شب درندز صورت بگ روندیخانه پدر عروس نم

ها آن لی. خانواده داماد و عروس و فامندیآیدم در م یآنها هم با لباس عروس و داماد کنند؛یدامادشان آتش روشن م
شب دختر  نیو از ا دهندی. تنقالت به هم مکنندیبرگزار کرده، آش پخش م یکوبیو پا یجشن، شاد ؛شوندیجمع م

 .شنج نیبه خانه پدرش برود به احترام ا تواندیم
چقدر کارکرد جشن  نیاو  رفتندیم میحضرت مر یسایبه کل گرفتندیجشن را م نیکه ا ییدامادهاوعروس راًیاخ

در  یسور نییآ نی. در امییگویم یآمد خانوادگورحم و رفتۀ که در اسالم  صل یاست، همان سنت دیدارد و مف
 .ندیآیان منزدش پاک مردگانشان حمعتقدند که اروا یو حت شوندیدور هم جمع م همه ران،یفرهنگ مردم ا

نوروز و  ایمارس  ۲۱مصادف با  نییقبل از نوروز، آ نییآ ،میکنرا سه بخش  یشینما یهانییآداب و آ نیاگر ا
 .میکنیصحبت م شانوروزیپ یهانییآ ۀکه اکنون دربار میبعد از نوروز را دار یهانییآ
و دور  عتیبا طب یآشت نی. امیاو هنوز وارد نوروز نشده شودیبرگزار م یچه مراسم یرانیکه در اقوام ا مین گفتاآل تا
از  نکهیبعد از ا دانندیچون م کنندیم زیرا تم شانیهابعد خانه رد،یگیدل در ابتدا صورت م یتکانو خانه ختنیر

 ؟یطیشرا . با چهندیآیبه خانه است و بعد از آن است که ارواح پاکشان به نزدشان م یدگینوبت به رس ،تونل رد شدند
 .ندیآیبا حضور آتش م

آتش در فرهنگ  نکهیدر رابطه با ا یروسینوشته و پاپکتاب و سنگ چیو در ه ،یدنینه پرست و نه بت است آتش
 هستند که اعراب آن را یرانیا یهاجیشو باد آخ نیوجود ندارد. چون آتش، آب، زم یبوده، سند یدنیپرست هایرانیا

 شوندیم ،چرخندیعناصر م نیکه ا یداشتند و هنگامیم یچهار عنصر را گرام نیا هایرانی. انامندیعناصر اربعه م
را اگر به  لوفریدارد. گل ن دیچون نشان از خورش، باستان است رانیا یهااز نشانه یکیهم  لوفری. گل نلوفریگل ن
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 یبرج فلک ۱۲چون به  داشته باشد، دیپر با ۱۲حتما  لوفریدارد. گل ن یپوشانکامالً بر آن هم میالصاق کن دیخورش
 .ساعت ۱۲ ایبودند  دمعتق

ها هرکدام از ستون یرو راز،یپاسارگاد ش کینزد ستون در ۱۲وجود دارد؛ مثل  اریبس ۱۲ عددباستان  رانیا نییآ در
جو  یگرید یرو ختند،یریگندم م یستون مقدار کی یرو ؛گندم( ای میامسال جو بکار )که مثالً کاشتندیبذر م کی

گفتند امسال سال یکدام سبز شده، م دندیدیچند روز م ازکردند و بعد یم یپاشآب و بعد برنج، عدس و... یگریو د
 .زدندیفال م عتیبه طب گونهنیواقع او در محصول است نیا

د به نزد نخواهیاقوام مردگان مکنند و چون یم بایپوشند، خودشان را زیهمه لباس معطر م یسورچهارشنبه در
آن  ۀمرحل نی. اتفاقاً آخرستین یسرگرم کیبکنند، فقط  یهست جهان دیتجد یخواهند نوعیمو  دنیایب شانیا

را گفته  نیهم زین «جهان خیتار»در کتاب  راکرکرده است. اسکار  دییأرا ت نیکه جوزف کمبل هم ا است یسرگرم
 آن وجود یکه در ابتدا یشناسو معرفت یشناساست و در اصل شناخت یجشن سرگرم نیا ۀدیفا نیاست، که آخر

 نیخبر ندارد که ا یاما کس شوندیهمه دور هم جمع م یعنی. مهم است است،کارکردش پنهان  ودارد 
و همه  زندیریها را دور میبد رایکند زیم فیها را خوب و لطکند. آدمیم کیدل همه را به هم نزد یسورچهارشنبه

است که اول به  نیا یسورچهارشنبه نییتر در آمهم نهایا ۀاست. از هم یاتفاق خوب یلیخ نیشوند و ایم کدستی
. ستیواقع دلشان خوش نان فوت کرده و عزادار هستند و درفرزندش ایکه مرد ندارند و مردشان  روندیم یخانه کسان

 یو شاد یکوبیکرده، پا زیشان را تمخانه کنند،یروند، لباسشان را عوض میها مآدم نیتربختشور ۀخاناول به 
رسند و جشن یو پادشاهان م نیوران و سالطتبزرگ منطقه و سپس منزل امپرا ۀتا به خان ندیآیو بعد م کنندیم

 نییآ نی. بنابراشودیم یجشن مل یاگونهبه ،مراتبسلسله نیپردازند و ایم یکوبیپا بهو  رندیگیم یهمگان
از عناصر چهارگانه  یکی نکهیا لیدلو آتش را به ردیگیگونه شکل منیاست که ا انیرانیا یجشن مل یسورچهارشنبه

کجا )هر کندیرا دور م ثهیارواح خب مدهد و هیبه ما م یقدرت و علم است و آگاه ،ییاست، هم گرما دارد، هم روشنا
 ییضایشت، که بهرام بتاز زرقبل  یلیخ مییبگو ینحوبه میتوانیم نیروند(. بنابرایم نیآنها از ب ،دیآیم دینور و خورش

شکل  یسوراز آتش باعث شده که چهارشنبه اوشیاشاره کرده است که جشن گذر س شینما خیدر کتاب تار زین
کتاب را نوشته و گفته است در واقع  نیا یکه البته در جوان ییضایبه دانشمند فرزانه بهرام ب حتراما نیدر ع رد،یبگ

 نیا اوشیقبل از س یلیخ (گذردیمناز عمرش  شتریهزار سال بیککه  یفردوس)طرف است،  نیبه ا اوشیآتش از س
 ترایم ،است الدیاز م بلق ۶۰۰ )حدود سال( شت کهتقبل از زر یلیخ شده؛یداشته م یگرام انیرانیدر فرهنگ اآتش 

کند و فقط یرا حذف م ترایمربوط به م یهانییشت آداب و آتبوده که بعد از آن زر الدیدوم قبل از م ۀدر هزار
است.  شدهیانجام م ربازیاز د انیرانیتوسط ا نیآتش و آب و هوا و زم داشتیگرام نی. بنابراکندحفظ میرا  شتیمهر

آلوده است ممکن است گناه ،گفتند که چون جسد انسانیکردند و مینم فنجسد مردگان را د نیدر زم انیرانیا
گذاشتند تا در یارتفاع م یباال ها را درجسد انسان نیآلوده کند؛ بنابراگناه ،که رحم، مادر، زن و عشق استرا  نیزم

گذاشتند یم ییرا جا اهاستخوانشان بماند، سپس استخوانشان را بخورند و ها پرندگان، مار و جانوران گوشتدخمه
 .است دیو خورش نیواقع احترام به زماست که در یآداب و سنت نیدان( و ابه نام استودان )استخوان



14
14Irānshenāsi

Journal of Iranology

فصلنامه ایران شناسی

14
00

وز 
نور

م  
هار

 چ
اره

شم
   

وم
ه د

دور
Vo

l. 
II

   
 N

o.
 4

   
 N

ow
ru

z 
 2

02
1

اشکال و  چیاست ه دیگرفته از خورشآتش بر مییبگو میاگر ما بخواه یعنی ،بوده است ترایم ۀهم در دور دیخورش
صلوات  ،ن اگر المپ روشن شوداآل مثالً هم یاسالمدورۀ در  نکهیامکمل هم باشند. کما توانندیندارد و م یمنافات

آن مرده  ست؟یچ لشی. دلکنندیغالباً چراغ روشن م ایاند کرده ینقاششمع را  شتریما ب امواتسر قبر  ؛میفرستیم
و  ندیآیشان حتماً مارواح پاک مُردگان کنندیدهند؟ چون فکر میم مکار را انجا نیا یچه کس یپس برا ،ستیکه ن

 .میشان را روشن نگه دارچراغ خانه دیپس با نند،یممکن است ما را هم بب
خاموش  دیو معتقد بودند آتش نبا کردندیسال حفظ م انیرا سال ییچرخش روشنا نیا یشتتزر یهانییدر آ بعداً

 برندیوجود داشته  و روشن باشد و در دور بعد م دیبا شهیاست که هم کیآتش مثل مشعل المپ نکهیا یشود. برا
است )در  یحرکت کارناوال کی یسورچهارشنبه یشینما نییآ نی. بنابراکنندیو حرکت م چرخانندیم یگرید یجا

دارد و معتقدند  شیاز نما یتوانند باشند و شکلیها مابانیها و خ( در کوچهمییگویم یما به آن کارناوال شینما ۀحوز
ستاره، ماه،  ؛است عهیالطبماوراء یروهایما ن یتماشاچ ندیگویهستند که تماشاگر ندارند و م یشگرانیخودشان نما

 نییآ نیا دیفوااز که  ییهایدارد و باز یحیو تفر یسرگرم ۀاش هم جنبمرحله نیآسمان و خداوند. آخر د،یرشخو
 .ندیآیشمار مبه
را به  ایهدا یدورککه در جشن شال یمنام جشن نوروز. همان خان به یمل یدهایبازدودیبه سراغ د میرویسپس م 

ها و... صورت گرفته و مالقات ،یتکانخانه یعنی ؛است دهیرا چ نیسهفت ۀدهد، از قبل سفریها مبامها در پشتبچه
 ۀمدت سفر نیدر ا نینوروز باشد، بنابرا دیاز ع لروز قبشش شاید  نهایتاً. چهارشنبه نداهدیشان را هم چسفره
 .در خانه پهن است نیسهفت
آن دست  دیو هفت است و فقط کل ستین یگریاست، عدد د یاول آنکه هفت عدد مقدس ن؟یسچرا هفت حال

ساز ست خداوند است. هفت شهر عشق، دستد در فقط نیسهفت دیکه کل دانندیرا م نیا انیرانیخداوند است و ا
را  لشیتواند دلیبشر نم صالًکمان، هفت روز هفته و... که انیهفت آسمان، هفت رنگ رنگ ا،یهفت در ست؛یبشر ن

 .را انتخاب کردند نیسو حکما هفت ستیدست بشر ن نهایکند. ا دایپ
 لدای. مثل شب یگرید زیهر چ ایگذارند یم یکه ماه مینیبیم یهست؟ گاه نیسهفت نیدر ا ییزهایچه چ حال
 یول مکن است بگذارند مثل انگور و...م یگریباشد اما تنقالت د یگرید زیچ دیاز انار و هندوانه و گلپر نبا ریکه غ

 دزیریرا در بدن م شیسرما و گرماو  است یو فراوان تکثراست و نماد  دیفقط انار که مثل خورش لدایاساساً در شب 
که نیا هم ،شان استنییو گرما و آ دی؛ هم احترام به خورشزنند تا تعادل برقرار شودیپر مخاطر به آن گل نیو به هم

 .سال یطوالن یکنند در برابر سرما نهیبدن را واکس خواهندیم
بشر، باشندگان و جانداران  شود،یسبز م عتیطب یاول سبزه است. وقت نیس ؛شکل است نیهم به هم نیسهفت

اش رو به یطور که بکار. هرستین یبه کس شکل رو به باالست، روسبزه. سبزه به نیتشکر کنند از خداوندگار ا دیبا
 باالسمت . بهسبز است عتیشدن است، رو به رشد است و رنگش هم سبز است، تمام طب یبه متعال رو د،یرویباال م

 .به باال رفتن است رو به آسمان و رو ؛است ییایحرکت و پو ۀها نشانو سبز هم در رنگ دیرویم
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و برسد دست  فتدیب یاز دست کس یبیس نمایاست. اگر در س که نشانه و نماد عشق یاوهیتنها م ،است بیس دوم 
و  میبریکار نمرا به ریتعب نیما ا افتدیب یو انگور از دست کس . اگر اناررسندیبه هم م نهایا مییگویم ،یگریکس د

زنده بودن و رو  ،ییایطراوت، حرکت، پو ؛ نشانۀاست یورزعشق ۀنشان بیس نیابنابر. میگردیم یگرید یدنبال معنا
و دوست داشته  میکن یورزو عشق میرا الگو قرار ده بیها باشد و سپس سما انسان یالگو دیبا یعنیبه رشد بودن. 

 . میباش
 رانیاست. در جنوب ا دیمف اری( بسمیهم داشت شاپوری)که در جند یپزشک لیالداست که در فرهنگ ما به ریسوم س

دارد و تمام مشکالت  دهیفا اریسالمت بدن بس یبرا ریس خورند،یم ادیز ریوجود دارد س ادیکه رطوبت ز ییو جا
 را با خود دارد.  یهم سالمت و تندرست ریس نی. بنابراکندیبدن و استخوان و مفاصل را برطرف م

کند و یسرکه را کشف م یاست؛ و بعد از آن است که راز یهوشیذکاوت، هوش و ب ۀسرکه است که نشان هارمچ
و  ریس ونیمد مانیاست و پزشک دیمف اریسرکه هم بس نی. بنابرامارانیب یبرا کنندههوشیاز مواد ب یکیشود یم

 سرکه است. 
ماست و  یاز زندگ یفراهم شود و جزئ دیکه با تاس ییثروت، تجمالت و دارا ۀسکه نشان ؛سکه است یبعد نیس

 . میدست آورهثروت ب میتوانیم گران،ید یبرا میاستفاده کن میچقدر از دانش و خرد بتوانهر
کند و روغن از آن گرفته شده و در خودش یاست که عرق م یسمنو است، چون از گندم است و آرد یبعد نیس
ما با  یمذهب اتیدر ادب نیکرد، همچن یعمر زندگ کیبا سمنو  توانیم یگرید یغذا چیو بدون ه شودیم دهیتن

 یهمراه یهم تا حدود انهیم یایآس انیحیشده است. در فرهنگ مس همراه زی)ع( ن یحضرت زهرا )ص( و امام عل
 مینیبب ینان ییاز گندم گرفته شده است. اکنون هم اگر در جا رایز ،دارندیم یسمنو را گرام طور کلی. بهکرده است

و  دارندیو برم بوسندینان را م هایبعض یحت م،یکه لگدمال نشود و گناه نکرده باش میگذاریم یبرداشته و در کنار
شت تها زردر گات ؛دادندیم تیاهم یلیشت هم به نان ختو زر ترایزروان و م ۀ. در دوراندازندیتکه نان را دور نم ای
بذر رشد  شود،یبلند م منیاهر زند،ینوک م نیبذر از زم د،یآیم دشبه خو منیاهر شود،یبذر کاشته م دیگویم
 یدیو پل یبد شودیباعث م نهایا یعنی. کندیفرار م منیاهر زند،یبذر جوانه م افتد،یبه فکر انتقام م منیاهر کند،یم

 برود.  نیاز ب عتیو کفر نسبت به طب
داده  شیحرکت رقص نما ۱۷که کشت و داشت و برداشت در  «آفر»به نام  میدار یو رقص شیخراسان نما در
 نیکره زم یانسان رو یشینما یهارقص نیترو جاودانه نیتریریتصو ن،یترانهیمعناگرا ن،یباتریاز ز یکی. شودیم

 ،استرقص  نیترکرده است و مطرح افتیدر زهیاگوناگون ج یهابار در جشنواره نیهاست که چندیرقص آفر خراسان
ردن کردن و نان درست ک ریشانه گذاشتن، بردن و خم یتشکر از خداوند، آرد کردن و رو ،یپاشآب ،یاز بذرکار رایز

(، جییلنگویبدن )بادزبان  ۀلیوساست که بهو چقدر لذتبخش  ردیگیتشکر از خداوند صورت م سه، چهار مرتبهو... 
و آسمان، ارتباط با  نیمعناگرا، ارتباط با زم ک،یفرم شناسانه،ییبایز ،ینید ،یکه اله کنندیم اجرا شینما کی

رقص به  نیرا با ا یرانیکامل از اهداف انسان ا ۀشاکل کی یعنیاقتصاد، فرهنگ و... است.  است،یخانواده، جامعه، س
 ئیسمترایها که در اوستا و مجوانه شیرو نی. بنابراکنندیم ادیکرده و ارتباطشان را هم با خداوند ز یجهان معرف
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 ینوروز یهارقص وبه نام رقص آفر در خراسان، که قبالً هم جز یدر رقص ،دارندیم اشیگرامآمده و در اسالم هم 
 یروزیپ دینو نیا روزیپ آنها هم مثل عمو ؛شودیهم انجام م هاین در عروسو اآل شدیبوده و روز اول نوروز اجرا م

استفاده  دیگویداده و م نیزم دهد،یآب م ،منتی چیبدون هقدر دوستشان دارد که نآخداوند  نکهی( و انیزم شی)زا
 .کردندیم تشکر دهد،یم آنها برکت به و دیکن

 مییگوینم ،ثروت مییگوینم م،ییگویما به سمنو برکت م یطور کلبه ؛االت ما پاسخ داردؤتمام س یآفر برا رقص
رابطه وجود دارد که  نیدر ا یاست. رسم یعال اریبرکت که مفهوم برکت بس مییگویدولت، شکوه؛ م ،یشناسییبایز

ازدواج کند و به خانه شوهر  خواهدیکه م یدختر ران؛یا یصحرا و شمال غربو در ترکمن دمید ادیز رانیدر شمال ا
بندند که برکت به خانه خود و همسرش یکمربند به شکم دختر م کینان را داخل پارچه گذاشته و مثل  کیبرود، 

ات پربرکت باشد. در خانه ندیگویاست و م یشدناناست اما برکت تمام یشدنچون سکه تمام ،گذارندیببرد. سکه نم
 و کردهیغش م نیمتمول ۀکوسه در خان یوقتشود، یهم که دهم بهمن اجرا م انیرانیا یگردکوسه یشیمان نییآ

زن کوسه  دختر )به او کیکه بزک کرده در نقش  یپسر جوان کیاتفاق افتاد،  نیکه چرا ا شدیناراحت م خانهبحصا
گندم، نخود، عدس، چهار گوسفند  یپنج گون شمادرمانش کنم؛  توانمیمن م دیگویخانه م(، به صاحبشودیگفته م

 کیکرده و  یکوبیرقص و پا ،. بعد زن کوسهدهمیم شتریب دیگویخانه هم م. صاحبمیده تا ما حالش را خوب کنبِ
 یکوبیقدر پانآ. در آن خانه کندیم یکوبیو پا رقصدیو م زدیخیکوسه برم زند،یسوزنِ جوالدوز پشت کمر کوسه م

کماکان  دهد که شانیبه ا هیو دوست دارد کوسه دوباره غش کند تا باز هم هد کندیم فیک خانهاحبکه ص کنندیم
به انبار علوفه و به  ،که در دست دارد یبا چوب رون،یبرود ب خواهدی. آخر کار هم که کوسه مچنین شادی کننداین
در فرهنگ  است که خداوند به شما برکت بدهد. برکت نیا یمعنبه زیکار ن نیا زند؛یم ،ها هستندکه گوسفند ییجا
 .معنادار است اریبس ما

راحتی بهزشت، ترد، ترش، تلخ و بدمزه است و  یلی(. سماق خستین زهایچ نیسماق است )سنجد و ا ،نیس نیآخر
تالش، برکت، سالمت،  و حرکت و شیثروت، عشق، رو نیشش س نیا ندیگویما م اکانی. نشودو بالذت خورده نمی

 یممکن است برا که یزیو هر چ ییجدا و طالق ر،یموفقر، مرگ ،یبدبخت شودیم نیس نیو هفتم ،هوش و ذکاوت
تلخ شود،  اریاو بس یپدرش فوت کند و زندگ کبارهیبه  شودیبچه متولد م یهم هست که وقت یعیانسان رخ دهد. طب

 ،یکرد. شکست، ناکام شیجدا توانیاست و نم یاز زندگ یوجود داشته، جزئ تیواقع نیا ندیگویما م اکانین
هست، نان و سبزه هست،  بیس یوقت یمعنا ندارد. ول یزندگ ،اشدهست که اگر نب نهایسقوط و تمام ا ر،یمومرگ

 یدامدار ،یمشغول به نوشتن، کشاورز یداشته باش. وقت شی! رو؟یکرده و درد را با خود حمل کن ریچرا خودت را اس
 خواهدی. میبا خود حملش کن دیبرود و نبا ادتی دیو با یکنیها را فراموش مغم نیا یعیطب ریبه تدب یو... بشو

 .کردندیما درست فکر م اکانیصل و درمانده نشو. چقدر نأافتاد مست تیبرا یانسان، اگر اتفاق دیبگو
 دیایب نهییحال ممکن است آ ست،ین نهایاز ا ریغ نیسو هفت ؛است یرانیا در فرهنگ نیسهفت یمحتوا لیتحل نیا

 یماهها انسانبرجستهاز نقش یباستان در بخش رانیچون در فرهنگ ما در ا د،یایب یماه ایهم خوب است و  یلیکه خ
 .(رِنی)س یماه یمیانسان است و ن یمیوجود دارد که ن
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 ذرهذرهو  دندیدیرا م گریکوچک همد یهااول خانواده یعنیاز کوچکتر به بزرگتر.  شود،یها شروع ممالقات سپس
و به  شدندیترها جمع مبوده و تمام کوچک شیاو سر جا ؛لیفرد فام نیتررا جمع کرده تا بروند خانه بزرگ گریکدی

به آن  یاسالم ۀو در دور سنددپیاست که خداوند م یزیو چ احترام به بزرگتر ندیگویم نی. به افتندیمالقاتش م
تهمت، حسادت  بت،یو غ هاتلخی ریذهن درگ رود،یهم م شیاگر نباشد آن برکت و رو هانی. و اندیگویرحم م ۀصل

 اندهصل شده و درمأکه اگر باشد آن انسان مست ست،یباستان ن انیرانیکه اصالً در فرهنگ ا شودیم گرانید بیو تخر
 یرو دیدرون خودش است و اول با هاتلخیریشۀ که  داندینم د،یآیبدش م گرانیو از د کندیم نینفر د،شویم

 یاما اگر با خودت آشت ،یبا جامعه هم صلح کن یتوانیم یدیخودش کار کند. اگر خودت با خودت به صلح رس
 .یداشته باش یبا جامعه هم آشت یتوانینم ،ینکرد

 تیمراتب را رعاو سلسله یکوچکترها قانون و انضباط خانوادگ کردند،یرا دراز نم شانیدر حضور بزرگترها پا هاآن
وجود در آن خانواده و آن ملت به شرفتیو پ ریچقدر کمال و تدب ،ردیصورت بگ طورنیا تیترب کی ی. وقتکردندیم
 .دیآیم

 ریحکم م ستین یاز پنج روز شیب دیفرمایم رازیش ۀخواج؛ قبل از نوروز نییدارم در مورد آ یسوال
 .دییبفرما حیتوض ینوروز ریدر خصوص م یلطفاً کم ،ینوروز

 یها وقتشده است. بچه هایفال و جزءِ باز یاست. نوع یاست که حکمران یرانیا یشینما نییآ کیهم  ینوروز ریم
 رانیانجام شود. در ا دیبا دیگویم ریکه م یکاردستور دهد. هر تواندیو م شودیم ریم یباز روزیپ کنند،یم یباز

ر د یعنی ؛دادندیبوده که به زنان اختصاص م ییروزها الًمعمو ،شودیم لیتبد ینوروز ریکه به م ییاباستان آن روزه
، از او قدردانی کنند یلیروز کار کرده و نتوانستند خ ۳۶۰که  یعنوان کسخانه و به زیعنوان حاکم، عزآن روز زن را به

معموالً چهار  .دهدیم هیخدمتگزار شده و هد ،انجام شود. مرد ،دیگویاو مکه  یهر کار دیو با دهدیتماماً او دستور م
 .دهدیو او حکم م شودیم لیتعط زیچروز همه تا پنج

 یاریموضوع اشاره دارد. بس نیبه ا ،که حافظ استفاده کرده یلیو آن تمث ستیروز ن پنج تا ششاز  شیب یحکمران نیا
زود  یلیخ تایبه خودت غرّه نشو که حکمران یلیخ دیگویحافظ م ؛هم عمرشان کوتاه است عتیطب یهااز گونه
 نیبا ا خیقرار گرفته بهره ببر و خوب عمل کن. حافظ در طول تار ارتیکه در اخت یاز فرصت نیبنابرا شود،یتمام م

 سیباش، پادشاه و رئ یخواهیکه م. هرستیروز ن پنجاز  شیکه کل جهان ب دهدیسخنانش به ما آموزه و پند م
 .از تو به جا نمانده است یزیکه چ یشویو خودت متوجه م شودیتمام م اتهباش، دور

 هایکوبیهم در استان فارس در جشن ها و پا راًیو اخ کنندیاجرا م شگرانیاست و نما یشینما نییآ کیهم  نیکه ا 
انجام دهند.  دیرا با دیگویکه او م ییتمام کارها گرانیبدهد د یهر دستور ،شودیم ری. آن شخص که مشودیاجرا م

صورت گرفته  یقیتلف نیب نیدر آن وجود دارد. حال در ا ینیسنگ قیتعل رایز ،است یاکنندهجشن نگران ینحوبه
 کنندیم یخواستگار یگریشخص د یبرا یهستند و در آن عروس یگردها که در عروسهمان کوسه ایچران به نام گله
دستورش اجرا شود.  دیدختر حق گفتن نه ندارند، چون آن بزرگ که آنجا نشسته و حکم کرده، حتماً با ۀو خانواد

نفر بزرگتر هم  کی. ستیداند که او کیهم نم یو کس اندازدیم شیهم رو یابر سر گذاشته و پارچه زیآو کی آن زن
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 کندیو همه را دور م خیاخیاخیا دیگویدر دست دارد که دائم م یچوب ،کوسه ؟یخواهیچه م دیگویجا هست که مآن
 .باز کند دانیم ششینما یتا برا
 میبرا یعنی. ستونُمیم تیس ؟یستونیم میس م،رُخیم تیس یهرچه بخوا دیگویتر مبزرگ ؛خوامیم یملک دیگویم بعد

حسن؟ باز برخاسته پرسد دوباره چه شد ننهی. از او مندینشیکند و می. و بعد دوباره رقص مخرمیم تیبرا ،یخریم
 دیگویاو هم م ؟یونتسیم میخوام سیم هنریپ هی ونم،تسیم تیس یبخوا یچبگو هر گهیم شه،یروم نم !نه دیگویو م

. رقصندیو م زنندیم نهای. مردم هم با اونمتسیم تیس یهم بخوا یاُرس ،یجورابم بخوا ونم،تسیم تیس یبخوا رهنمیپ
 روم !نه گهیم ونم،تسیم تیس یبخوا یهرچ دیگویبزرگ م شه،یروم نم خوامیم یچهی: دیگویبعد در آخر کار م

 میخوام، سیمرا رضا دختر مش مثالً دیگوی! و او مخواهدیم یزیکه چه چ افتدیهمه م نیب یبزرگ قیل. تعشهینم
حسن. و بعد ننه دلم، زیعز ،رمیگیم تیبرا یکه بخواههر رمیگیم تیرضا را هم برادختر مش گهیاونم م ؟یونتسیم

 کیو به هم زدن  شودیتمرد م گرنهو ،هم ندارد یراه چیشود و  هیو قانونشان اجرا م رقصندیو م زنندیهمه م
 مختلف آن یهاکه نمونه رانیگسترده کرده است، مخصوصاً در جنوب ا یلینقش خودش را خ ینوروز ریم .یباز

 .شودیاجرا م
 مقوله نیقرون و اعصار ا یاست و ط یو گوهر یجوهر یامر یرانیا یهاخانواده نیکه نوروز در ب میدانیم

را ممنوع  هانییآ نیکه ا یشورو یبوده است. حال بعد از فروپاش یامر درون کی شتریاند و برا حفظ کرده
 یهابا کارناوال انیجر نیبعد از ا و حفظ شده است انهیم یایمردم آس نیکرده بود اما همچنان در ب

که امروز خارج از  یجالب است که تمام اقوام و مردم اریمارس و بس ۲۱در روز  .میرو هستهروب ینوروز
و ساعت  رندیگیجشن م هایرانیا یسال را به ساعت رسم لیهستند، ساعت تحو رانیا یکنون یمرزها

 .است رانیکشور ا یمردمان طبق ساعت رسم نیسال تمام ا لیتحو
 رانیاز ا ییهارا در بخش هانییآ نیما ا ؛نوروز است ییگراو برون ییگرادرون یبحث من رو شتریب 

 .است یخانوادگو درون ینوروز بخش گوهر یواقع اصل ماجرااما در مینیبیگرا مصورت برونبه
 یبخش نهایا ایآ م،ینیبیکمتر م رانیرا در ا نهایبه وجود آمده و ما ا یمرکز یایکه در آس ییهاکارناوال نیا

است؟ با  یگریمسئله د ایکشورها از بحث نوروز است  نیا یبردارعنوان بهرهبه ایاز مراسم نوروز بوده و 
 .دیاارمنستان بوده یهاها در دانشگاهشما سال نکهیتوجه به ا

بابل و...  ن،یاز اروپا، فلسط یآمدند از جمله مصر، بخشیشمار مبه رانی( االتی)ا یکشور که ساتراپ ۲۶ کنمیفکر م
از هند و پاکستان همه  یترکمنستان، ارمنستان، گرجستان و بخش جان،یآذربا زستان،یقرق ،باعرا ۀکل مجموع یعنی

زبان و لهجه  یها، رسوم و حتسنت ها،نییآ نیاز ا یاست که تعداد یعیاند. طببوده رانیا یهایاز ساتراپ یجزئ
 یرانیاریغ نیو محقق نیاز مورخ یاریپاشان بوده است و بسآب ،مشترک اریبس یهانییآ نیاز ا یکیمشترک داشتند. 

در وارداوارد  الاند که در آگوست هر سهم اشاره کرده پاشاننوشتند، به رسم آب رانیا ۀدربار و آمدند رانیکه به ا
 ۀدر دور که یکشنر گاو نکهیهرودت، فلوتار و گزنفون به ا س،یبو یمر ،یسن، هاشم رضنیستی. کرشودیاجرا م

جهان به آن اشاره  یهاسمیولیشود و متیم لیاسطوره تبد کی شکل گرفته و به ترایم ۀدور ،زروان مرسوم بوده
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و بعد  یپاشسپس عسل ،یپاشریشود و بعد شیقدغن م یکشرن بوده است. گاو رانیکه خاستگاهش ا کنندیم
 .استبوده  یپاشآب

ها که آب یها و آشوریالمیا ۀکه تشکر از خداوند است و مثل دورپاشان آب نییآ شت هم کالًتبعد از زر یعنی
 شودی)آواز بُر( مربوط م ایبه تراگود میدانیباستان که م ونانیتا شخص رفته بازگردد و بعد در  نیزم یرو ختندیریم

 .ختندیریو خونش را م کشتندیبز را م ،. اطراف باغات انگور در هلندردیگیصورت م یو بزکش
را  نی(، االدیسال قبل از م ۷۰۰باستان ) ونانیدر  یباستان، تا بزکش انیرانیا ینرکش گاو د،یریمثلث در نظر بگ کی

مطرح  یگردانبوده( تکم رانیکو )که متعلق به ابا ز،یتبر ل،یاردب ژهیوبه رانیا جانیسپس در آذربا د؛یداردر ذهن نگه
 گانیآذربا گان،ی)آترپاتکان، آدرپاتکان، آدربا جاناتیبهار، در آذربا لدر فص که ی»بزِ من«. بزگردان یمعنبوده است به

شکل  رانیا جاناتیآذربا یوقت یعنیدارد. را  هیترکرای آن در اجسال قبل از  هزار ۲ۀ سابق شده،ی( اجرا مجانیو آذربا
 کهاست  یرانیجذاب ا اریبس یهانییاز آ یکی هم یگردانتکم نیبنابرا .نداشته است تیوجود و مدن هیتراک رد،یگیم

در آتن  است و احتماالً شدهیاجرا م جانیداشته و در آذربا یساتراپ ۲۶ ایران چون ؛به اروپا رفته است میکنیفکر م
 .ردیشکل بگ ایتراگود ای یکشو بز نر ردیبگ یهم توانسته مشابهت


