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  ش جان و جهان زندگيايزنوروز، آيين نو
  

  جليل دوستخواه
  

 ديگـر  بـا  قيـاس  در نيـز  و ها قوم ديگر ميان در خود همتاهاي با سنجش در ايراني نو سال و بهار آغاز جشن نوروز
 برتـري  بـدان  كـه  اسـت  برخـوردار  گيـري  چشـم  هاي ويژگي از ايرانيان، خود  ديني جز و ديني هاي آيين و ها جشن
 و جهـاني  سرشـتي  و مايـه  درون و بـرد  مـي  ملي و قومي ي ساليانه ي ساده جشن يك از فراتر بسي را آن و بخشد مي

 را هميشـگي  و سـاليانه  بـزرگ  رويـداد  ايـن  .گـذارد  مـي  نمايش به خود هاي نمادپردازي در را كيهاني حتا و انساني
  .كرد تعريف خوردن شيريني و بازديد و ديد و روزه چند ي شادماني و جشن تنگ چهارچوب در توان نمي

 بايد ناگزير آن، هاي واره ـ راز و نمادها دريافت و ماندگار و ديرپاي آيين و سنت اين ايهزارتوه به يابي راه براي
 .بررسـيد  و ديـد  اليـه  به اليه و كاويد را كهن هاي گنجينه و پرداخت آن ي ساله هزاران ي پيشينه در ژرف جستاري به

 از واژه ــ  تركيـب  ايـن  .است ردكفرَش نيان،ايرا باستاني فرهنگ در جستار اين هاي ه واژ ـ كليد ترين رهنمون از يكي
 »رسـانيدن  انجـام  بـه  كـردن، « مفهـوم  بـه  كرد و ـ است انگليسي در fresh با ريشه هم كه ـ »تازه نو،« معني به فرش
 اراده آن از »زنـدگي  و جهـان  و جـان  نـوزايش « يا »زندگي و گيتي كردن نو«  معني هم، روي بر و است شده ساخته

 هزاره واپسين در ـ Apocalypse آن ي غربي تعبير به يا ـ ايرانيان »رستاخيزي ادب« يا »مكاشفه« ي برپايه كه شود مي
 فرجـامين  پـي  در و )رسـيد  خواهد پايان به روزي كه زماني محدود، زمان( كرانمند زمان ي گانه دوازده هاي هزاره از

ـ  نبردي در نيكي، و پاكي جهان به كارگزارش ديوان و اهريمن تازش ـــ   سوشـيانس  يـا  سوشـيانت  ي سـرداري  هب
 و ــ  گردانـد  بازخواهـد  نيكـي  و پاكي به را جهان و شد خواهد پديدار روزي است شده داده نويد كه بخشي رهايي

 ي همـه  از مردمـان  و جهان و رسيد خواهد سرانجام به جاودانه شهرياران و پهلوانان ي دليرمردي و پيكار با چنين هم
 سرشـت  در گشـته  گـم « ها، هزاره كه »بهي روزگار و روز« و آسود خواهند اهريمني هاي ازشت و ها آشوب و گزندها
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. مـي شـود   پديدار  بود 1»سرد شبي
 گـذرگاه  در ايرانيـان،  مـا  نياكان اما

ــان ــدآفر در و زم ــاختاريابي ين  ي س
 و اجتمـــاعي و قـــومي ي زنــدگي 
 آينده راه به چشم تنها شان، فرهنگي

 زانسـو  آرزوهـاي  شدن برآورده و
 پديـداري  و ها هزاره پايان فراسيدن

 گـان نجاودا و سوشـيانت  خيزش و
 هـاي  مايه بن آنان .نماندند همگامش
 ي خـواهي  آرمـان  گـوهر  و اسطوره

 دور شهر آرمان از را رستاخيزجويانه
 وسازين و نوجويي  آرمان و اسطوره شكوه و آوردند خويش ي اكنوني و گيتيانه ي زندگي ي گستره به نيافتني دست و
 بـا  مـا  فرهنگ بنيادگذاران .بازساختند نوروزي شكوهمند هاي آيين به بخشي سامان روند در و بازجستند گام به گام را

 بهـاراني  آوردن پديد و زندگي و جهان كردن نو ي بايستگي به خويش پرشور باور بر ها، آيين اين ي ساله هر گزاردن
 بر گزند و تباهي و زمستاني ي تيرگي و سرما با جاودان پيكار و امان بي ستيز ي شايستگي و زندگي همين در شكوفان

  .فشردند پاي گرا واپس و كهنه نيروهاي كنش و منش آيند
 هـاي  آيـين  ي همـه  بـا  را نوروز برند، سر به كه وضعي هر در و باشند كه هرجا در ايرانيان كه هاست هزاره كنونا

هـا و   ي اسـطوره  گيرند يا به سخني رساتر، نـوروز را بـا همـه    جشن ميي خويش  گويا و نمادينش در خانه و كاشانه
  .گذارند زيند و هرساله يك فرشكرد كامل و رستاخيز شامل را به نمايش مي اش مي هاي پشتوانه آرمان

 فراخنـاي  در را ايرانيان آرمان و آرزو شاهين ي گشودگي بال شكوه و جلوه نوروزي، هاي كنش و ها آيين يكايك
  .كنند مي آفتابي فارس نيلگون  خليج تا خزر درياي از و سهند تا دنا از الوند، تا دماوند از ميهن، سپهر

 مصطبه و مسند »فريفتگان ي روزه  پنج حكم« و پوشالي قدرت ـ شد مي برگزار گذشته در كه ـ نوروزي مير آيين
 از گـل  چـو  گويم، مي پرده در سخن« :گويد مي كه جا آن است آيين همين به حافظ ي اشاره .گرفت مي ريشخند به را

  ».نوروزي مير حكم نيست روزي پنج از بيش كه / آي بيرون غنچه
انگيـز در كـوي و بـرزن،     روي و شـادي  فيروزهاي سـرخ جامـه و سـياه كـرده     ي حاجي كوبي افشاني و پاي دست
پـاكي بـر دروغ و پليـدي را فرايـاد     ي راسـتي و   ي سياوش از ميان كوه آتش و چيرگـي  ي گذار پيروزمندانه اسطوره

  .آورد مي
 برافـروختن  و افـزار  و جامـه  كـردن  نو و آييني خوراك و خوان تدارك و سراي پيراستن و آراستن و تكاني خانه

 يـا  هـا  يـادواره  بـه   وشـامدگويي خ از نشـان  همـه  ،)سرخ ي چهارشنبه( سوري چهارشنبه گرمابخش و كش زبانه آتش
 و خجسته بهاران گام فرخنده پيك پيشوار به رفتن و دارد خانواده ي نوروزي ي روزه ده مانانميه نياكان، هاي فَروشي
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  .دهد مي نويد را بخش جان
 هـاي  هستي يعني سپند هفت به گزاري ارج بازگوي اش هفتگانه هاي سين كه سين هفت ي سفره آراستن و گستردن

 و گوهرهـا  نمودار آن، جز و ميوه و گياه و گل كالبد به و اند سراي گاهان زرتشت هاي نقش خيال در هفتگانه نمادين
 بخش آيند، مي شمار به مهرورزي و برومندي و پويايي و شكوفايي و بالش و رويش و پرمايگي چون هم هايي ارزش
  .است كهن آيين اين از گيري چشم

 و گـزاري  نيـايش  و سـت  نوروزي خوان سر بر آمدن گرد فرخندگي، اين اوج ي لحظه و ديرين آيين اين سرانجام
 و مانـدن  خـاموش  و كـردن  حـبس  سينه در نَفَس و سال گردش ي لحظه در پردازي نغمه و گويي ترانه و خواني غزل
 بـزرگ  رويـداد  تـا  دوخـتن  آبدان در ماهيان تاب و پيچ و شكوفان گل و سبزه و فروزان شمع و آينه و آب بر چشم
  .بگيرد را پارينه كابوس و آشوب جاي تر بشكوه جهاني و زمان و گردد آشكار

 ي سـاله  هـزاران  ادب و تـاريخ  و فرهنـگ  و آرمـان  و اسطوره ي همه آن، بنياد كهن هاي آيين و نوروز سان، بدين
 سرآغاز به شان فرهنگي رازآميز پيمان و پيوند در را آنان بار، يك سالي و است آورده فراهم خود در جا يك را ايرانيان

 و كردار نيك و گفتار نيك و انديشه نيك ايراني همواره كه كنند نو پيمان تا برد مي ها سرچشمه ي شمهسرچ و سرآغازها
  .باشد كوشا و پويا و برومند و سرافراز و آزاده هست، تا و بماند نوگردان و نوجو و نوخواه

 و روزگـار  گذشـت  بـا  كـه  نيسـت  گـذرايي  ي سياسـي  و اجتمـاعي  رويـداد  ي يـادواره  و ساده اتفاق يك نوروز
 بـه  جزمي ي باورمندي برآيند نوروز .بسپارد ديگر بديلي به را خود جاي و ببازد رنگ ناپايدار، نهادهاي ي دگرديسي

 ي ديگرگوني با كه نيست پارسا و پيشوا يك پايگاه بزرگداشت و تاريخي ي ويژه پيشامد يك ي مقطعي اهميت و ارج
 نوروز .رود فرو فراموشي غبار در و شود ارج بي و رنگ كم ايراني، ي جامعه زا بخشي يا تمام در ها باورمندي ي سويه
 را پايگـاهي  و ارج همـان  آريـايي،  گونـاگون   هـاي  كيش ي فراگيري و رواج دوران در و اسالم از پيش هاي هزاره در

 و اسـت  داشته قومي، ي گوناگوني با و اسالم پيرو مردم شمار ترين بيش با اي جامعه در و اخير ي هزاره در كه داشت
 جـز  و تركمن بلوچ، كرد، آذري، آسوري، ارمني، مسيحي، يهودي، زرتشتي، مسلمان، :ايرانيان عموم اكنون، هم و دارد
 نـه  و كننـد  مـي  برگزار نهاديني ي مهرورزي و شورمندي با را جشن اين شان، جداگانه هاي باورمندي فراسوي در آن،
 بنـدي  پاي با شان قومي نهادهاي و ها آيين و ديني و شخصي باورهاي ميان در ازگاريناس و سويي ناهم گونه هيچ تنها
 و نارسـا  را خـود  ي كيسـتي  و زنـدگي  نـوروز  جشن داشتن برپاي بدون بلكه بينند، نمي نوروزي هاي آيين اجراي به

  .يابند مي فراموشي خاكستر در فرورفته
 ضمير لوح از را نوروز جاويدان نقش تا كوشند مي اكنون هم يا و اند كوشيده گذشته هاي سده درازناي در كه آنان
 را رويداد اين ي شناختي هستي ژرف مفهوم گردانند، آن گزين جاي را ديگري هاي آيين و ها جشن و كنند پاك ايرانيان
  .بيزند مي و اند بيخته غربال در باد خود، عبث تالش اين در و اند درنيافته
 بـه  را عيـد  ي واژه اما كنند، مي ياد ها آن ي ويژه نام با خود، ي قومي و اي فرقه و مذهبي يدهايع از ايرانيان ي همه
  .برند مي كار به نوروز عيد براي فقط مطلق، طور به و تنهايي

 در را نمودهـايش  و نمادهـا  ي همه كه است ايراني هر ي شناسنامه فردوسي، ي شاهنامه با تراز هم و همانند نوروز
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 غريـب  غوغاي در و آدميان انبوه در نشان و نام بي و سرگردان است اي گشته گم آن، بدون و است آورده همفرا خود
  .زمان

  !باد خجسته بهاران و فرخنده نوروز
  
  نوشت پي
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