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  نوروز، آيين شادخواري
  

  حسين حضرتي
  

. آفرينـد  ترين سرشت انساني است كه فرهنـگ خـود را مـي    غم و شادي اصيل. توان مبارزه كرد با طبيعت انسان نمي
شان با طبيعت دنياي خارج پيوندي عميق  هاي ملي برخاسته از باورها و ذوق و شوق مردمي است كه سرشت جشن

عناصر طبيعي معناي نمادين يافتنـد و   ،ها خلق شد ورهتدر چنين پيوندي اس. استوار و سرشار از عشق و محبت رد،دا
  .دمي ناگسستني به وجود آا با زندگي سياسي و اجتماعي رابطه

شـان هويـت خـود را حفـظ      كنندگان خاك سرزمين سازي مردم ما توانستند در برابر اشغال براساس همين فرهنگ
به امويـان و سـفاكي    كرورها كروربراي برگزاري نوروز و جشن مهرگان  .ي آزمايش بگذارند به بوتهدن را كنند و بو

هـاي   هاي سنگين ارضي و سـرانه و جزيـه   آن هم در زماني كه ماليات. يوسف به اجبار پرداخت كنند بن چون حجاج
و تاز مغوالن و كشتار صدها هزار ايراني در دوران تاخت . جنگي كمر كشاورزان و تهيدستان شهري را خم كرده بود

با روشن كردن آتش اين نماد  ،داد شان آرامش مي هاي سوخته هاي ملي بود كه به جان باز هم مراسم نوروزي و جشن
پيوند  ؛عشق و گرمي دلها با خنديدن به زمستان اين نماد سختي با برپايي نوروز كه مظهر باروري و زندگي نوين بود

شويم  اكنون هم از آب پاك مي. سازيم و از آهن ماشين اكنون هم از خاك خانه مي. ا طبيعت ما را ياري دادنياكانمان ب
  .همان كه آرزوي نياكانمان بود ،خواهيم اكنون هم زندگي بدون جنگ و گرسنگي و فقر مي. و از آتش گرم

ر آخرين روزهاي سال و شروع سـال  هاي ملي د شان در حد توان به جشن هاي ديني و جايگاه با احترام به جشن
  .پردازيم ها مي نو و آداب و سنن اين جشن
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  سوري چهارشنبه
  

اي پهـن   در جشـن پنجـو سـفره   . نـام داشـت  » جشن پنجو«گرفتند كه  روز آخر سال را جشن مي در ايران باستان پنج
از . كردنـد  انه را خوشبو مـي چيدند و با سوزاندن كندر و عود و صندل خ شد و انواع حلوا، گل و شمع در آن مي مي

. كردنـد روز اول سـال بـود    افروختند و در آخرين روز كه آتش را خاموش مـي  شروع جشن پنجو آتش روي بام مي
دادند و موبدان موبد با روشن كردن  گونه است كه مردم ايران باستان روز اول سال را تشخيص نمي روايت ديگر اين

پـيش از آن مـردم بـا انـواع     . رسـاند  آغاز جشن نوروز را به اطـالع مـردم مـي   آتش بر روي بام پايان جشن پنجو و 
در  بتوان سوري را شايد مبداء چهارشنبه. پرداختند رفتند و به هلهله و شادي مي هاي ديگر به استقبال سال نو مي جشن
م جاللي هفتـه را بـه   هرچند پس از فروپاشي ساسانيان و چند قرن پس از آن بود كه در تقوي. دانست هاي باال جشن

تا پيش از آن هر ماه سـي روز بـود و هـر روزي را بـه نـام      . تا جمعه به شمارش درآوردند... روزهاي شنبه، يكشنبه
وطنان زرتشتي  هم هم اكنون... روز اول ماه اورمزد، روز دوم وهمن، روز سوم ماه اَرديبهشت و. خواندند مي اش ويژه

ايـن  » چهارشنبه«ي  پيش از معمول شدن واژه. كنند گنجانند و بيان مي قويم خود ميچنين در ت ما روزهاي خود را اين
» سرخ«و » مهماني« ،»جشن«هاي آن به سه معناي  سور در زبان ايرانيان و گويش. اند هم گفته» شب سوري«جشن را 

ن را ده روز مانـده بـه پايـان    افروزي ايرانيا مدت جشن آتش الباقيه آثارابوريحان بيروني در . به كار گرفته شده است
ها و باورهاي دينـي   جداي از انگيزه توان را مي افروزي ايرانيان توان گفت آتش كند كه بر اين اساس مي اسفند ذكر مي

جشن و شادي  برپا كردن به هرحال مردم با روشن كردن آتش و. همچون هدايت فرورها براي فرود به زمين دانست
نماد سـختي بـود و بهـار     ،زمستان. رفتند مرگ زمستان به استقبال سال نو مي هاي نمادينِ و موسيقي و آواز و نمايش

  .نماد باروري
از چنـدين قـرن   به هر حال . شد ها ملي مي ها داشتند و بر همين اساس جشن نمادها نقش جدي در برپايي جشن
هـا نيـز    عـرب . پرداختنـد  افروزي مـي  تشسال به آ ي شنبه و آخرين چهارشنبه پيش بود كه ايرانيان در روز غروب سه

و هيزم را در كوچه و خيابان پشت سر   اكنون هم مردم از زن و مرد، دختر و پسر بوته. دانستند چهارشنبه را نحس مي
: خوانند كه با پريدن از روي آتش مي. پرند  پيش مي هاي سدهزنند و از روي آن همانند  چينند و آن را آتش مي هم مي

و معناي آن اين است كه من رنگ زرد و پژمرده وبيماري و ناخوشي خود را بـه  » از تو، سرخي تو از منزردي من «
زرتشتي ما به علت اينكـه آتـش را جلـوه و     گرامي هموطنان .ريزم و سرخي و گرماي آتش از آن من بشود آتش مي

غمـم  « نكنند و به جاي آن با خواند يز ميپره» زردي من از تو، سرخي تو از من«دانند از خواندن  نماد اهورامزدا مي
سوري، شب آتـش و سـوزاندن سـرما در     در شب چهارشنبه. كنند پرند و شادي مي از روي آتش مي »...برو شادي بيا
هـاي شـاد    شادمان از رسيدن نوروز و بهـاري ديگـر بـه پـايكوبي و رقـص و آواز و نـواختن آهنـگ        ،سرتاسر ايران

در روستاها نيز در پـي آن   يمتوان مي كهشده  شنبه مراسم و آداب ديگري نيز برگزار مي هدر غروب روز س. پردازند مي
  : از جمله. باشيم
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  شكني كوزه
با اين كار معتقد بودند كه بالها و آفـات  . شكستند انداختند و مي شان پايين مي اي را از باالي خانه آب نديده ي كوزه 

  .كنند را از خود دور مي
  

  كندر و خوشبو
و از او كنـدر  . رفتنـد  هـا بـه دكـان عطـاري مـي      سـوري ايـن بـود كـه زن     كي ديگر از آداب شيرين شب چهارشنبهي

كردند و به دكـان عطـاري ديگـري كـه رو بـه قبلـه بـود         خواست بياورد از دكانش فرار مي عطار تا مي. خواستند مي
كردنـد و بـه دكـان سـومي      از آنجا هم فـرار مـي  خواستند باز هم تا عطار بياورد  از اين عطار هم اسپند مي. رفتند مي
  .كردند زخم دود مي خريدند و در خانه براي حل مشكل و رفع چشم رفتند و از او كندر و اسپند مي مي

  
  اندازي شال

سـوري و يـا در شـب     اين سنت شيرين در شهرها و روستاهاي مناطق غربي و شمال غربي ايران در شب چهارشنبه
. رونـد  ي نامزدشـان مـي   پسراني كه نامزد دارند به بـام خانـه   ،از روي آتش پريدن س از مراسمِپ. شود نوروز اجرا مي

همـين كـه مـادر دختـر     . كنند اتاق به درون خانه آويزان مي ي بندند و آن را از روزنه دستمال بزرگي را به سرشان مي
 دختـر كـه  مـادر   .كنـد  ر را چندبار تكرار مـي كشد و اين كا را باال مي لشا، اي در دستمال بگذارد پسر آيد تا هديه مي

جواناني كه نامزد . كند تا هميشه سبز و خرم باشد دستمال را پر از سبزه مي ،باشد انداز دامادش مي شود شال متوجه مي
خانه دستمال  روند و با آويزان كردن دستمال به درون اتاق صاحب همسايگان و خويشاوندان مي ي ندارند بر بام خانه

انـدازي   رسم كجاوه. كشند سوري را باال مي شب چهارشنبه ي شال كه سنگين شد هديه. دنكن از ميوه و آجيل پر ميرا 
  .نامزد نيز معمول است ي اتاق توسط دامادان به درون خانه ي با شال از روزنه

  
  )نشيني گوش فال(گوش  فال

زناني كه . زدند مانند بعضي از مردم امروز ما تفال ميه ،دختراني كه شوق ازدواج داشتند و يا نگران انتخابشان بودند 
سوري نيت  گونه كه در غروب شب چهارشنبه بدين. دادند مند بودند نيز اين كار را انجام مي آرزويي داشتند و حاجت

تيز  هايي كه گوش مثل خبرچين. ايستادند گوش مي رفتند و سر چهارراه يا در كوچه فال كردند و از خانه بيرون مي مي
اگـر سـخن تلـخ و    . زدند كردند و آن را تفال مي گذشت توجه مي كنند به صحبت اولين عابري كه از كنارشان مي مي

شنيدند حاجـت و آرزوي   ديدند و اگر سخن شاد و دلنشين مي شنيدند نيت و آرزوي خود را برآورده نمي غمگين مي
  .ديدند خود را برآورده مي

 و همچـون رسـم آش پخـتن   : گرديـد  گري در شهرها و روسـتاها برگـزار مـي   سوري رسوم دي در شب چهارشنبه
سـوري را بايـد    ترين و فراگيرتـرين رسـوم شـب چهارشـنبه     عمومي. مرغ هم رايج بود بازي تخم .گرفتن با كوزه فال

ال مند بـا روسـري و شـ    اين زنان آرزومند و حاجت. شده اين رسم توسط زنان آرزومند اجرا مي. دانست» زني قاشق«
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مسـين   ي رفتند و بدون آنكـه سـخني بگوينـد بـا قاشـق بـه كاسـه        ها مي كردند و دم در خانه روي خود را پنهان مي
و با ريختن گنـدم،   آمد نيدن صداي دم به دم قاشق ميصاحبخانه با ش. شدند كوبيدند و منتظر آمدن صاحبخانه مي مي
شـان   اگر چيزي بـه كاسـه   در آن شب. كرد و را راهي ميشيريني، برنج و آجيل و انداختن سكه به درون كاسه ا ،جو

شدند كه با پنهـان كـردن روي    اما جواناني هم پيدا مي. دانستند شد حاجت و آرزوي خود را برآورده نمي ريخته نمي
ن اكنون كودكان و نوجوانا. زني نامزد خود را ببينند قاشق ي به بهانه تارفتند  ي نامزدشان مي  خود زير چادر دم در خانه

  .كنند آورند و لحظات شادي را سپري مي آجيل و پول و شيريني به دست مي ،زني در اين شب هم با قاشق
  
  

  هاي شادي پيك
  

چندروز پيش از . گرفتند اي نمايشي جشن مي هاي طنزي بودند كه فرارسيدن نوروز را به گونه هاي شادي گروه پيك 
» ميرنـوروز «هاي نمايشي تنها مراسـم   گونه گروه از اين. كردند زار ميمردم برگ ي نوروز مراسمي را با حضور گسترده
هـاي   تـوانيم در خيابـان   ي عـام دارد و مـي   و اكنون تنها پيك شادي كه جنبه. شد بود كه در شروع سال نو برگزار مي

هاي  ريم پيكاميدوا. پردازيم هاي شادي مي اكنون به يكايك پيك. شهرهاي بزرگ كشورمان ببينيم حاجي فيروز است
هاي پيشين امكـان حضـور مجـدد و     در دوران مدرن نيز با ابتكار و با نگاه به سنت ،شد شادي كه در گذشته اجرا مي

  .به طور گسترده داشته باشد را شاد كردن دل مردم
  

  برنشين كوسه
ر پرشور مردم در كوچه يكي از مراسم باستاني و بسيار شيرين مردم ايران در استقبال از نوروز بوده است كه با حضو

و سـپس   تو چندين و چند قرن پس از آن ادامه داش رسد ميپيش از اسالم  بهآن  ي سابقه .شده و خيابان برگزار مي
. كردند را روي خر سوار مي ) نماد زمستان(روي كوسه ريش يك چشمي بدين گونه كه مرد زشت. منسوخ شده است

سوار بر خر در حالي كه يك كالغ . كرد  چرب مي ،گيرد ميجلوي سرما را هايي كه  ريش بدنش را با روغن مرد كوسه
با شكلك  .گذشت از كوچه و خيابان مي زد اد ميبا بادبزن پي در پي خود را ب گرفت و با دست ديگر را به دست مي

بـه او و چنـد   مردم كوچـه و خيابـان نيـز     .»گرم است، گرم است«كشيد كه  خنداند و فرياد مي در آوردن مردم را مي
و با اين شوخي نمـادين  . كردند كردند و به شوخي به طرفشان پرتاب مي دادند و برف را گلوله مي همراهش هديه مي

نشين از صبح تا غروب در كوچه و خيابـان   كوسه. گرفتند و طنزآميز مرگ نمادين زمستان و آمدن نوروز را جشن مي
كرد از گـل و گيـاهي كـه همـراه خـود       رد و اگر كسي امتناع ميك آوري مي ي نقدي و جنسي جمع گشت و هديه مي

. پاشـيده  برنشـين آب آلـوده مـي    در بعضي نقـاط ايـران نيـز رسـم بـوده كـه كوسـه        .كرد داشت لباس او را آلوده مي
 برنشين از صبح تا غروب فرصت داشت كه از مردم پول و هديه بگيرد و ميان خود و همراهانش تقسيم كند و كوسه
  .كردند شد مردم به شوخي او را ضرب و شتم مي ديده مي مغرباز نماز  پس اگر
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  غول بياباني
آمدند و تا بعد از نوروز نيز بـه كـار خـود ادامـه      شادي چند روز پيش از فرا رسيدن سال نو به خيابان مي گروهاين 
  .دادند مي

ي اين چوب  به وسيله. شد چوب بلند مي غول بياباني سوار دو .گفتند نيز مي» غولك«يا » غول«به اين گروه شادي 
ايـن غولـك بـا    . آورد به هيئـت غـول درمـي    را كرد و با پوشيدن پوستين گوسفند سياهي خود را بلند مي پا قد خود

رو  آمدنـد و بـا اسـتقبال وسـيع مـردم روبـه       خوان بودند در شهر به ميان مردم مي زن و ترانه همراهانش كه چند تنبك
اي از  تنـه  نيم ،در تهران قديم اين گروه شادي به صورت دو نفره. شد هاي خيابان بسته مي ي كه راها به گونه ،شدند مي

. كردنـد  شد و آن را از يك سوي شانه آويزان مي چرمي بسته مي ي پوشيدند كه از يقه با تسمه پوست ببر يا پلنگ مي
و  شان معلوم و مشخص بـود  كه پاهاي لخت نچنا كردند دامن كوتاهي به پا مي ، به جاي شلوارپوست ديگر جنس از

دار و با پاي برهنه و سـر و ريـش    با به دست گرفتن چوب كلفت گره. گذاشتند دار سر گاو را به سر مي شاخ ي كاسه
بـا   ،كـرد  با اين پوشش نمايشي و گريم چهره كه غـول را تـداعي مـي    .آمدند اي وحشتناك به خيابان مي بلند و چهره

آوردند و براي شـادي مـردم ترانـه     مردم را به هيجان مي. جهيدند آسا به ميان مردم مي غول ي نعره حركات ناگهاني و
  :خواندند مي

  سرگشته و حيرانيم  ما غول بيابانيم
  گاهي توي شمرانيم  گاهي به توي تهران
  ز جمله شما ناالنا  ما روح شما زشتان

با او همراهـي   »ما غول بيابانيم« بند ترجيع يت با خواندنخواند و ديگري با تمام شدن هر ب كه يكي ابياتش را مي
بخـش در   اين گروه غير از اجراي نمايش شادي. كرد اي اشاره مي خواننده با هر بيت به سمتي و كسي و عده. كرد مي

ند و بـه  شد قدم نمي آوري پول پيش اين گروه براي جمع. رفتند ها نيز مي خانه ها به اماكن عمومي همچون قهوه خيابان
هـدف ايـن   . كردند رفتند و پولشان را تقديم مي اين مردم بودند كه به سوي آنها مي. كردند ميان مردم دست دراز نمي

  .تا سال ديگر هيچ غول و دد و ديوي به سراغشان نرود كردند  ود كه از مردم دفع شر ميگروه شادي اين ب
  
  افروز آتش

هاي آخر سال در  هاي شادي در هفته اين پيك. و سرور مردم بوده استهاي نوروزي براي شادي  يكي ديگر از پيك 
دايره زنگي بـه   ي و نوازنده) خوان ترانه -خوان تصنيف(تنبك و خواننده  ي همراه نوازنده هپنج نفره ب تايك گروه دو 

هـاي   گـروه . افروز تا سيزدهم فروردين هم ادامـه داشـته اسـت    آتش ي برنامه. آمدند ميان مردم در كوچه و خيابان مي
ي خـاص خودشـان را    اي همراه خود نداشتند با كوبيدن دو تخته چوب به هـم ترانـه   افروز اگر نوازنده كوچك آتش

و كردنـد   افروز دست و صورت و گردن خود را سـياه مـي   گروه آتش. رسيم مقاله به آن مي ي خواندند كه در ادامه مي
تيز و بلند و بر نوك آن منگوله آويزان بود بـر   كه نوك) شيپوري(پوشيدند و كاله بوقي  دار مي لباس رنگارنگ زنگوله

گرفت و حركات شيرين نمايشـي انجـام    ي اصلي گروه بود مشعل به دست مي يكي از آنها كه هسته. گذاشتند سر مي
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كـرد و لبـاس    گروه خود سر و صورت و گردنش را سـياه مـي   افروز همانند آتش. افروز معروف بود داد و به آتش مي
به (گرفت  مشعلي به دست مي. گذاشت و همان كالهي كه افراد گروهش داشتند بر سر مي پوشيد مي دار سرخ منگوله

و قوطي نفتي همراه خود داشت كه در طول كار ) كرد پيچيد و آن را با مفتول محكوم مي    اي مي سر چوب كهنه پارچه
پس از چنـد  . بست ها را مي لب. برد مشعل را در دهان فرو مي ي در پيش انبوه مردم شعله. مايشي از آن استفاده كندن

 ي داشـت و آن را بـه شـعله    كاري مقداري نفت را دهان نگه مي براي شيرين. فرستاد  لحظه آتش را از دهان بيرون مي
اين حركات شيرين نمايشي همراه با نواختن تنبك . آورد جان ميكشيد و مردم را به هي پاشيد و آتش زبانه مي آتش مي

  :و رقص و زدن دايره زنگي و خواندن ترانه بوده است
  سالي يك روزه  آتيش افروزه

  ...سوزه يا كه مي  ياد پرسيد درد مي
  :و يا

  سالي يك روز آمده  افروز آمده آتش 
  سالي يك روز فقيرم  افروز صغيرم آتش

  نبوده آمده هرچي  روده بوده آمده
  

در كنار مشعل به دست بازيگر ديگري صورتكي سـياه بـر    ،شد گونه مي كه معموال همين ،اگر افراد گروه زياد بود
. زد آغشته به نفت آتش مي ي پارچه  گذاشت و روي آن پنبه و كهنه خميري روي سر مي ي گرفت و چانه اش مي چهره

گذاشـت   ه و پوستين سياه بر تن كه هيئت غول را به نمايش مـي غولكي نيز سوار بر دو چوب پا با صورت گريم شد
ها خود گروهي ديگر بودند و اين  غولك ،چنانكه در بخش غول بياباني توضيح داده شد. كرد اين گروه را همراهي مي

ردم افـروز مـ   گروه آتـش بخش  با اجراي نمايش شادي. كرد افروز نمايش خود را اجرا مي فرد به تنهايي در گروه آتش
  .دادند نقدي مي ي آمدند و به آنها هديه كوچه و خيابان مي

  
  حاجي فيروز

در . پوشيم در عزاداري سياه مي. ي سياه با فرهنگ ما عجين است واژه. انسان با ساختن نماد به دنياي خارج معنا داد 
باالتر از سياهي «گوييم  ميدر شرايط سخت  .»هترس مارگزيده از ريسمون سياه و سفيد مي«گوييم  شرايط بدگماني مي

. در دنياي سياست نماد استبداد و جهل و ناآگاهي است. است اهرمن ناشن ،مان اي در نمادهاي اسطوره .»رنگي نيست
. بركتي آميخته است رحم با زمستان به عنوان نماد سختي و بي سياهي به معناي روزگار سخت و بي ،در فرهنگ مردم

رويي در آداب و رسوم ما در آخرين روزهاي سال و فرا رسيدن نوروز  ا خنده و خوشي و سختي روزگار بهنفي سيا
پوسـت اشـراف و متمـوالن بـا      غالمان سياه. ي ساسانيان نيز معمول بوده به كار گرفتن غالمان در دوره. متداول است

نوروزي مردم را سـرگرم   هاي ترانه گشتند و با نواختن دف و خواندن هاي رنگارنگ و آرايش غليظ در شهر مي لباس
متمـوالن از آن مـوقعي كـه بـراي     . انـد  رفتـه  اند كه با غالمانشان به سفر حج مـي  حاجياني نيز بوده بعدها .اند كرده مي
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  .گذاشتند نام ديگر به آنها مي!) هاي روزگار(  خريدند به عنوان شگون هايشان غالم مي خانه
غالمان سياه يا خواجه را بـه   ،متموالن. ارك و فيروز و امثال آنهايي چون سعادت، شربت، الماس، ياقوت، مب نام

. دنـ آخر سال را روشـن كن  ي تا آتش شب چهارشنبه ندداد فيروز كنوني آرايش مي افروز يا حاجي شكل و هيئت آتش
ل بـازي متـداو   نمـايش سـياه   ،اكنون هم در تئاترها. طنز كاراكتر سياه نقش محوري داشت  ،هاي روحوضي در نمايش

مبـارك   ،شود نام عروسكي كه نقش محوري در نمـايش دارد  در نمايش طنز عروسكي كه هنوز هم اجرا مي. باشد مي
گرد در طول سال با سياه كردن رقاص خود در خيابان و اماكن عمومي كاسبي  در تهران قديم نيز مطربان دوره. است

ايـن دو گـروه پيـك نـوروزي     . افـروز اسـت   ي گروه آتش دهنده از سوي ديگر حاجي فيروز ادامه. انداختند به راه مي
شده كه ده يا پـانزده روز مانـده    فيروز در گذشته بدين صورت اجرا مي مراسم حاجي. تفاوت جزيي با يكديگر دارند

) شـليته (دار  هـاي كوتـاه چـين    هاي دو يا سـه نفـري لبـاس سـرخ و دامـن      به اول فروردين و آغاز سال نو در گروه
. گذاشـتند  بـر سـر مـي   ) تيز كه به شيپوري نيز معروف است هاي دراز و نوك كاله(دار  كاله بوقي منگوله. پوشيدند مي

ـ   دار پا مي تيز منگوله نوك ي كفش يا گيوه . كردنـد  و سـبيل مصـنوعي بـراي خـود درسـت مـي       شكردند و گـاهي ري
نواختنـد و   افتادنـد و مـي   بـه راه مـي  با دف و تنبك و دايره زنگي در خيابان و كوچـه  . كردند شان را سياه مي صورت

  :خواند فيروز با نواختن تنبك يا دايره زنگي مي حاجي. رقصيدند مي
  1ارباب خودم سرام بريكم

  2ارباب خودم سراتو بارا كن
  ارباب خودم بزبز قندي
  خندي ارباب خودم چرا نمي

  ارباب خودم سيارو نيگا كن
  بينه شكر خدا كن چشمات مي

  مي زير پا كنباال رو ببين چش
  خدا بهت داده ياد فقرا كن

  
  :يا

  حاجي فيروزم بنده
  سالي يه روزم بنده

  
  :و يا

  سالي يه روزه  حاجي فيروزه  
  دونم منم مي  دونن  همه مي

  سالي يه روزه  عيده نوروزه
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  ارباب خودم سالم عليكم
  ارباب خودم سر تو باال كن
  ارباب خودم به من نيگا كن
  ارباب خودم لطفي به ما كن

  ارباب خودم بزبز قندي
  خندي ارباب خودم چرا نمي

  بشكن  بشكن بشكنه
  بشكن  شكنم نميمن 

  اينجا بشكنم يار گله داره
  اونجا بشكنم يار گله داره

  اين سياه بيچاره
  چقد حوصله داره

  
  .كردند آوري مي گشتند و پول جمع و دادن نويد بهار و نوروز در كوچه و خيابان ميبا اين اجراي شاد 

افتادند و تا سـيزده   فيروزها در اوايل حكومت سياه پهلوي از روز دوم در كوچه و بازار و خيابان به راه مي يحاج
 هـا  و خيابان ها ساليان بعد در روزهاي اول اسفند آهسته آهسته در سر چهارراه. كردند هايشان را اجرا مي به در برنامه

تـر   فيروز نيز نسبت به قبـل سـاده   لباس سرخ و كاله حاجي. دادند يشدند و تا شب نوروز به كار خود ادامه م پيدا مي
. شـود  ها اجرا مي فقرا و بدون خواندن مفصل آن ترانه ازسويها اين مراسم  ها و سرچهارراه اكنون هم در خيابان. شد

. كننـد  ي ميكنند و با اجراي نه چندان مفصل كاسب كودكان شش هفت ساله تا مردان ميانسال صورت خود را سياه مي
هـاي مـذهبي و مسـايل ديگـر جلـوگيري       ن از اجراي اين مراسم بـه داليـل دغدغـه   امامور ،چند سال بعد از انقالب

  .كردند خيلي زود آزاد مي اماگرفتند و خودشان را دستگير  شان را مي تنبك و دايره زنگي. كردند مي
  

  ميرنوروز
  گويم چو گل از غنچه بيرون آي سخن در پرده مي

  ش از پنج روزي نيست حكم مير نوروزيكه بي
    »حافظ«                                                              

. شده يكي از مراسم بسيار تفنني از دوران باستان تا چندين دهه پيش در ايران بوده كه در آغاز سال نو برگزار مي
ن بـر  در اين جشن بابليا. كردند در تابستان يا پاييز برگزار مي آن را ناميدند و مردم باستان بابل اين مراسم را ساكئا مي

آوردند و بـه   آنها را به شكل شاه در مي. پوشاندند  ن به مرگ لباس مضحك مياتن بردگان، غالمان، دلقكان يا محكوم
و شادي مردم گردانده و سپس او را بـه مكـان     اين فرد در حضور و هلهله. دادند آنها مقام حكومتي و حتا شاهي مي
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. نست در مدت كوتاه چند روزه احكام و فرامين پادشاهي صادر كنـد توا او مي. بردند منصبان يا شاه مي مجلل صاحب
پس از چنـد روز زنـدگي مجلـل و     ،آن كس كه محكوم به اعدام بود. شد البته اين فرامين به شكل مضحك اجرا مي

ي او بـه اجـرا گذاشـته     و شايد به طور مضحك اعدامي نمايشـي دربـاره  . شد اجرا مي شاجراي فراميني حكم اعدام
توانـد مراسـم    يادآوري كرده مراسم سـاكئا مـي   هاي آب جشندر كتاب ارزشمند  هاشمي رضيچنانكه آقاي . شد مي

اين  رسد كه به نظر مي شدن طبيعت و زندگي دوباره در يك فرد مشخص شده باشد  نمادين بركت و افزوني و كشته
النهرين به ايران انتقال  كه تمدن بين چنان. انداش را بد فرد همان فرد اشرافي باشد كه قدر شان خود و ثروت بادآورده

به ويژه آنكه . اين رسم نيز به طور يقين بر مبناي روابط دو ملت در ايران رواج يافت ؛يافت و مبناي تمدن ايران شد
 .گذاشـتند  شان به خدايان بابـل و مـذاهب سـاير ملـل احتـرام مـي       هخامنشيان براي استواري روابط و تحكيم قدرت

 ،يافت  در هر سال نو در معبد مردوك خداي اساطيري بابليان حضور مي ).م.ق 486-521(پادشاه هخامنشي  داريوش
دادن » بار عام«از همين طريق مراسم ديگر بابلي به دربار هخامنشيان راه يافت كه . بي آنكه اعتقادي به او داشته باشند

) دهگانـان (ده به سال نو كدخـدايان شـهري و كدخـدايان    در دوران هخامنشيان چند روز مان. يكي از آن مراسم بود
مدت حكمفرمايي اين فرد پنج روز . كردند روستايي فردي از مردم فرودست را به عنوان فرمانرواي نوروز انتخاب مي

بركنـار و تمـام امـور    فرمانداران در اين پـنج روز از مقـام خـود     و اول عيد بود و به دستور پادشاه وقت استانداران
 شد مي اين فرد پس از چند روز حكومت طنزآميز شهري و محلي بركنار. گرديد كومتي و دادرسي به او واگذار ميح

اين حكومـت طنزآميـز در دوران كهـن در حـالي برگـزار      . گشتند منصبان اصلي به جاي اصلي خود باز مي و صاحب
. گرفـت  از اشراف هدايا مـي او . پرداختند  گرديد كه پادشاهان هخامنشي و ساساني به عزل و نصب حكام خود مي مي

عام را به شكايت و دادخواهي مـردم معمـولي    بار بردند و يك روز از مراسم مي شده را به حضور صولهاي و ماليات
به هرحال مير نوروز طي قرون براي تفريح و تفنن و خنده و بـازي بـا پوشـيدن لبـاس رنگـين و      . داد اختصاص مي
ه حقيقي يا امير يا حكام محلي را خلع و به طور صوري تمام امور كشوري و لشگري و شهري پادشا ،حركات دلپذير

مـورد بازخواسـت    ،گرفت و پس از اتمام مراسم در مواردي كه دستور و اجرا شده بـود  را طي پنج روز به دست مي
هاي كردسـتان، خراسـان،   شمسي در روسـتا  1312اين آيين كهن نوروزي تا سال » ميرنوروز«مراسم . گرفت قرار نمي

ميرنـوروز طـي   . اين مراسم در اسفراين و برخي نقاط تا سـيزده بـه در بـوده اسـت    . بختياري و در عراق متداول بود
 آنهـا  اي از مردم فرودست را به عنوان مشاور و كارگزار و عمـال در كنـار خـود داشـت و     فرمانروايي پنج روزه عده
  .آوردند فرمان او را به اجرا درمي

ميرنوروز به مالكان و بازرگانان فرمان داد تا مقداري پول و گندم و جو و ماش و بـرنج و   1302ر بجنورد سال د
مالكـان و بازرگانـان در    ي درپي كارگزاران و عمال به در خانـه  آمدهاي پيو با رفت. دام براي لشگريانش ارسال كنند

ين هدايا به عنوان مباركي نوروز با رضايت خاطر پرداخت ا. رسيدند پرداخت آن هداياي نقدي و غيرنقدي به توافق 
مقداري از آن را به حاكم واقعي شهر يـا حكـام   . كردآوري هدايا آن را تقسيم  ميرنوروز پس از پنج روز با جمع. شد 

  .داشت كرد و باقيمانده را براي خود و همراهانش بر مقداري از آن را ميان نيازمندان تقسيم . محلي پرداخت
حكـومتي   ي چتري برسرش گرفتند و چنـد تـن از مـاموران سـاده    . ميرنوروز را بر اسب سفيد بلندقامتي نشاندند
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چند نفر ديگـر كـه   . به تقليد حكام محلي چوب به دست از دو سمت و پشت سرش حركت كردند) شاطر و فراش(
. آمدنـد  از پشت سر ميرنوروز مي ،دندهاي شكار صحرايي آويزان كرده بو گاو با كله ي هاي بلندشان كله بر سر چوب

زن و مـرد و بچـه بـا    . بدين معنا كه پادشاه از جنگي فاتحانه بازگشته و سرهاي دشمنان را همراه خود آورده اسـت 
  .هلهله و شادي و نواختن ساز و دهل به دنبال ميرنوروز و همراهانش به راه افتاده بودند

ونه اجرا شده بود كه ميرنوروز پـنج روز اول عيـد نـوروز را تعطيـل     اين گاين مراسم  1310در مهاباد در نوروز 
هـدف  . پرداختنـد   مردم در كوچه و بازار و خيابان با اجراي موسـيقي بـه رقـص و پـايكوبي مـي     . عمومي اعالم كرد

روز ميرنـو . شان را برطرف كند ي مردم را حل و نيازهاي روحي ميرنوروز آن بود كه در اين پنج روز مشكل يك ساله
  .ي زيادي از مردم در شهر مهاباد به گردش پرداخت طنز همراه عدهو با حركات  با اين انگيزه
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