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بهار میآید ،اما......
ِ
مثل همیشه به ره آورد لطف کرده ِ ،
برای
هنرمن ِد عالیقدر و
دوست نازنینم حسا ِم ابریشمیِ ،
روی جل ِد شماره ِ
نقاشی بسیار زیبا کشیده است ،عالوه بر
ی بهار ،چنانکه مالحظه میکنید ،یک
ِ
زیبائی این تابلو ،واژههائی که درزیرش نوشته به فکر فرو بردم "،بها ر میآید ،اما"...
ِ
این "اما" میتواند دربرگیرنده ِ
سرزمین
مسائل بسیاری باشد .مسائلیکه گریبانگی ِر مرد ِم
ی
ِ
ِ
خودمان و یا تما ِم دنیا میشود ،میتواند دردناکترین خاطرهها را بههمراه داشته باشد .بهارآمد
اما هنوز هم در کشو ِر ما قلم دراسارت است و قلم بهدستی که کمی از ِ
خط قرم ِز ممیزی و سانسور
ِ
چهاردیواری زندان جشن بگیرد ،چنانکه همکارمان
عبور کند ،مجبوراست عید و نوروزش را در
نوشابه امیری یادآوری میکند ازعید و نوروزی که اجازه دادند ِ
برای اولین بار به دیدا ِر همسر
روزنامه نگار ِو زندانیش برود و فقط با یک جعبه ِ
ی یک کیلوئی شیرینی!!.
"عید؛عیدی که من فراموشش کرده بودم .عیدی که هیچ سالی در زندگیم بی هفت سین

نگذشته بوداما اینک به کارت پستالی میمانست که از راهی دور رسیده باشد .پشتش هم نوشته
بودند:مالقات .ساعت  ۱۰صبح.گفته بودند می تواند یک جعبه یک کیلویی شیرینی بیاورد و دیگر
هیچ.کجا؟مدرسه سابق سوئیسی ها درخیابان فلسطین.
باز هول شده بودم ،بی هدف در خانه می چرخیدم.آقای آذری گفت تا مغازه ها را نبستند
فکر جعبه یک کیلویی شیرینی باش.تازه به خود آمدم .روسری و روپوش را از جالباسی برداشتم
و زدم بیرون.
شیرینی فروشی محل ،هم آشنا بود هم درد آشنا .از ملی های قدیمی بود .زندان رفته و بعد هم
کنار کشیده.با محبت پذیرایم شد.گفتم:
ـ یک جعبه یک کیلویی.
ـ یک کیلو چی؟
ـ از هر چه که در مغازه داریدیکی.
متوجه حالتم شد.خواست فضا را بشکند:
ـ یعنی یک پسته؟
لبخند تلخی زدم:
ـ نه از این یکی یک مشت.
دو باقلوا ،دو شیرینی خامه ای ،یک مشت فندق ،یک مشت پسته....
او با ظرافت جعبه را پر می کرد و من دستپاچه که دیر شود .قرار فردا بود اما می توانست
دیر شود.شاید تغییر عقیده می دادند.شاید اصال شوخی بود ،شاید قرارست جنازه اش را تحویل
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بدهند....
جعبه پر شده بود.پولش را دادم و زدم بیرون .حالم از بوی شیرین مغازه به هم می خورد.پشت
سر شنیدم که شیرینی فروش می گفت:
ـ ظالم ها“
این داستان درهرعید و هر بهاری تکرارمیشود ،سالها میگذرند و هموطنا ِن ما همچنان در
ی ترس و وحشت از ِ
انگ "محاربه با خدا" خوردن گرفتارند .نه تنها خانواده ِ
پیله ِ
های زندانیا ِن
ِ
سرسبزی طبیعت ،چنان که باید دل
سیاسی که حتی ما از مرز گریختگان نیز هنگام رسید ِن بهار و
شاد نمیداریم .چرا که با اینان همدردیم و شاید خیلی از ما با وجدانی ناآرام دراندیشهایم که چرا
ِ
ی زندان ِ
سرزمین غریب آزادیم  ،درحالیکه آزادیخواهان درون مرز درچنبره ِ
جمهوری
های
دراین
ِ
اسالمی اسیر و دربندند.

وقتی که  اروپا ازخشم می ّغرد

«شارلی اِبدو»  Charlie Hebdoویا هفته نامه شارلی ،مجله فکاهی چپ گرای فرانسوی و در
واقع جانشین مجله«هاراکیری» است که در دهه ی  60منتشر میشد و در سال  1970پس از مرگ
ژنرال دوگل و بهخاطر توهین به او ،از سوی دولت فرانسه ،تعطیل شد « .شارلی اِبدو» ( که نامش
کنایه ایست به شارل دوگل) دنباله روی مجلهی تعطیل شده گردید .این مجله که در برابر رقیب
خود `La Canard enchai´neاز محبوبیت کمتری برخوردار است ،در نقد و تمسخر مسیحیان،
یهودیها و مسلمانا ِن افراطی ،در فرانسه و گاه فرهنگ عامه مردم ،پای بند محافظه کاری مجله
رقیباش نیست.
نخستین بار در  2نوامبر  ،2011افراد ناشناسی دفتر مجله را با کوکتل مولوتوف به آتش کشاندند
که موجب شد برای مدتی سایت مجله از شبکه اینترنت ،حذف گردد .اما فاجعهی اصلی در 7
ژانویه  2015رخ داد که افرادی مسلح به دفتر مجله حمله بردند .دراین یورش ،با ت ًایید مقامات
رسمی 12 ،نفر کشته و  10نفر زخمی شدند .علت حمله هم کاریکاتوری بود که از پیامبر اسالم در
روی صفحه مجله چاپ شده بود .حمله کنندگان که هنگام خروج شعار کلیشهای «الله اکبر» را
سر داده بودند ،اعالم داشتند که « :انتقام پیامبر » را گرفتهاند! در طی دو روز بعد و پس از تعقیب
و گریز ،عاقبت هر دو تروریست ،از سوی پلیس فرانسه،به قتل رسیدند .
آنچه که در دنبالهی این ماجرای خون آلود در فرانسه روی داد ،نقطهی عطفی در تاریخ
مبارزه با اسالم افراطی در فرانسه و بهطور کلی در کشورهای اروپای غربی بود .در جریان پیاده
روی معترضانه مردم پاریس به این ماجرا ،تنها  3میلیون نفر در پاریس راه پیمایی کردند و مردم و
دولت های دیگر کشورهای اروپا با ابراز پشتیبانی و حمایت از « حفظ و نگاهداری آزادی بیان و
قلم »  ،به گونهای بیسابقه ،به یاری نویسندگا ِن و کاریکاتوریست های «شارلی اِبدو» شتافتند.
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نکتهی قابل توجه در این میان ،حمایت از یک مجلهی طنز و فکاهی دست دوم در فرانسه نبود؛
«شارلی اِبدو» به نمادی برای مبارزه با اسالم افراطی و برخاستن برای حفظ آزادی بیان و قلم
گردید!
تیراژ معمولی «شارلی اِبدو»  60 ،هزار نسخه است که معموالً نیمی از آن به فروش نرفته و عودت
داده میشود .کاریکاتوریستهای مجله که جان سالم از این ماجرا به در برده بودند ،با استفاده
از تسهیالتی که روزنامه لیبراسیون برایشان فراهم آورد ،نخستین شمارهی پس از ترور را با تیراژی
برابر سه میلیون که بعدتر دو میلیون نسخه دیگر نیز به آن افزوده شد و با عنوان « بخشودگی برای
همه » و «من شارلی هستم»  ،چاپ ومنتشر کردند که نه تنها در فرانسه ،که در اکثر کشورهای
اروپای غربی ،به فروش رسید  .به گزارش خبر گزاریها در آلمان یک نسخه از این مجله که  4یورو
قیمت دارد ،به قیمتی باالی  100یورو از سوی کسانی که به این شماره دست نیافته بودند ،خریداری
شد.
تروریست ها نه تنها به هدفی که داشتند نرسیدند ،بلکه باعث شدند جامعهی آزاد اندیشان
اروپا را متوجه خطری نمایند که به گونهای خزنده در پی آن بود «تیشه به ریشه ی» آزادی بیان و
قلم در فرانسه و دیگر کشورهای اروپای غربی ،وارد آورد.

برخالف روحیه منفی و همیشه عزادار اسالم افراطی ،کاریکاتویستهای «شارلی اِبدو» با
قرار دادن کاریکاتور دیگری از پیامبر اسالم بر روی جلد مجله با تیراژی  5میلیونی ،در حقیقت
این ترور را به تمسخر گرفتند  :پیامبر اسالم هم پالکارتی بهدست گرفته که روی آن نوشته شده:
«من هم شارلی هستم » !
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همکارمان دکتر ماندانا زندیان ،شاعر و نویسنده ِی پراحساس ،این شعر با معنا
و زیبا را در رابطه با ادامه ِی پیکا ِر کارکنا ِن این مجله و همدلی با آنان سروده
است:
نشستهام
روبهروی نور
که رود زخمهای تو را عبادت میکند
زمان نیستم
نمیگذرم
و ریشههای تو میوه میشود در انگشتهایم ُو دیگر
فرقی نمیکند پلکهایت کدام سوی زمین باز شود
ما از بهشت چیده میشویم ُو باز
جهل ماشه را رها نمیکند،
تو قلم را.
ماندانا زندیان

و رﺿا مﻘﺼدی شاعر توانای مقیم آلمان برای تراژدی پاریس،
از زخمی که به قامت قلم باریده است چنین ناله سر میدهد:
زخمی که به قامتِ قلم  ،بارید.
زخمی که به قامتِ قلم  ،بارید
یک زخمِ هزارساله ی جاری ست.
تصویرِ سیاهِ هرچه آیینه
معنای ستر َونِ سیه کاری ست.
زیباییِ روشناییِ خورشید
دردیده ی شب ،کبودیِمرگ است.
هرجا که پرنده را پیامی هست
هرجا که سپیده را سالمی هست
تاریکیِ دیرساله ،چون زهری
در سینه ی بی قرارِگلبرگ است.

در واژه ،زبانِدل نمی گنجد
گردر دلِ مهربانِ هر واژه
مستی نکند بهار ُو تیراژه.
آفاق ،به ِ
قامت قلم  ،زیباست.
وقتی که زمانه را زبانی نیست
وقتی که زمینِ تشنه ی هر جان
دلبسته ی بوسه های باران ست
این ابرِسخنسرای بارانی
سرمست تر از سرودِ سرشاری ست.
بر سینه ی سوگوارِاو هرچند
یک زخمِ هزار ساله ی جاری ست.
رضا مقصدی  1دی 93
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هشتاد ساﻝ زندگی و شﺼت و اندی ساﻝ روزنامه نگاری
ِ
یکی به قو ِل خودش»نفت اندا ِز خانه نئین» است و دیگری اندیشمندی که قلم به دست ِ
نجات ایران
برای
سر از سیاست درآورد .هر دو به فاصله ِی چند ماه از هم بهدنیاآمدند .دردوخانواده ِی مختلف ،دردوشهر
دور ازهم ،و با دو دی ِد کام ً
ال متفاوت ،درآغا ِز جوانی قلم به دست گرفتند و تاکنون که هردو هشتاد ساله
شدهاند ،قلم را رها نکردهاند.
سخن از دو نویسنده و روزنامه نگا ِر باتجربه ایست که هنوزهم ما و ره آور ِد مارا رها نکردهاند و هنوز
ِ
ِ
هم ِ
هویت ایرانی میکوشند و مینویسند و مینویسندومینویسند...شاگردانی دارند
اعتالی فرهنگ و
برای
که شاید از نظ ِر سنی تفاوت زیادی با آنها نداشته باشند .اما همواره به آنها افتخار میکنند وفخرمی-
فروشند که روزنامه نگارانی شده اند که دست پرورده ِی این دو قلم به ِ
دست فرهیخته هستند.
صدرالدین الهی است...
سیروس آموزگار و دکتر
سخن از دکتر
ِ
ِ
21فروردین سا ِل 1313درشهرستا ِن بابل به دنیا آمد و
عالی ره آورد ،در رو ِز
ِ
ِ
سیروس آموزگار ،مشاو ِر ِ
رونق فصلنامه را دوچندان کرده ،در  13آذرماهِ
صدرالدین الهی  ،نویسنده ای که همکاریش باره آوردِ ،
ِ
همان سال در تهران دیده به ِ
روی جهان گشود .هردو درسالی که گذشت ،هشتاد ساله شدند و هردو می-
توان گفت دوسو ِم عم ِر خودرا ِ
برای ِ
صرف روزنامه نگاری و معلمی ِ
تربیت روزنامه نگاران کرده اند.
دارای دو ِ
ِ
ِ
هردوی آنها ،چه کتبی  ،چه شفاهی ،طنزی
سبک مختلف هستند ،اما درکال ِم
این دو نویسنده،
به چشم میخورد که گاه پیدا و گه نهان است ،شاید این تنها نقطه ِی مشترکشان در نوشتن باشد .
تولدشان مبارک و دست و قلمشان پایدار و همیشگی!
ِ
مطلب کوتاهی ِ
ِ
برای شماره ِی بها ِر ره
دوست عالیقدرخواهش کردم که
از ایندو روزنامه نگار و
مبارکی زادرو ِز
آورد بنویسند که در رابطه با سالهائی که گذشت باشد  ،اما نگفتم که قصد دارم به
ِ
ِ
عیدی من و تما ِم خوانندگا ِن ره آورد
هشتادسالگیشان این مطلب را درسرمقاله بیاورم  .هردو بابزرگواری
خاص خویش اهدا کردند که در زیر به نظ ِر دوستا ِن عالقمند می رسانم
را  ،هرکدام با زبا ِن ِ

ﻧامﻪاﻯ بﻪ ﺧﻮﺩﻡ
ِ
ﺻدرالدین الهی

بیست سال پیش من این نامه را خطاب بهخودم نوشتم و در نشریهی «ایران
تریبون» که به مدیریت و سردبیری پرویز قاضی سعید در سنخوزه منتشر میشد،
چاپ کردم .نامهای بود که مردی پنجاه ساله خطاب به خود مینویسد .وقتی از
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آستانهی هفتاد عبور کردم ،با خود فکر کردم دوباره چاپش کنم با مؤخرهای؛ و چنین کردم و
درنتیجه وقتی هشتادساله شدم ،چندخطی به عنوا ِن "بعداز موءخره" به آن افزودم وبازهم میخواهم
چاپش کنم دلیلش را در "بعدازموءخره" میخوانید.
سالم آقای فالنی،
امروز سیزدهم آذر ،روز تولد توست.
پدر در چنین روزی پشت یک قرآن خطی خانوادگی این واقعه را اینطور ثبت کرده است:
رح ُم الراحمین"
"والّل ُُه خیراً َو ُه َو اَ َ
والدت نور چشم عزیزم صدرالدین ،صبح سهشنبه  ۲۶شعبان المعظم  ،۱۳۵۱مطابق  ۱۳آذر ،۱۳۱۳
چهار ساعت و  ۳۵دقیقه قبل از ظهر به طالع مقارنهی قمر با مشتری .خداوند او را از عباد خاص و
عزیز خود گرداند و زندگی راحت و باعزت به او اعطا فرماید".
آقای فالنی،
«هپی برث دی تو یو»! حاال دیگر باید اینطور گفت .البد باید کاله بوقی رنگارنگ بر سر نهاد و
در بوقهای کاغذی دمید و لبخندهای پفکی بر لب آورد و پشت میزهای فرمیکا نشست و زورکی
خوشحال بود .حکم غربت و عزلت این است ،اما جشن تولد سالهای کودکی این بود:
مادر دخترخالهها و پسرخالهها را جمع میکرد .یک صبح تا غروب شرارت میکردیم و به دیوار
ِ
حیاط خانه با ذغال عکس جن و پری میکشیدیم و عصری میرفتیم عکاسخانهی دم
سفید گچی
مسجد سپهساالر ،عکسی به یادگار میگرفتیم و روزمان شب میشد .این را پدر یاد مادر داده
بود که روزهای به دنیا آمدن پسری که قرار بود از عباد خاص و عزیز خدا شود ،به هیچ بهانهای از
یادش نرود .اما...
آقای فالنی،
بیچاره پدر نیست که ببیند تو در جستوجوی خدا تا کجاها رفته و دست خالی برگشتهای و
الجرم بندهی خاص و عزیز او نشدهای .حکایت سر در پی خدا نهادن تو از دیرباز و زودباز آغاز
شد .در همان سالهای کودکی ،تصویری از او داشتی در حد مردی پیر و فربه که شال سبزی بر سر
و شال شیر شکری کشمیری بر کمر داشت .بر فراز تختی نشسته ،به قلیان نیپیچاش پک میزد و به
هر سرفهاش زلزلهای در جهان میافکند و به هر نفس زدنش رعد و برقی در آسمان پدیدار میشد و
تو از ترس ،زیر لحاف کوچکت گم میشدی و به خواب میرفتی.
آقای فالنی،
تو آن جستوجوگر سرسخت خدایی هستی که باید تو را از عباد خاص و عزیز خود گرداند.
در این جستوجو ،همه چیز را زیر پا گذاشتهای به دور سرت کشیدهای .آدمهای کوچکی سخت
از تو خوشبختتر ،خیلی زود به خدا رسیدند .خانهای پیدا کردند" ،خانهی خدا" شدند ،عیالی
برگزیدند "کدخدا "شدند ،بر قلعهی معرفت موقت ایستادند" ،با خدا "شدند ،اما تو چه؟ تو در
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تمام این ایام در جستوجوی آنچه یافت مینشود ،بودی ،برهنهتر از آدم ،شکستهتر از ابراهیم،
فریبخوردهتر از موسی ،سادهتر از عیسی و چون به محمد رسیدی ،از ترس خاموش ماندی و خدا
را نیافتی.
آقای فالنی،
در امتداد سالهایی که گذشت و امروز که سالی دیگر میگذرد ،از می طهارت کردی ،میخانه
زیارت کردی ،به سر خم قسم خوردی و سر محتسب شکستی و خدا را جستی.
شبها در اندیشهی کائنات شیری رنگ او ،ستارههای بیشمار را شماره کردی و چون عدد به
نامتناهی رسید ،دفتر اندیشهات را بستی و گفتی که این خدا ناشناخته و دستنیافتنی است.
در گذرگاه وحشی تمدن ،انسان افسردهی قرنها را دیدی زنجیر تعبد بر دست و غلهای سنگین
تعهد بر پای ،که در کوره راههای تاریخ میشتابد و تو او را صدا میزنی و او سر بر میگرداند و به
تو مینگرد و میگذرد و در پاسخ التماسهای تو ،به تو میگوید :ای بیخدا ،من مردی باخدایم.
خدا گفته است که با تو سخن نگویم؛ و تو همواره تنها و سرگشته در برهوت بیخدایی خود ویالن
و حیران بودی.
آقای فالنی،
در این دوردست بیزبانی و غربت ،ناگهان خود را یافتهای و احساس میکنی با طلوع فردا،
وقتی پنجاه ساله شدی ،خدا خواهی شد.
تو حاال امتداد خدا را در خود میبینی و میشنوی و میخوانی .خدا صدای گمشدهی
جستوجوهای توست که به تو بازمیگردد .تو خود خدا را ساختهای و یافتهای .مردی خداشناس
که از کعبه بازگشته ،در اتاقی پر از دود ،مالمت کنان به تو میگوید:
ای که پنجاه رفت و در خوابی
مگر این پنج روزه دریابی
و تو که به وسوسهی خواجه شمسالدین محمد گرفتاری ،از او میپرسی:
 تو خدا را کجا دیدهای؟ در حجراالسود ،در منی ،در عرفاتو خواجه به جای من به تو میگوید:
جلوه بر من مفروش ای ملکالحاج که تو
خانه میبینی و من خانهی خدا میبینم
سالم آقای فالنی،
بیدل و تنها به راه میافتی و ناگهان کسی راه بر تو میبندد و میپرسد اسمت چیست؟ جواب
میدهی «بیدل» ،و او میگوید پس خدا با تو همراه است .چون شاعر گفته است:
بیدلی در همه احوال خدا با او بود
او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد
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سالم آقای فالنی ،سالم آقای بیدل ،هپی برثدی

مﺆخره

سالم آقای فالنی،
بیست سال دیگر هم گذشت .تو همچنان همان گمشدهی بیابان سالها هستی؛ پویندهی
راههای بیانتها؛ و کودک سرگشتهای که گمان میبری به یک قدمی مقصود و معبود رسیدهای .که
باورت نمیآید عمرت به هفتاد رسیده است .جواب شیخ اجل را که این همه به او ارادت داری،
چه میدهی که میفرماید:
االی ای که عمرت به هفتاد رفت
مگر خفته بودی که بر باد رفت
ای شیخ ،ای رفیق مالمتگر همهی عمر من!
چرا این همه اذیت میکنی ای شیخ؟ چرا سعی داری که این عمر به هبا و هدر رفته را این همه
به یادم بیاوری ،یا آن که مسخرهام میکنی؟ بله آقا! من مخلص تو شیخ اجل هستم؛ حرفت جواب
دارد و جوابش این است:
بلی ای شیخ ،ای بزرگ مالمتگر
بلی خفته بودم که بر باد رفت
بعد از مﺆخره
دو ماه پیش هشتاد ساله شدم .بیدارتر از همیشه ،و شیخ دیگر اص ً
ال سراغی از من نمیگیرد.
فکر میکند که من تمام شدهام و مردهام .اما من هنوز قلم به دست دارم ای شیخ! و همهی عمر این
قلم را بندهی دل هوسباز و جان عاشق مردم تهیدست دانستهام .همهی عمر خواندهام و خوانده،
بله ای شیخ! خواندهام و میخوانم که:
بشکنی ای قلم ،ای دست ،اگر
پیچی از خدمت محرومان سر
هپیبرث دی به خودم ،به این دلبستهی وابسته به قلم.

ﺗﻮﻟد
ِ
سیروس آموزگار
در شهر خوی  ،یا حداقل د رخانوادهی ما گرفتن جشن تولد
مرسوم نبود و همینقدر که بهمناسبت روز تولد  ،آن روز خاص ما
را کتک نمیزدند  ،راضی بودیم بهخصوص که من هشت روز بعد از
سیزده نوروز بهدنیا آمدهام و لباس نو یا پشت و رو شدهی کت شلوار
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پدرم که به اندازهی من در آمده بود واسباب بازی ناقابل یا پول مختصری را که بهعنوان عیدی
نصیبم شده بود  ،پدر و مادرم در یک توطئهی مشترک  ،به عنوان هدیهی تولد هم جا می زدند و من
ال عالج قبول میکردم
سالی که من در امتحان ششم ابتدائی قبول شدم مادرم قول داد که انشاالله شش ماه بعد برای
جشن تولدم یک خود نویس برایم بخرد تا من هم به اقلیت بسیار کوچکی که در کالس مان خود
نویس داشتند به پیوندم.
آن روز در شهرما دو جور خودنویس وجود داشت ،یکی « لورنزو » به قیمت بیست و پنج قران
دیگری « امپریال » به قیمت چهار تومان و هشت قران! شش ماه تمام دعا کردم که مادرم یک خود
نویس امپریال برایم بخرد و خداوند از همان روزها برمن معلوم کرد که در گرفتاریهای بعدی
زندگی خویش هم ،هرگز روی دعای خود و اجابت الهی حساب نکنم.
مادرم یک خودنویس لورنزوی ارزان برایم خرید که در اولین روز امتحان آخر سال ،سر امتحان
انشا نوکش شکست و معلوم شد که هیچ ارزانی بی دلیل نیست.
به عنوان جملهی معترضه اضافه کنم که من هیچ وقت در مورد خود نویس شانس نداشتم .در
خرداد سال 1357من انفارکتوس کردم و به لطف دکتر رزم آرا در بیمارستان سعادت آباد بستری
شدم .آقای عبدالرضا انصاری که آن زمان رئیس سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بود ،به
عنوان احوالپرسی یک دسته گل بزرگ و یک شاهنامهی بایسنقری و یک خودنویس پارکر طال برایم
فرستاده بود ،یکی از پرستارها همان روز به بهانهی اینکه ممکن است بعضی از بیماران به گردهی
گل حساسیت داشته باشند دسته گل را برد خانهشان و شاهنامهی بایسنقری نیز بعد از انقالب ،به
تاراج رفت و خودنویس را ،بحث بر سر خودنویس است ،پسرم درعیادت بعدی در بیمارستان،
به بهانهی اینکه « به به چه خودنویس درجه یکی !!» توی جیبش گذاشت!
بر گردیم سر جشن تولد ،بعد از آنکه برای ادامهی تحصیل به تهران آمدم  ،گرفتاریهای
آغاز تحصیالت دانشگاهی و خصوصیات شهر بزرگی مثل تهران مرا از صرافت همه چیز از جمله
جشن تولد انداخته بود ولی تصادفا در همین سال به یاد ماندنیترین ماجرای تولدم رخ داد.
چند روزی قبل از عید نوروز  ،یکی از هم کالسیهایم  ،محسن جزایری ،گفت که دارد زودتر
برای تعطیالت عید به شهرشان برمیگردد .چون روز بیست و هشتم اسفند روز تولدش است و
خانوادهاش برایش جشن تولد خواهند گرفت.
من در تهران خانهی عمویم زندگی میکردم و البته توقع نداشتم که وقتی برای خودهایشان
جشنی نمیگیرند برای من جشن تولد بگیرند ولی تصمیم گرفتم به این مناسبت خودم برای خودم
کاری بکنم!
دو سه روز قبل از بیست و یکم فروردین همهاش فکر میکردم که برای این مناسبت فرخنده ،چه
باید بکنم و باالخره تصمیم گرفتم که به پیروی از مد روز ،موهای سرم را « کرنلی » بکنم .
در آن روز ها بین جوانها  ،البته آنهائی که این جور آرایش مو بهشان میآمد ،به تقلید
فصلنامه "ره آورد" شماره  ،110بهار 1394

17

ازهنرپیشهی معروف آن زمان « کرنل وایلد »  ،این نوع آرایش مو سخت رواج داشت که مشخصهی
آن خواباندن موهای روی شقیقهها و باال و جلو آوردن موهای جلوی سر بود.
درست روبهروی در بزرگ دانشگاه  ،یک سلمانی به نام « آرایشگاه قانع » بود که دراین نوع
آرایش موی سر تخصص داشت و « کرنلی » های معروف آن زمان تهران ،همه پیش او میآمدند.
روز بیست و یکم فروردین ،بعد از ظهر ،با تبختر تمام وارد سلمانی شدم و به اشارهی صاحب
مغازه روی یکی از صندلیها نشستم و به آرایشگر گفتم که میخواهم موهای سرم را کرنلی
بزند!
وی دور من چرخی زد و از زوایای مختلف ،سر مرا ور انداز کرد و بعد گفت که نیمرخ من
مثلثی شکل است و بینی من زیادی بیرون زده است وهمچنین چانهی کوچکی دارم و این نوع
آرایش مو برای من مناسب نیست.
ولی من تصمیم خودم راگرفته بودم و با این حرفها از میدان در نمیرفتم و اصرار کردم که
فقط موهای کرنلی میخواهم و بس !
آرایشگر ناچار تسلیم شد و کارش را شروع کرد و انصافا نیم ساعتی روی موهایم زحمت
کشید و آخر کار گفت که بفرمائید کار من تمام شد.
باید اضافه کنم که آن زمان ما نوجوانها  ،برای اصالح سر معموال یک تومان میپرداختیم .ولی
آقای قانع بابت کاری که انجام داده بود از من پنج تومان گرفت که برای جیب سبک و دانشجوئی
من بسیار سنگین بود .
وقتی داشتم دکان آقای قانع را ترک میکردم متوجه شدم که وی به یکی از شاگردهایش
چشمکی زد و مرا نشان داد و دوتائی خندهای کردند ولی من بی اعتنا بیرون آمدم.
کمی پائینتر جلوی بساط روزنامه فروش ،دوتا از همکالسیهای من ایستاده بودند و وقتی مرا
دیدند یکی شان گفت :چرا این شکلی شدهای ؟ و من کمی تند جواب دادم :چیه ؟ و او خندهای
کرد و گفت :خیلی خنده دار شدهای.
طبعا حوصلهی سر و کله زدن باهاشان را نداشتم و راهم را کشیدم و به طرف خانه راه
افتادم .ولی متوجه بودم که بعضی از عابرین با تعجب و گاه با تمسخر به من نگاه میکنند .وقتی
به خانه رسیدم و در را زدم پسر عمویم ،که تصادفا از نظر عاطفی خیلی هم به هم نزدیک بودیم
 ،در را باز کرد ووقتی نگاهش به من افتاد ،یک لحظه به من زل زد و بعد دستهایش را به هم
کوبید وغش غش به خنده افتاد که این چه ریختی است برای خودت ساختهای؟
فکرکردم عکس العمل او از حسادت ناشی است ،او را رها کردم و به سرعت به طرف زن
عمویم رفتم که زن فوق العاده نازنینی بود و مرا هم خیلی دوست داشت ،او اصال به خنده نیافتاد،
یک لحظه به من خیره شد و بعد خیلی جدی گفت « وقت آمدن عمویت نزدیک است یک فکری به
حال خودت بکن اگر تو را با این ریخت به بیند خیلی عصبانی می شود » و بعد هم با مهربانی ،سرم
را زیر شیر کنار حوض گرفت و موهایم را با وجود هوای سرد فروردین ماه ،صابون زد و با قیچی
خیاطی کمی با موهایم ور رفت تا عموی بسیار سختگیرم که همهی ما از وی حساب می بردیم،
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عصبانی نشود .این وسط ،به مناسبت روز تولد ،پنج تومان پول نازنین من ور پرید و رفت !!
کاریش نمی شد کرد.هیچکس تولد مرا جدی نمیگرفت.
اوضاع به همین منوال گذشت تا بعد از ازدواج که من امیدوار بودم اقال در خانوادهی خودم
تولد من به عنوان یک روز مهم تلقی شود .اما همچنان به این مناسبت ،هیچ مهمانی و جشنی بر پا
نمیشود .ولی زنم گاهی هدیهای به من میدهد .مثال دوسال پیش به مناسبت جشن تولد من ،اجاق
گاز آشپزخانهمان را عوض کرد و اخیرا هم به دخترم گفته است که امسال نیز ،به همین مناسبت و
به عنوان هدیهی تولد ،قصد دارد کاشی ِ
های حمام راعوض کند!!
و من به همینش هم راضی هستم

ﺟﺸﻦ ﺻد ﺳاﻟﮕی
ﭘﺮﻭﻓﺴﻮر رﺿا ﻭ
ِ

بهتر است که با یک خب ِر خوش ،پیشگفتار را به پایان برسانیم،
ِ
غنی ایران ،درسالی
پروفسور فضل الل ِه رضا ،یکی از مفاخ ِر
فرهنگ ِ
که گذشت ،صدساله شد .
وی باکارنامهای درخشان ،هیچ یک ازسال ِ
های عمر را بدو ِن
فایده به هدرنداده ،بلکه همواره و در هر مقام و منصبی با ایران
و ایرانیان همراه بوده است.خوشا عمری که بانیکنامی ودانش و
فرهیختگی به صد رسد.
تول ِد فرخنده ِی این استاد و دانشمن ِد کم نظیر را تبریک
می گوئیم و اطمینان داریم که پروفسور رضا همواره در یاد و
تاریخ پرفراز و ِ
نشیب ایران باقی خواهد ماند.
خاطره ِی ِ

ِ
پیوند خﺠسته

بخش «دانش و فن آوری» هم
جوانترین دوست و همکا ِر عزیزمان دکتر کامبی ِز زارع ،مسئو ِل ِ
دارای دو ِ
مدرک ِ
عاقبت به جرگه ِی متاهالن پیوست .عروس ،خان ِم سورا ِد زارع ،فرانسوی و ِ
فوق لیسانس
ِ
تحصیالت خود را در «اکس پروانس» و «پاریس» به پایان برده است .داما ِد
درجامعه شناسی است که
لیسانس اقتصادِ ،
جوان و ارزشمند نیز دکتر کامبی ِز زارع میباشد که ِ
لیسانس امو ِر مالی و
فوق
دارای
ِ
ِ
ِ
ِ
دکترای اقتصاد و امو ِر بین الملل است.
مدیریت ریسک و
ِ
ِ
شهرداری منطقه ِی پانزده
جاری میالدی در
زوج سعادتمند و فرهیخته در دو ِم فوریه ِی سا ِل
این ِ
ِ
درشب همان روز نیز با حضو ِر صمیمی ترین
طی مراسمی ساده پیون ِد زناشوئی بستند و
پاریسِ ،
دوستان میهمانی کوچکی را برگزار کردند که نشان دهنده ِی صفا و صمیمیتشان بود .تا به حدی
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که واالترین و پرخرج ترین
عروسی ِ
های جهان به گر ِد این
مراس ِم ساده و صمیمی نمیرسید.
سردبیر و کلیه ِی همکارا ِن
فصلنامه ِی ره آورد این پیوند
مبارک را به دکتر کامبی ِز زارع
و همسرشان تبریک میگویند
زندگی سرشار از سعادتی را
و
ِ
برایشان آرزو دارند
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بﻨاﻯ ﺗﺨﺖ ِ ﺟﻤﺸﻴد ﻭ ﭼﻪﮔﻮﻧﮕی ِ بﺮﮔﺰارﻯ ِﻧﻮرﻭﺯ
ﺩر ﺯماﻥ ِ ﻫﺨامﻨﺸﻴاﻥ
شیرین ﻃبیﺐ زاده
مقدمه:

تختِ جمشید را همۀ ما می شناسیم و شاید هم از آن دیدار کرده باشیم و عظمتِ آنرا ستوده
باشیم .کاخی عظیم بر صفه ای پهناورگسترده بر دامنۀ کوه رحمت با چنان ستونهای هنوز پا
برجا و نقشها و کنده کاریهای آنچنان بی نظیر .سراپا نَقلی حیرت آور و تحسین بر انگیز از
برهه ای پر اهمیت از تاریخ میهنِ گرامی ما .
اما هنوز تخت ِ جمشید برای بسیاری از ما آنگونه که بایست شناخته شده نیست .شاید با
آشنائیِبیشتربا فرهنگهای بومی غربِ آسیا ( پیش از پیدایشِ دودمان هخامنشی) ،از دولت های
آشور و بابل و سومر و اکد در بین النهرین تا شاهنشاهی دو هزار سالۀ ایالم  -گسترده بر پهنای
ِ عظیمی از خاک ِ ایران  -بتوان بهتر و بیشتر به چگونگی بسیاری از آداب و رسوم واعیاد و
معماری زمانِ هخامنشی ،پی برد.
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دولتِ آشور ،از قدیمی ترین تمدنها یِ غربِ آسیا ( همپای تمدنِ مصر در شمالِ افریقا از
نظر ِ قدمت ) ایالمیان ِ ساکن ِ فالت ِ ایران را پس از  2000سال شاهنشاهی در سال  640پ .م
منقرض نمود  .اما قومِ ایالمی نه تنها از میان نرفت ،بلکه وجودش چنان اهمیت داشت که تاثیرات
ِ شگرف ِ آن بر فرهنگ اقوام تازه وارد به فالت ایران غیر قابل ِ انکار است .بعدها خود ِ دولت
آشورکه قدرتی عظیم و ویرانگر بود در سالِ  612پیش از میالد توسط مادها و بابلیها از پای در
آمد .مادها نیز پس از  165سال حکومت و سامان بخشیدن به نظامی شاهنشاهی که قبال تجربه ای
در آن نداشتند و آنرا از ایالمیان آموخته بودند ،سرانجام در برابر قومِ پارس ،از پای در آمدند وهمه
تجربه های سیاسی و حکومتی ِخود را به ایشان واگذاردند.
آنچه که از نوشته های باستان شناسان برای ما باقی مانده است بیشتر نقلی است جداگانه از
چهگونگی بهوجود آمدن این تمدنها بدو نِ آنکه در خصوص تاثیراتِ قدیمی ترها برتمدنهای
بعدی چندان تکیه شده باشد .این تمدنها و آداب و رسوم و فرهنگهایشان ازبیش از  4000سال
پیش از میالد مسیح در غرب آسیا و جود داشته و بهتدریح با یکدیگر در هم آمیخته و بعد ها با
آمدن آریائیها ترکیبِ جدیدی را ایجاد کردند که دولتها و حکومتهای بعدی در تمام منطقه
و در فالتِ ایران میراث دار آن بوده اند.
از سوئی دیگر ،چیزی در حدود  3000سال پیش از میالد مسیح گروهی از اقوامی که ساکن
روسیه مرکزی در شمالِ سرزمینهای آسیایِ میانه بودند و بعد ها بنام اقوام هند و اروپائی نامیده
شدند ،شاید به دلیل سرما و یخ بندان و شاید به دنبال چراگاههای سبز تر و یا به عللی که درست
شناخته شده نیست ،بهطرف سرزمینهائی که امروزه آنرا بهنام ِ قارۀ اروپا می شناسیم سرازیر
شدند .اینها اعقاب ژرمن ها ،یونانیها ،روسها ،رومی ها ،و دیگرانی که امروز ه ساکن اروپا
هستند ،بودند.
مادها ،پارسها  ،پارتها و هندیان اقوامی بودند که از حدود یکهزار سال پیش از میالد ِ
مسیح  ،از مرکز روسیه بهطرفِ جنوب حرکتِ خود را آغاز کردند .این همان گروهی است که
بعدها به آن لقبِ هند و ایرانی داد ه اند .یک شعبه از این گروه بهطرف هندوستان سرازیر میشودو
گرو هی دیگر  ،با اندکی تاخیر  ،بهسوی فالتِ ایران سفرِ طوالنی خود را آغاز میکند.
گروهی که بهطرفِ فالت ایران کوچ میکنند نیز خود بهدو دسته تقسیم میشوند .آن عده که
در نواحیِ آسیایِ میانه ،افغانستان و خراسان ساکن میشوند اقوام پارت را تشکیل میدهند .دستۀ دوم
(که بعدها بهنامِ مادها و پارسها خوانده میشوند) رهسپار غرب ایران شده و در جنوب دریاچه
رضائیه همزیستی مسالمت آمیزی را بهمدت هفت قرن آغاز میکنند .پس از  700سال مجددا
گروهی از اینان بهطرف ِ جنوب ِ ایران یعنی سرزمینی که آنرا امروزه پارس یا فارس می دانیم
سرازیر میشوند .گروه اول مادها در غرب ایران میمانند و گروه دوم پارسیان را تشکیل میدهند
که سلسلۀ هخامنشی از میان همین پارسیان بعدها قد علم میکند.
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گروههای دیگری نیز از غرب دریای مازندران از طریق قفقار وارد ایران شده و در شمال ایران
پراکنده و مقیم شدند.
مسئلۀ مهم و قابل اهمیت اینستکه طبعا این سرزمینی که آریائیها بدان قدم گذاشتند ،خالی
از سکنه نبوده است .اقوامِ ایالمی برای قرنها پیش از ورودِ آریائیها ،بومیان اصلی این آب و
خاک را تشکیل میدادند که از جنوب ِ دریاچۀ ارومیه تا همدان وشوش و لرستان و پشت کوه
و پیش کوه تا خوزستان و از خوزستان تا کرمان زندگی میکردند و دارای ِ حکومت پادشاهی
بودند .سنگ نبشته های بسیاری از آن زمانها یافت شده است که حتی نام پادشاهان ایالم در آن
آثار بهجای گذاشته شده است .بنابراین تا انقراض سلسلۀ پهلوی چیزی در حدود  4500تا 5000
سال در ایران سیستم پادشاهی بر قرار بوده است.
حتی پیش از تمدن ِ ایالمیان ،قرنها پیش از آن ،تمدنهای آشور ،بابل ،سومر و اکد ،در
بین النهرین سیستمهای پادشاهی داشتند که همانگونه که ذکر شد ،بسیاری از رسوم و آداب
در زمان هخامنشیان از آنان و از طریقِ تمدن ایالمی و مادها به پارسیان بهارث رسیده و با تلفیق
آن رسوم با آنچه که هخامنشیان از تمدنِ آریائی با خود داشتند با تغییراتِ مناسبِ پارسیان ،
بهصورت آنچه در آمده است که ما بهعنوان تمدنِ دورانِ هخامنشی می شناسیم.
از جمله این تاثیرات اصطالحاتِ رسمی سلطنتی،معماری ،مقابرِ کنده شده در دلِ کوه ،
جشنهای نوروز و مهرگان و بعضی از انواع البسه بودندکه در زمانِ هخامنشیان از تمدن مادها
برگرفته شده بود .مادها نیز بهنوبۀ خود عمیقا از تمدنهای بین النهرین تاثیر پذیرفته بودند.
تمدنهای پیش از هخامنشیان ،از بت پرستی به خدایان متعدد و سپس به خدایان سه گانه
معتقد بودند .در بین ایالمیان سه خدای پر اهمیت اینشو شینک ،هومبان و پینی کر بودند ،مادها
نیز بهسه خدای اصلی ایمان داشتند که در زمان هخامنشیان مبدل به اهوره مزدا ،میترا و ناهید
میشوند . .بهاین ترتیب و بهطور کلی ،مسائلی چون زایش ،بلوغ ،ازدواج و مرگ ،آئین های کشت
و برداشت و آئین هائی از این دست بیشتر از باورها و روایات مقدس گرفته شده و جنبۀ جهانی
داشتند.
هخامنشیان در ابتدا زردشتی نبودند .دین زردشتی پیش از ایجادِ سلسلۀ هخامنشی در شرق
ِ ایران گسترش یافته بود و هخامنشیان در زمان اردشیر دوم با این دین آشنا شدند .آنجه که از
مراسمِ نوروز در این مطلب آمده است ،حکایتِ نوروز در زمانِ همین پادشاه و پس از اوست.

تختِ جمشید:

بنای تخت ِ جمشید در زمان داریوش بزرگ هخامنشی شاید مهمترین پادشاه ِ تمام ِ تاریخ
ایران پس ازکورش بزرگ آغاز شد ،او در حدودِ  512پ.م دستورِ بنایِ آنرا داد اما نتوانست پایان
ِ ساختمانِ آنرا ببیند .بعدها قسمتهای دیگری در زمان خشایار شاه تا اردشیرِ سوم بهآن اضافه
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گردید .ازجمله پلهکانهای بسیار زیبای جلوی کاخ و مشرف به جلگۀ پهناورِ مرودشت که بنا
به کتیبه ای که از اردشیرِ سومِ هخامنشی باقی مانده در دورۀ او ساخته شده است.
تخت جمشید اما پایتخت ِ هخامنشیان نبود .پایتخت ِ زمستانیشان که در زمانی پایتخت
ِ ایالمیان نیز بود ،شهر ِ شوش بود و پایتخت تا بستانیشان ،همدان .بنا به تحقیق ِ دکتر مهرداد ِ
بهار " :تخت جمشید معبد هم محسوب نمی شد اما جائی بود مقدس برای پارسیان در سرزمین
اجدادیشان که صرفا از آن بر ای بر گذاری ِ نوروز استفاده میکردند .کاخی بود بس عظیم و
کامال بی نظیر در آ ن دوره .کسانی که از اکنافِ ایران برایِ مراسم نوروزی بهآنجا میرسیدند
اگر بار اول دیدارشان از کاخ بود ،در مقابلِ خود با شکوه ترین و عظیم ترین بنائی را میدیدند
که در آن زمان بر روی زمین وجود داشت .مهمتر از آن اینکه در معماری و تزئینِ کاخ نقشی از
سرزمین خویش را نیز باز می یافتند و چون مراسمِ نوروزی شروع میشد با برگزاری آئینی روبرو
میشدند که برایشان غریبه نبود .نوروزی شبیه آن ،اما در مقیاسی بسیار کوچک تر در سرزمین ِ
آنان نیز برگزار میشد".
دلیلِ دیگری بر ساختمان این بنا در پارس و بر گزاریِ نوروز در آنجا این بود که فارس سرزمین
ِ آبا و اجدادیِ هخامنشیان بود و یکی از مهمترین آدابِ پیش از نوروز حضور بر مقبرۀ مردگان
و ادای احترام به فروهر آنان بودو طبیعی است که همۀ در گذشتگان پادشاهان ِ هخامنشی در
فارس بهخاک سپرده شده بودند .فروهر بهگفتۀ دکتر ژاله آموزگار " گونه ای از روان است و
نوعی همزادِ آدمیان که پیش از آفرینشِِ مادیِ مردمان در آن جهان به وجود می آید و پس از مرگ
ِِ مردمان به دنیایِ دیگر می شتابد و از کیفرهایِ خاصی که روان می بیند به دوراست .فروهر ها
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چون در طلیعۀ ماه فروردین و در نوروز به خانۀ خود و برای ِ دیدار ِ بازماندگا ن و خانواده باز
می گردند ،از دیدن ِ پاکیزگی و درخشندگی ِ خانه دلخوش می شوند و بر شادکامی ِ خانواده و
بر برکت خانه دعا می کنند و اگر خانه را آشفته و درهم ،پاک نشده و نا آراسته ببینند غمگین می
شوند و دعا نکرده و برکت نخواسته خانه را ترک میکنند" .
تخت جمشید در چهل کیلومتری جنوب ِ پاسارگاد و در کنار کوه ِ رحمت همانگونه که
ذکر شد ،بنایِ آن بهدستور داریوش بزرگ آغاز گردید .بنا بر تحقیقات گیرشمن و بسیاری دیگر
از محققان ( بهجز بعضی از محققان روس مانند ا .ام دیکونوف که معتقد بود در ساختمانِ تخت
جمشید از بردگان استفاده شده است) با استناد بر سنگ نبشته های بهزبانِ ایالمی یافت شده در
محلِ تخت جمشید ،کارگران ،سنگ تراشان  ،درود گران ،مسگران و جز ایشان برده نبوده و در
دسته های تا  1000نفره بهکارهای مختلف می پرداختند ..در پرداخت مواجبشان پول نقره ماخذ
بود و گاهی شراب و گوسفند .آنان را اکثرا از اسیران جنگی از بین آشوریان ،مصریان و یونانیان
انتخاب میکردند بهاضافۀ کارگران محلی که گویا دستمزدشان بیشتر از اسرا بود .جالب اینکه
از نیروی زنان نیز در این ساختما ن استفاده میشد.
بنای ِ تخت جمشید هیچ گونه ارتباطی با جمشید ِ روایات حماسی ندارد و درحقیقت این
بنا در اصل بهنام " پارسه ِگرد " خوانده میشد .بعدها باالخص در زمانِ ساسانیان ،شاید بدان
سبب که تاریخِ واقعی بهدست فراموشی سپرده شده بود و بهجایِ آن عصرِ حماسی را بهعنوان
تاریخِ واقعی می انگاشتند ،جمشید را از میانِ شخصیت هایِ حماسی ایران بر گزیدند ووی را
بانیِ این بنایِ شگفت آور پنداشتند .بنا به نظرِ دکتر مزداپور" از آنجا که جمشید دیوان را در
اختیار داشته است و باورِ عموم بر آن بوده است که تنها دیوان قادرند چنین بناهائی را بر آورند.
" این نام برروی این کاخ مانده است .بنظر میرسد که ساختنِآن در کنار کوه رحمت نیز شاید
بهدلیلِ تقدسِ این کوه در نزد پارسیان بوده است .این تنها یک فرض است مبتنی بر سنتها و دلیل
ِ مکتوبی از آن نمانده است .
کاخ های تختِ جمشید بر روی صفه ای به درازای  457متر و به پهنای  153متر و به بلندای
 11/10متر از سطح جلگه  ،قرار داشتند .سنگهای بدنۀ صفه ،که هنوز هم پابرجا هستند ،اضالع
متعددی دارند .هنرمندان ،این سنگها را با ظرافتِ تمام تراش داده و با استفاده از دم چلچله از
سرب یا آهن بههم چسبانده اند .راه آب بزرگی نیز در زیر صفه و در دلِ سنگهایِ طبیعی برای
انتقال ِ آب به سراسر بنا ،حفر شده بود  .این راه آب حدود  1/20متر پهنا و  2متر عمق داشت.
سنگ های بزرگی این راه آب را میپوشاند ند که آثارشان هنوز باقی است.
به عقیدۀ گیرشمن" تخت جمشید دارایِ دیوارِ محافظ بلندی نبوده است مگر در ضلعِ شرقی
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و آنهم بیشتر برای مراقبت در برابر ِ آبهای ِ بارانی بودکه از ارتفاعات ِ کوه فرود می آمد.
اضالعِ دیگرِ صفه با دیوارهایِ کوتاه و برجهایِ نگهبانی پوشیده میشد " .پلهکانهای جلوی
کاخ که بنا بر کتیبه های باقی مانده از آن ایام ،در زمان اردشیر سوم ساخته شده است به عرض 7
متر و ارتفاغِ  10سانتیمتر ساخته شده بود تا باال رفتن اسب سواران میسر باشد.
مهمترین بنای ِ ساخته شده بر روی صفۀ تخت ِ جمشید کاخ ِ آپادانا بود .بنای ِ این کاخ
بهدستور داریوش ِ بزرگ آغاز گردید اما در زمان ِ خشایارشاه به پایان رسید .مساحت ِ کاخ که
بهصورت مربع ساخته شده بود حدود  3237مترمربع بود .کاخ دارایِ سه ایوان بهعمق  20متر با
 12ستون در سه سویِ غربی ،شمالی و شرقی بود.
"کاخ دارایِ  36ستون بود .ستونهای تاالرِ آپادانا ازسر تا پا  21/متر ارتفاع داشتند .ستون
بر دو پایۀ چهارگوش که بر روی ِ هم استوار بودند قرار داشت .در باالی ِ ستون ها تکیه گاه ِ
تیرهای سقف بود که چون زینی به ارتفاعٍ  2/2متر  ،بر سر بقیۀ ستون می نشست و در دو سویِ آن
دو سر و گردن و سینۀ دو گاو تر اشیده از سنگ بود که پشت به هم داده بودند .تیرهایِ سقف در
فرورفتگی ِ زین شکل ِ پشت ِ دو جانور قرار
میگرفت  -مهرداد بهار"
بعضی سر ستونها ،با تراشیدۀ سرِ عقاب
که سمبل ِ هخامنشیان بود وبر روی پرچم
ِ هخامنشیان نیز حک شده بود و یا با نقش ِ
شیرتزئین شده بودند .بر روی پایۀ این ستون-
ها نقش ِ برگ ِ درخت ِ خرما ،بدنۀ سرو و یا
نیلوفرهای ِ آبی مقدس و یا شاید آنگونه که
دکتر شاهین سپنتا معتقد است ،نقشِ گلِ انار،
حک شده بود .خود ستون تنه ای صاف داشت،
همانند تنۀ درخت خرما.
رنگ دیوارها به رنگ سبز کمی تیره بود .بر
روی ِ دیوارها نیز نقش ِ گل و گیاه و نیلوفر و
سرو و حیوانات نقاشی شده بود .فرش های
پر از منظره های طبیعی و گل و گیاه و پرنده،
با آن ستونهای سر فراز منظرۀ باغی پر از
طراوت و زیبائی را در جلوی چشم ِ بینند ه
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جلوه گر میساخت که بهقول مهرداد بهار ،باغِ بهشت را تداعی میکرد " :در تزئیناتِ این کاخ
ها درختها نقش عمده دارند .سر و ها و نیلوفرهایِ آبیِ مقدس  ،که صورتی انتزاعی یافته اند ،بر
دیوار پلهکانهای آپادانا ،نقشِ برکت آور ونعمت بخشِ این بنا را نشان می دهند و چون مردمان
به آپادانا و تاالر ِ تخت می رسیدند ،ده ها و ده ها ستون که نمادِ باغی مقدس بود در برابرشان سر
میکشید  -همان"
( کاخ ِ تچا را ) از بناهای ِ داریوش  " ،کاخ ِ سه دروازه " از ساختمانهای ِ خشایار شاه و
درشرق ِ صفه ،کاخ ِ حرمسرای ِ خشایار شاه از جمله کاخهائی بودند که آثارشان امروزه نیز
باقی مانده است .بنای با عظمت ِ دیگر ِ بر روی صفه ،کاخ ِ صد ستون ( تاالر ِ تخت ) بود از
ساخته های داریوش که پیش از ساختنِ آپادانا تنها تاالر بزرگِ تخت جمشید محسوب میشد.
در انتهایِ صفه ،نزدیکتر به کوه ،محلهائی برای اقامتِ نگهبانان و نظامیانِ همراه ساخته شده
بود .بین ا تاقهای نگهبانان و حرمسرا اتاقهائی نیز برای نگهداریِ خزانۀ سلطنتی اختصاص داده
شده بود که در هنگامِ حملۀ اسکندر ،گنجینۀ بیش از دوقرن پادشاهی هخامنشیان ،همه بهتاراج
رفت.

مراسمِ نوروز

با نمونه های ِ فراوانی که از برگزاری نوروز در بابل ،آشور ،و مدارکی که در بارۀ نوروز در
ایران در دست است  ،میتوان برگزاریِ مراسم را چنین تصور کرد :از چندین روز قبل از نوروز
تهیۀ لوازمِ مراسم شروع میشد .در آخرین روزهایِ پیش از نوروز ،شاه و بزرگانِ دربار و شاید
دیگران به دیدار ِ قبور هخامنشیان می رفتند که در همان حوالی در نزدیکی ِ صفه قرار داشتند و
بر گورها چراغ می افروختند و خوردنی و نوشیدنی می گذاشتند و مراتبِ احترام و عشقِ خود را
به فروهر مردگانشان نشان میدادند و شاید تهیدستان را اطعام میکردند .این مراسم حتما می
بایست با شرکت و مسئولیتِ شاه برگزار میشد  ،زیرا شاه را در آن اعصار عالوه بر شاه بودن،
روحانی بزرگ و رابطِ خدا و انسان می دانستند.
سپس شاه بهرسم آئینهای غربِ آسیا مجددا تاج گذاری میکرد یعنی توانسته است در سال
ِ گذشته بر نیروهای شر و دشمنان فائق آید وبا تائید الهی ،شایستۀ پادشاهی بر ای ِ سالی دیگر
است .با زهم بنا بر همان آئین ها شاه محتمال با همسر ِ جدیدی بهعنوان ِ عملی برکت دهنده،
ازدواج میکرد.
از آئینهای دیگ ِر غرب آسیا مراسمِ میرنوروزی بود .در این مراسم یک محکوم به مرگ را بهمدت
ِ  5روز بر تخت می نشاندند و بعدا او را بهعنوان سمبلی از رفع شر و پلیدی به قتل می رسانیدند .این
رسم در بین آشوریان بسیار متداول بود اما گویا در زمانِ هخامنشیان تنها جنبۀ نمایشی داشت.
بدین ترتیب جهان نظمی نو و تبرکی نو می یافت و باکشتن یا گریزِ میرِ نوروزی که مظهر پلیدی و
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نا پاکی بود ،راستی و پاکی جایگزین زشتی و آشفتگی میگردید. .
در شاهنشاهی هخامنشی  ،اقوامِ ایرانی و اقوامی که تابع ایران بودند ،هر ساله نمایندگانی را به
هنگامِ نوروز به تختِ جمشید می فرستادند تا پس از تاجگذاریِ مجدد شاه مراتب احترامِ خود
را تقدیمِ او کنند و سلطنتِ او را شاد باش بگویند و هدایایِ خود را که باج و کاالیِ خاصی به
نظر نمی آیند ( بر اساس آثاری که بر نقشهای برجستۀ پلهکانهای جلوی تخت جمشید بهجای
مانده است ) برای دریافت تبرک و یا بهعنوانِ پیش کش بهشاه تقدیم دارند . .نقشهای برجستۀ
پلهکانهایِ جلوی تخت جمشید ،بخشِ مهمی از این جشن را مجسم میکنند .

گزنفون از زمان اردشیر دوم (قرن  4پیش از میالد) نوروز را چنین ترسیم میکند:

" در آغاز گروهی از مردان نیزه دار می آیند .سپس گاوان و اسبانی را برایِ قربانی می آورند.
پس از آن گردونۀ مقدس ِ اهوره مزدا و از پسِ آن دو گردونۀ مهر و ناهید می آیند .آنگاه آتشدانی
روشن حمل میشود .درپس ِ ایشان ،شاه با جامۀ کامل ِ سلطنتی در گردونۀ خویش می آید و از
آن پس بقیۀ سوارکاران ،نیزه داران و انبوهِ بزرگان و در باریان بر اسب می آیند " .پس از مراسم
ِ قربانی مراسم ِ اسب دوانی آغاز میشد که شاه نیز در آن شرکت میکرد و گاوی را به جایزه
می برد.
به هر حال ،ظاهرا پس از استراحت ِ کافی ،مراسمِ سالم و تبرک آغاز میگردید .مهمانان که
از سراسر امپراطوری با پیمودن راه دور و درازی در تخت جمشید حاضر بودند با ترتیب و نظمِ
خاصی به حضورِ شاه میرسیدند .مهمانان پارسی و مادی از پله های سمت راست (همان پله های
مشرف بهدشت ) باال میرفتند و مهمانان دیگر از پله هایِ سمتِ چپ.
پس از رسیدن ِ به باالی ِ صفه ،همۀ مهمانان به تاالری با درواز ه ای بهنام " دروازۀ همه ِ
کشورها" میرسیدند و وارد ِ این تاالر که  4ستون داشت می شدند .سپس پارسها و مادها از
درِ سمت راست ( در شرقی) بهسمتِ راست پیچیده و به تاالرِ آپادانا وار د میشدند .دیگران،
از درِ روبهروخارج شده و وارد ا تاقی دیگر میشدند و از آنجا به طرفِ تاالر صد ستون روانه
می گردیدند.
شاه برتختِ عظیمی که نقشِ آنرا در کنده کاریهایِ تخت جمشید می بینیم ،می نشست و
نخست پارسیان و مادها به حضورَ شاه می رسیدند و فرارسیدنِ نوروز و سلطنتِ مجدد را تبریک
می گفتند و آنچه را که باخود آورده بودند بر ای تبرک در پهلوی تخت می نهادند و پس از آن شاه
دیگران را در تاالر صد ستون بهحضور می پذیرفت.
از آن پس بهگفتۀ گزنفون ،سور ِ بزرگی بر پا میکردند که بزرگان ِشاهنشاهی در آن شرکت
میکردند .در طی این جشن بزرگان به فرو دستان هدایائی می دادند و هدایایِ سلطنتیِ خود را
دریافت میکردند .ولی بهاحتمالِ قوی شاه در این سور شرکت نمیکرد و تنها با نزدیکان غذامی
خورد و شاید هم در بعضی دورانها در این مراسم نیز شرکت میکرد .این جشن و سوربرای
“Rahavard” Quarterly Persian Journal of Iranian Studies - Issue 110. Spring 2015

2

نوروزنامه

چندین روز ادامه می یافت .شاید شاه از این موقعیت برایِ شنیدنِ اخبارِ ایاالت استفاده کرده و
به بازدید کنندگان که از اقصا نقاط ایران آمده بودند ،رخصت دیدارِ بیشتر میداد و دستوراتِ
الزم را صادر میکرد.
پس از اجرا ی مراسم نوروز ی و اقامتی چند ،شاه و همراهان و همۀ مردمی که برای برگزاری
ِ سال ِ نو به تخت ِ جمشید آمده بودند ، ،باخاطراتی خوش بازمیگشتند .این آداب و رسوم
نوروزی با کمی تغییر و تحول تا انقراض سلسلۀ هخامنشی و تا یورش ِ اسکندر بههمین ترتیب
ادامه داشت.
سرانجام با حملۀ اسکند رهمه چیز به پایان رسید .با ویرانیِ تختِ جمشید بهدستِ او ،بیش
از دویست سال گنجینۀ کاخ ،ظرفهای نقره و طال ،پارچه های ِ زربفت و سیم بافت و دیگر ِ
اشیاءِ گران بها که بخشِ عظیمی از آن هدایایِ متبرکی بود ند که هرساله از اطراف و اکنافِ
شاهنشاهی به تختِ جمشید آورده میشدند ،همه بهتاراج رفت .کاخ میسوخت و بیست هزار
قاطر و پنج هزار شتر گنجینۀ تختِ جمشید را برای اسکندر می بردندو بارفتنِ این کاروان ،سلطنتی
نقشۀ تخت جمشید
که به مدت  22سال دوام داشت ،نیز سوخت ورفت.

با استفاده از:

" تخت جمشید " :مهرداد بهار/نصراله کسرائیان
" زبان  ،فرهنگ ،اسطوره  :ژاله آموزگار
" تخت جمشید ،باقی مقدس با درختانی سنگی " :
مهرداد بهار
و...ویکی پیدیا
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نوروز بر همهی هم میهنان خﺠسته و پیروز باد!

ﻧﻮرﻭﺯ بﺰرگﺗﺮیﻦ ﺟﺸﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕی ﻭ مﻴهﻨی
مﺮﺩماﻥ ﭘﺸﺘﻪﻯ ایﺮاﻧﺰمﻴﻦ

ژاله دفتریان

ﻧﻴایﺶ ﻧﻮرﻭﺯﻯ

سراینده :دکتر کورش امیرجاهد
ﺑﺨﺖ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺭﺍ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ
ﺳﭙﺎﺱ ﺁﻭَ َﺭﻡ ِ
ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺑﻪ ِ
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺭﺍ
ﺑﻴﺎﺭﺍﻳﻢ ِ
ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺎی ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺪﺍ ﺗﻮﻳﯽ
ﺧﺪﺍﻳﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺗﻮﻳﯽ
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩی ﺯﺷﺖ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﺗﻮﻳﯽ
ﺭﻭﺍﻥ ِﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻧﻴﮏ
ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻣﺮﺍ ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺪﺍﺭ ﻧﻴﮏ
ِ
ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻧﻴﮏ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ﻭ
ِ
ِ
ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻭ ﻓﺮﺯﺍﻧﮕﯽ ﻭ َﺭﺩی
ﻣﺮﺍ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ َﻓﺮﻩی ﺍﻳﺰﺩی
ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﺎﺩی ﻭ ِﺑﺨ َﺮﺩی
ﻓﺮﺟﺎﻡ ﻧﻴﮏ
ﺳﺎﻝ ﻧﻮ ،ﺑﺨﺶ
ﮔﺮﺩﺵ ﺳﺎﻝ،
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻴﮏ ﺑﺪﻳﻦ ِ
ِ
ِ
ِ
ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻴﮏ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻴﮏ
ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﻧﮑﻮﺗﺮ ﺯ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺑﺎﺩ
ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ،ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺑﺎﺩ
ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺑﺎﺩ
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ِش اسکندر ،نه تاخت و تاز اعراب و نه ویرانگریهای مغول و نه فشا ِر نیروهای دیگر ،در
نه تاز ِ
انسانی ایرانزمین را از میان ببرند.
سدههای بلن ِد تاریخ ،هیچیک نتوانستند ارزشهای فرهنگی و
ِ
چرایی ماندگار شد ِن این ارزشها در این است که ریشه در باو ِر به انسان و پیون ِد جدایی ناپذیر
ِ
او با پَرهام (طبیعت) دارند .این ارزشها خود را از دور دست ترین زما ِن تاریخ تا به امروز کشانیده
دلنشین خود را نگه داشتهاند.
و همچنان زنده و بیدار در کنار ایرانیان جایگاه
ِ
ِ
فرهنگ ایران ،نوروز است.
یکی از این یادگارهای زنده و پویای
ابوریحان بیرونی در نسک (کتاب) التفهیم مینویسد:
»نوروز چیست؟ نخستین روز است از فروردین ماهَ ،و زین جهت ،رو ِز نو نام کردند ،زیراک
پیشانی سال نو است و اعتقاد پارسیان اندر نوروز ،نخستین آنست که ا ّول روزی است از زمانه و
بدو فلک آغازیدن گشت« .سرآغاز جشن نوروز ،اولین روز ماه فروردین ( رو ِز اورمزد) است.
نخست ببینیم که چم (معنی) واژهی جشن چیست و چرا نیاکان ما اینهمه جشنهای گوناگون
داشتند و چرا پای بند آن بودند که جشنهایشان را به بهترین گونهای برگزار کنند؟
جشن واژهای است بسیار کهن که بار گرانی از چمها (معانی) و سنتهای دیرین را به دوش
رس
می ِکشد.این واژه از ریشهی « یَِز  «yazاوستایی برگرفته شدهاست .در سانسکریت « یَج« و در فَ ِ
هخامنشی « یَد  »yadو در پهلوی « یَشتن» ،که در چ ِم ستایش است ،گفته میشود.
از اینرو واژه ی جشن که امروزه به جای عید به کار میرود ،در روزگاران کهن به برنامههایی
گفته میشده که در آن ،آیین های دینی را با ُسرور و شادمانی برپا میکردند.
به زبان دیگر جشن همان ستایش از پروردگار است ،برای ِشیدان هایی (نعمتهایی) که بهما
ارزانی داشتهاست!
کشش آن ،در آیینهایی هست
در بارهی پیدایی نوروز افسانه های بسیاری هست و زیبایی و
ِ
که در روزهای پیش و پس از آن انجام میگیرد .این آیینها همیشه و در همه جا با هیجان و
آشفتگی و درهم ریختگی آغاز میشوند و این شگفتی آور نیست زیرا که آشفتگی و درهم بَرهمی
یکی از ویژِگیهای آنهاست.
ایرانیان باستان ناآرامی را ریشهی آرامش و پریشانی را پایه ی سامان میدانستند .چه بسا که
ِ
بازگشت روا ِن
آیین
در پارهای از آیینهای نوروزی ،بهویژه آنها را برپا میکردند .برای نمونه ِ
درگذشتگان( ،از  ۲۶اسفند ماه تا  ۵فروردین) .چون نیاکان ما باور داشتند که فََر َوهرها ( روا ِن
درگذشتگان) ،به زمین بازمیگردند ،کسانی با روبَندهایی (ماسک) سیاه ،مانند آوری (شبیه سازی)
میکردند و در کوچه و بازار به رفت و آمد میپرداختند و به این گونه بازهی (فاصلهٌ) میان مرگ و
زندگی ،هست و نیست را درهم میریختند
و سامان و آسای ( نظم و قانون) یک ساله را از میان میبُردند تا دوباره آنرا بسازند.
یکی از آشفتگیهای کوتاه زمان (موقتی) برنامهی میر نوروزی بود .که ارباب به جای بنده
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و بنده به جای ارباب مینشست .برنامه چنین بود که برای ُخرمداشت (تفریح) ،کسی را از َردهی
تهیدستان برای چند روز یا چند سایه (ساعت) به پادشاهی برمی گزیدند و این پادشاهِ کوتاه زمان،
بر پایه ی شیوههایی ،اگر فرمان یا دستورهای نا بهجا میداد ،از جایگاه امیری به پایین کشیده و
برکنار میشد.
حافظ نیز در یکی از چامههای خود به
فرمانروایی ناپایدا ِر میر نوروزی گوشهی چشمی دارد
ِ
و میگوید:
سخن در پرده میگویم ،چو گل از غنچه بیرون آی که بیش از چند روزی نیست ُحکم میر نوروزی
خانه تکانی هم به این نکته اشاره دارد .برای ُرفت و روب ،نخست همهی خانه درهم ریخته و
زیر و رو میشد ،سپس سامان می یافت و پاکیزه میشد .گفتیم نیاکان ما بر این باور بودند که در
این روزهای سال ،فََر َوهر یا روان درگذشتگان برای آگاهی از روز و روزگار فرزندان خود به زمین
بازمی گردند  .از اینرو میباید خانههایمان را پاکیزه کنیم ،جامهی نو بر تن کنیم ،خوا ِن نوروزی
بچینیم تا فََر َوهرها با دیدن آنها و با دیدن سازش و شادی در میان فرزندانشان با آرامش به جهان
باال برگردند.
یکی دیگر از آیینهای بازمانده از گذشتههای دور ،آمد ِن آتش افروز یا حاجی فیروز است.
ختی (اَساتیری) ایران کهن ،پیرامون
برپایهی نوشتههای ایران شناسان ،نخستین دودمان میتُ ِ
هفت هزارسال پیش در ایران برپا شد .دودمانشان را پیشدادیان مینامند .پادشاهان پیشدادی؛
کیومرس ،هوشنگ ،تهمورس و جم بودند.
چهارمین و واپسین شاه این دودمان جم نامیده میشد .گویند جم پس از کارهای بسیاری که
سرزمین ایرا ِن بزرگ سرگرم گشت و گذار بود.
برای مردم و آسوده زیستن آنان انجام داد ،روزی در
ِ
ِ
آفتاب جهانتاب پس از سیسد و شست و پنج ( )۳۶۵روز به
او زمانی به شهر آذرآپادگان رسید که
جای نخست خود ( ،روز یکم فروردین ماه) برآمده بود .پس جم گفت تا تخت گوهرنشانی بسازند
ِ
آفتاب رو ِز
و در جای بلندی بگذارند .آنگاه تاجی بر سر نهاد و بر آن تخت نشست .هنگامی که
ِ
فروغ آن بر تاج و تخت و شاه افتاد که فروغی بود در اوگ درخشش و چون
نخست فروردین برآمدِ ،
این درخشش را به زبان پهلوی شید مینامند،
از اینرو این واژه را به جم افزودند و او را جمشید نامیدند .آن روز را جشنی بزرگ برپا داشتند
و آن رو ِز نو را که برخاسته از جمشید بود نورو ِز جمشیدی نامیدند.
« فردوسی بزرگ» پد ِر زبان پارسی و زنده کننده ِ
ی شناسه (هویت) ایرانی ،در بارهی پادشاهی
جمشید میسراید:
َمر آن روز را رو ِز نو خواندند
به جمشید بر گوهر افشاندند
رنج ِ
روی زمین
س ِر سا ِل نو ،هُرم ِز فرودین
بر آسوده از ِ
بماناد از آن خسروان یادگار
جشن ف ّرخ از آن روزگار
چنین ِ
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جشنهای ایرانی همیشه
کارآترین ابزار و جنگ ابزا ِر
ایرانیا ِنبافرهنگ،درهنگامهی
دشواریها و پایداری در برابر
ایران ستیزان بوده و هستند.
به گفتهی دکتر پرویز ناتل
خانلری « :نوروز از بوتهی
آزمایش تاریخ سربلند بیرون
ِ
آمده ،در برابر یورشتازیان و
ترکان ایستادگی کرده .از زیر
تارک درخشانِ
ِ
بار سنگین حوادث پیروزمندانه بیرون آمده و بر ِ
فرهنگ ایران میدرخشد».
ِ
آفرینش نژادها
مناسبت
برپایهی گفته ی دکتر بهرام فَره َوشی « :در اصل نوروز جشنی است که به
ِ
برپا میشود از اینرو در کشورهای دیگر از جمله در « یوگسالوی» جشن نوروزی با مراسم خاص
پنهانی و رمزی در  ۲۲آوریل گرفته میشود .اما در ایران مراسم جشن نوروزی نه تنها پنهانی و
ِ
فرهنگی ایران
وحدت
رمزی نیست ،بلکه همگانی و همه جایی است و بزرگترین نشانهی ملیت و
ِ
است .از آغاز پیداییَش در برابر همهی توفانهای تاریخ نلرزیده و کاستی نیافته است و حتی مراسم
مذهبی را نیز به مقتضای زمان بهدنبال خود کشیدهاست».
پیدایی نوروز ،زیباییهایی را هم با خود برایمان به
بههمانگونه که در آغاز این نوشته یادآور شدم،
ِ
ارمغان میآورد .یکی از آن زیباییها آیینهایی هستند که در روزهای پیش و پس از نوروز انجام
میگیرند .از آن میان جشن شب چهارشنبه سوری است
پیشینهی چهارشنبه سوری
در هزارها سا ِل پیش ،هنگامی که کم و بیش همهی مردمان آن روزگاران بت می پرستیدند و هستی
و بو ِد انسان را تنها و تنها در همین جها ِن خاکی می پنداشتند ،نیاکان ما را باور بر این بود که
انسان ،جز تن ،دارای روان نیز میباشد( ،در زبان تازی به آن «روح» گفته میشود) که پس از ِ
مرگ
او به جهانی دیگر میرود و زندگی را بهگونهی دیگری دنبال میکند .نامی را که نیاکانمان به آنچه
که ما امروز روان میگوییم ،فَ َره َوهر میگفتند.
گویند ،برای اینکه فَ َره َوهرها بههنگا ِم فرود آمدن ،بتوانند بهسادگی خانه ی خود را پیدا کنند،
هر خانواده در ِ
پیش خانهی خود آتشی می
شب واپسین تیرشی ِد (چهارشنبه) سال ،بر بام و یا در ِ
افروخت و همهی خانواده از بزرگ و کوچک ،دست در ِ
نیایش
دست هم گرفته و با خواند ِن سرو ِد ِ
آتش ،به دست افشانی و پایکوبی می پرداختند و بدینگونه فَ َره َوهرهایشان را راهنمایی میکردند.
تازش تازیان به ایرانزمین و چیره شدن آنان به
به این آیین ،چهارشنبه ُسهران میگفتند .ولی پس از ِ
برپایی این آیین ،همانند بسیاری دیگر از آیینهایمان با دشواری و
سرزمین ما ،نیاکانمان برای
ِ
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سختی روبهرو شدند .زیرا تازیان انجام آنها را بَرنمیتافتند و پدران و مادران ما ،نه تنها پروانهی
برپایی سنتهای خود را نداشتند که ناچار بودند دستورات و سنت های تازیان را انجام دهند؟!
ِ
ایرانی خردمند همیشه راهِ چارهای برای برون ِ
رفت از بن بستها مییابد ِ ،
برای
ولی از آنجا که
ِ
این دشواری نیز راهی یافت .ایرانیان دریافتند که روز «چهارشنبه» نزد تازیان روزی بدشگون
(نحس) است.
برافروختن آتش ،بدشگونی (نحوست) از خانه و کاشانه و شهر و دیار دور
از اینرو زی ِر نا ِم اینکه با
ِ
میشود ،توانستند ،این سنت را همچنان پایدار نگهدارند.
میدانیم که چهار آخشیج (عنصر) :آب ،باد ،خاک و آتش ،نزد پدران ما ارج و ارزشی واال و باال
داشتهاند و هرگز آنها را نه آلوده و نه آنها را بی ارج مینمودند .از اینرو ،پدران و مادران ما
هیچگاه از روی آتش نمیپریدند.
آنها دست در ِ
نیایش آتش میخواندند و با شادی و دست افشانی و پایکوبی شب
دست هم نهاده و ِ
را به پایان میبردند .بهتر است بدانیم ،این ِ
خوی ناپسندی که گریبانگی ِر ایرانیا ِن امروز شده ،بههیچ
گفتن :
روی با سنت و خوی و خی ِم نیاکانمان هم آوایی و همخوانی ندارد .و ِ
زردی من از تو ،سرخی تو از من ،چیزی جز ناسزا گفتن به آتش و بیارج نمود ِن آن نیست.
ِ
چیرگی اندیشههای اسالمی دست و پا می
فرهنگ ایرانی زیر
شوربختانه به درازای سدها سال که
ِ
زده و میزند ،با نادرستیهای بسیاری آمیخته شده که بههیچ روی با ریشه و بنیاد فرهنگ ایرانی
همخوانی ندارند .و این بر ما پدران و مادران ایراندوست است که با بازنگری هایی در فرهنگ
راستین
ایرانی ،کوشش کنیم نادرستیها را از دامان آن بزداییم و فرزندا ِن ایران را با سنتهای
ِ
ایرانی آشنا کرده و از انجام کارهای ناپسند برکنارشان بداریم .پس بیایید و از این پس ،بههنگام
روی آتش بِپَریم و نه « زردی من از تو ،سرخی تو از من» را بخوانیم .به ِ
چهارشنبه سوری نه از ِ
جای
نیایش آتش را بخوانیم.
آن دست در دست هم نهاده و با گردید ِن به دور آتشِ ،
نیایش آتش
ستایش پاک ،تو را باشد ،ای آتش پاک ُگهر،
ِ
ای بزرگترین بخشودهی اهورامزدا،
ای فروزندهای که درخوری ستایش را ،میستاییم تو را،
که در خانهی ما افروختهای ،سزاواری
ستایش و نیایش را،
آرامش و آسودگی را ِ
ش ما ساز ،آسودگی در زندگی،
پیشک ِ
فراخی در روزی ،پاکی و استواری در دین،
گفتاری رسا و آوایی خوش ،و از پس آن ،دانش ،دانشی
که به ِ
زندگی خوش و بهتری راهبرمان گردد،
سوی
ِ
ُ
ببخشای به ما ،بهترین رفتار و کنِش را،

“Rahavard” Quarterly Persian Journal of Iranian Studies - Issue 110. Spring 2015

34

نوروزنامه

که دلیر و پیکارنده و نیرومند باشیم،
که با فَ ّر و هَنگ باشیم،
که در نور دانش راه سپریم،
که دریابند و نگهبان باشند ،خانه و خانواده و دهکده و کشور ما را،
که در خانههای ما فرزندان زورمند و زیباپیکر و سخنور و رزمنده
در راه کشور ،باهوش و دانش ،و اندیشهی نیک و کردار نیک زاده شوند،
ای ایزد بزرگ ،ما را همواره دریاب .ببخشای به ما آنچه را که کامیاری دهد،
آنچه را که رستگاری دهد و بهروزی و بهزیستی آ َو َرد،
بهره مند کن ما را از بهترین زمینها که در آن خانههای پر آسایش برپا سازیم،
دریاب روان ما را که آرامش داشته باشد و راه پاک پارسایی را بسپریم.
یکی دیگر از کسانی که در باره ی چهارشنبه سوری سخن گفته ،استاد زبان پارسی « فردوسی
بزرگ»است که در داستان سیاوش به زیبایی آنرا سرودهاست .کوتاه شدهی آن چنین است:
سیاوش پسر کیکاووس ،شاه ایران ،هفت ساله بود که مادر خود را از دست داد.پدرش همسری
دیگر برگزید به نام سودابه که زنی بسیار زیبا ولی هوسباز بود .سودابه با دیدن سیاوش دلباختهی
او میشود.
یکی روز کاووس ِکی با پسر
نشسته که سودابه آمد ز در
پر اندیشه گشت و دلش بر دمید ز ناگاه ِ
روی سیاوش بدید
ز عشق رخ او قرارش نماند
همه مهر اندر دل آتش نشاند
سودابه با کوشش بسیار سیاوش را به کاخ خویش میکشاند و چنین می گوید:
که باید که رنجه کنی پای خویش
نمانی مرا سرو باالی خویش
بگردش هم از ماهرویان هزار بیاراسته خویش چون نوبهار
هر آنکس که از دور بیند ترا
شود بی ُهش و برگزیند ترا
زمن هر چه خواهی ،همه کا ِم تو
برآرم ،نپیچم سر از دا ِم تو
تن و جا ِن شیرین ترا داده ام من اینک به پیش تو افتاده ام
سودابه همچنان که از عشق خویش برای سیاوش میگوید کم کم به او نزدیک میشود و ناگاه او
را در آغوش خویش کشیده و میبوسد
سرش تنگ بگرفت و یک بوسه داد
همانا که از شرم نا َورد یاد
ِ گرم ُرخا ِن سیاوش چو خون شد ز شرم
بیاراست مژگان به خوناب
چنین گفت با دل که از کار دیو
مرا دور داراد کیوان خدیو
نه من با پدر بی وفایی کنم
نه با اهرمن آشنایی کنم
من ایدون گمانم که تو مادری سر بانوانی و هم ِمهتری
سپس سیاوش خشمناک از جای برخاسته و ِ
آهنگ بیرون رفتن میکند .سودابه که چنین میبیند و
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از رسوا شدن خویش بیم داشته ،با داد و فریاد ،دامن خود را پاره کرده و چنین وانمود میکند که
گناه گردن سیاوش است.
از آن تخت برخاست با خشم و جنگ
بدو اندر آویخت سودابه چنگ
بدو گفت من راز دل پیش تو
بگفتم نهانی بد اندیش تو
مرا خیره ،خواهی که رسوا کنی؟
به پیش خردمند رعنا کنی؟
به ناخن دو رخ را همی کرد چاک بزد دست و جامه بدرید پاک
فغانش ز ایوان بر آمد به کوی بر آمد خروش از شبستا ِن اوی
پی جنجالی که سودابه برپا کرد ،کیکاووس پادشاه ایران آگاه میشود و سیاوش را
در ِ
بازخواست می کند .سیاوش به پدر میگوید که بیگناه است و برای نشان داد ِن آن پیشنهاد
میکند که از میان تَ ِل آتش بگذرد .او میگوید اگر گناهکار باشم در آتش میسوزم ولی اگر
پاکدامن باشم با تندرستی از آتش بیرون میآیم.
پیش پدر
یکی ُخو ِد زرین نهاده به سر
سیاوش بیامد به ِ
سیاوش بدو گفت ،اندوه مدار
کزین سان بُ َود گردش روزگار
تو گفتی که اسبش برآتش بساخت سیاوش سپه را بدانسان بتاخت
لبان پر ز خنده به رخ همچو َورد ز آتش برون آمد آزاد مرد
چو بخشایش پاک یزدان بود
دم آتش و باد یکسان بود
سواران لشگر بر انگیختند
همه دشت پیشش درم ریختند
سیاوش بههمراه اسب سیاهش به تندرستی و چابکی از میان آتش تندرست بیرون آمد.
یکی شادمانی شد اندر جهان
میان ِکهان و میان ِمهان
سیاوش به پیش جهاندار پاک
بیامد بمالید رخ را به خاک
که پاکیزه تخمی و روشن روان بدو گفت شاه ،ای دلیر جهان
سیاوخش را تنگ در بر گرفت
ز کردار بد پوزش اندر گرفت
ِمی آ َورد و رامشگران را بخواند
همه کام ها با سیاوش براند
سه روز اندر آن سور ِمی در کشید
نبُد بر در گنج ،بند و کلید
گذشتن از میان آتش در بهرام شید (سه شنبه) پایان سال رخ داده بود و از تیرشید
این آزمو ِن
ِ
(چهارشنبه) تاناهیدشید (جمعه) ،به فرمان کیکاووس شاه همه جا جشن و ُسرور برپا شد.
از آن پس بهیاد بیرون آمد ِن پیروزمندانهی سیاوش از میان آتش ،همواره ایرانیان واپسین شب
بهرام شید ( سه شنبه شب) را در کنار آتش و به یاد سیاوش و پاکی او ،جشن میگیرند
یکی از سنتهایی که ایرانیان در نوروز انجام میدهند ،چید ِن خوان نوروزی ،بهنام هفت سین
است.
نکتهای که از دوران باستان تا به امروز نیاکان ما پای بن ِد آن بودهاند این است که آنچه به نام
هفت سین بر روی خوان نوروزی گذارده میشوند میباید دارای پنج ویژِگی باشند.
 -۱نام آنها پارسی باشند،
 -۲با وات (حرف) سین آغاز شوند،
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 -3دارای ریشهی گیاهی باشند،
 -4خوردنی باشند،
َ
 -5نام آنها ،نا ِم هَمکرد (ترکیبی) ( ،سیر ترشی ،سیب زمینی ،سبزی پلو و مانند اینها) نباشد.
از اینرو و با نِگرش به پنج بند باال میبینیم که « سبزی (یا سبزه) ،سرکه ،سماق ،سمنو ،سنجد،
سیب و سیر دارای این پنج ویژِگی هستند.
بر این پایه:
سرو واژه ایست پارسی ،با ِ
وات سین آغاز میشود ،ریشه ی گیاهی دارد ،واژه ایست تَک ولی
خوردنی نیست.
سنبل ( نه خوراکی است ،نه پارسی) واژه ای است تازی
سکه ( نه خوراکی است ،نه پارسی) واژه ای است تازی
هرچند باید بیافزایم که سنبل و سکه یا هر چیز دیگری را برای آراستن و زیباتر کردن ،میتوان بر
روی خوان نوروزی گذاشت ولی نمیتوان آنها را به جای یک سین از هفت سین بهشمار آورد.
برای آراستن خوان نوروزی ،آینه ،تخم مرغ رنگی ،یک کاسهی آب با نارنجی درون آن گلهای
رسم ،شیرینی ،میوه شاهنامه یا حافظ و… را بر روی خوان نوروز
رنگارنگ ،شاخههایی از گیاه بَ َ
نوروز  2574برابر با مارس 2015
میگذارند.

مﺮاﺳﻢ ﻧﻮرﻭﺯ ﺩر ﺣﻀﻮر ﻧاﺻﺮاﻟدیﻦ ﺷاﻩ -
کارﻻ سرنا
ترجمه علیاﺻﻐر سعیدی
کارال سرنا در ماه نوامبر سال  177مطابق با شعبان 1294
هـ  .ق = آبان (عقرب) سال  1256هـ  .خ مقارن با سیامین سال
سلطنت ناصرالدین شاه قاجار ،از طریق دریای خزر به ایران
آمده و در آخرین روزهای بهار سال  17مطابق با  1295هـ .ق
[=  1257هـ  .خ] ،کمی بعد از عزیمت ناصرالدین شاه برای دومین بار به سفر اروپا ،کشور ما را
ترک گفته است.
با آنکه او ظاهراً هنگام سفر اول ناصرالدین شاه در اروپا با وی آشنا شده است ،ولی در ایران
یک بار در مراسم تعزیه و شبیهخوانی تکیه دولت در محرم سال  1295هـ .ق در جایگاه اختصاصی
انیسالدوله ،بهطور خصوصی به حضور شاه بار مییابد و مورد تفقد ،قرار میگیرد ،یک بار نیز ضمن
حضور در مراسم سالم رسمی نوروز =  1257هـ  .خ ناصرالدین شاه را از نزدیک میبیند .اما عالوه بر رجال و
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شخصیتهای معروف ،او سعی میکند ،بیشتر با مردم عادی بجوشد و از زندگی روزمرهی آنان برای تهیه
و تدوین کتابش مطالب خواندنی و تازه فراهم کند .به این جهت بعد از انتشار Hommes et choses en
 perseکه در فارسی «آدمها و آیینها در ایران» جز ء انتشارات شارپانتیه در سال  1883در پاریس به چاپ
رسید با آنکه به گواهی خوانندهی واقعبین ،دربارهی اوضاع ایران در مجموع جز حقیقت مطلبی ننوشته
است ،مورد بیمهری شاه قرار میگیرد .با وجود این گفتنی است که آن سلطان مستبد ،دستکم
اینقدر سعهی صدر و تسامح داشته است که نظریات انتقادآمیز و حتی گاهی بسیار تند را تحمل
کند ،تا آنجا که به اعتمادالسلطنه ،مترجم حضور ،وزیر انطباعات و روزنامهخوان معروف خود
اجازه یا دستور میدهد نوشتههای همین کتاب را برایش بخواند و فیالمجلس ترجمه کند .او در
یادداشتهای روزانه خود در تاریخ چهارشنبه  25ذیالقعدهی سنه  1298قمری چنین مینویسد:
« ...امروز شاه ماها را مرخص فرمودند که شب حاضر باشم ...شب در خانه = دربار رفتم.
کتاب مسافرت مادام «سرنا» که ایران آمده بود سه سال قبل و خیلی بد نوشته بود ،خواندم در
حضور]1[»...
وقتی که من در تهران بودم ،به مناسبت فرا رسیدن نوروز ،طبق آداب و رسوم کشور ،در قصر
شاه ،مقدمات برگزاری «سالم» فراهم گردید.
نوروز عیدی قدیمی است و قدمت و آغاز آن به روزگار بسیار کهنی برمیگردد ،که مردم در
آن روزگار بتپرست بودند،به این جهت پندارهای خرافهآمیزی نیز از مراسم این آیین ،در اذهان
مردم اثر گذاشته است .مث ً
ال اگر در روز نوروز ،حادثهی ناخوشایندی برای کسی اتفاق بیفتد ،تا
پایان سال وسوسهی بدبیاری دامن وی را رها نخواهد کرد.
چون مراسم جشن و عید در مشرق زمین بعد از غروب آفتاب آغاز میشود در آن سال که من در
تهران بودم ،شب نوروز تعداد زیادی از درباریان صاحب نام ،برای عرض شادباش به قصر شاه رفته
بودند ولی به آنان خبر داده شده بود که فردای آن روز مراسم «سالم» برگزار نخواهد شد.
کاشف به عمل آمد چون ،در دربار ایران ،به انجام دادن هیچ کاری بدون مشورت با منجمان
اقدام نمیکنند ،شاه در این مورد نیز خواهناخواه نظر «منجمباشی» را خواسته بود و او به علت قران
کواکب ،روز بعدی را برای برگزاری مراسم سالم مناسب تشخیص داده بود« .تهرانی»ها ،ابتدا از
موکول کردن مراسم نوروز به یک روز بعد سخت متعجب شدند ،ولی بهزودی تعجب آنان با دیدن
باران سیلآسایی که در اولین روز سال از آسمان سرازیر شده بود ،تبدیل به خوشحالی گردید.
این بار ،تصادف ًا منجم شاه درست گفته بود .تحقق این پیشگوئی ،باور اغلب مردم را به رمالی و
غیبگویی افزایش داد ولی بعضیها هم ،که به اندازهی همشهریهای دیگر خویش سادهاندیش و
زودباور نبودند ،این معجزه را ،از صدقهی سر هواسنج قصر سلطنتی تهران دانستند.
آن سال ،روز 22مارس سال =[ 1878دومین روز بهار در سال 1295هـ .ق] به عنوان اولین روز سال و آغاز
بهار اعالم گردید .همانقدر که روز قبل آسمان ابری ،عبوس و غ مانگیز بود ،روز بعد آبی ،آفتاب و درخشان
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گردیدوتمامیمردمتهرانشادیهاوشادمانیهاکردند.

مراسم باشکوه سالم در حضور ناصرالدین شاه

آن روز ،من برای شرکت در مراسم سالم و حضور در جایگاهی که وزیر امورخارجه برای هیأتهای
نمایندگان خارجی و اروپائیان مقیم تهران در نظر گرفته بود ،دعوت شده بودم .این جایگاه ،درحیاط
درونی قصر ،در سمت چپ تاالر ،واقع شده بود ،و برای تماشای همه حضرات و تمام جزئیات
مراسم و تشریفات سالم ،جای بسیار مناسبی بود.
در خیابانی که به قصر منتهی میشد ،آنچنان انبوه جمعیت همه جا را پر کرده بود  ،که خیلی
با زحمت توانستم جایی برای عبور باز کنم .همه زیباترین لباسهای خود و اکثر مردم رخت نو
پوشیده بودند ،چون مردم عقیده دارند که در نوروز لباس نو پوشیدن  ،خوشبختی میآورد .تعداد
زیادی از جمعیت کالههایی بر سر گذاشته بودند  ،که برای این منظورخریداری شده بود.
من عبور نمایندگان خارجی را که همه با لباسهای تمام رسمی و جاه و شکوه خاصی برای
شرکت در «سالم» میرفتند ،دیدم .وزیران مختار کشورهای خارج در دربار ایران معموالً پیش از
آنکه شاه به تاالر بیاید ،در «عمارت خورشید» بار مییابند .این نمایندگان از جانب دولتهای
متبوعشان توسط مترجمان خویش ،به شاه سال نو را تبریک میگویند و شاه هم به همین ترتیب و
از طریق مترجمان جواب الزم را میدهد.
نظامیان در صفهای مرتب و با آهنگ دستهی موزیک در صفوف اول،از خیابانها میگذشتند.
در میدان «توپخانه» توپچیها ،میان گلولههای طالئی و نقرهایرنگ توپ ،که آنها را به صورت
هرم در آورده بودند ،و زیر آفتاب میدرخشیدند ،و دستگاههای توپ که آنها را هم خوب جال
داده بودند ،ایستاده و آماده شلیک بودند .مقامات بلندپایهی کشوری و افسران ارتش ،رؤسای
ادارات مختلف  ،طبقات روحانی ،وقایعنگار ،ملکالشعرای دربار و جمعیتی از قشرهای دیگر که
همه برای عرض تهنیت به شاه و ملکالرقاب خویش راهی قصر بودند ،سرتاسر خیابانها را پر کرده
بودند
فراشان سینیهای پر از «شیرینی» بر سر ،که روی آنها روپوش زربفتی نیز انداخته بودند به هر
سو در رفت و آمد بودند .عدهی زیادی زن با «چادر»های نو و زردوزیشده ،آهسته و آرام از کنار
من میگذشتند .جالی کفشهای ساغری سرخ ،زرد ،آبی و سبز رنگ آنان از دور داد میزد که
برای اولین بار است که آنها را پوشیدهاند .کودکان ،با موهای حنائیرنگ ،و دست و ناخنهای
تازه حنا زده ،خود را برای عید آراسته بودند.
در وسط پیادهرو ،تعدادی سوار ،به همراه فراش و جلودار به عیددیدنی بزرگترهای خانواده و
قوم و خویشهای خود میرفتند .چون در ایراننیز،مانند اروپا عادت دید و بازدید سال نو سخت
مرسوم است.
این موکبسواران ،در راه ،گاهی با کالسکههای زهواردررفتهی اعیان و اشراف ایرانی و
گاهی با دم و دستگاه مجلل سفیران بیگانه تالقی میکردند.
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کاخ گلستان

باالخره ،به در ورودی قصر رسیدم .مرا از راههای پر پیچ و خم به سوی محل مسکونی شاه
که «دیوانخانه شاه» نامیده میشود ،راهنمائی کردند .در ته حیاط وسیع سنگفرششدهای که
درخت ها و حوضها و فوارههای زیبایی دارد،تاالر تخت [مرمر] قرار داشت.
قسمت جلوی این تاالر باز است .پهلوی آن ساختمانی بود با ارسیهای بلند که شیشههای
بسیار کوچک و ریز داشت .در جایگاهی که اطراف «تاالر» احداث شده بود ،نسقچیباشی و
عامالنش ،که در هر تشریفات رسمی دربار ،جائی برای خود دارند ،ایستاده بودند.
پشت تاالر،چنارها و سایر درختان تناور به حیاط بزرگ دیگری سایه میانداختند .تاالر تخت
[مرمر] در حدود سه پا از کف زمین بلندتر است .عرض آن از عمقش زیادتر و دو ستون سقف آن را
نگاه داشته است .میگویند بهای ستونها ــ که به دستور کریمخان از شیراز به تهران حمل گردیده
است ــ قابل تخمین نیست.
نحوهی تزیین سقف و دیوارها ،به سبک کام ً
ال ایرانی و آئینهکاری است .تصویرهای زیادی
به صورت تمامقد از شاهان و شاهزادگان دودمان قاجار  ،و از ناصرالدین شاه که در زمانهای
مختلف ترسیم شده ،روی دیوارها نصب گردیده است .هم چنین چند قطعه تابلوی نقاشی از
صحنههای جنگی وجود دارد که از لحاظ هنری آثار باارزشی نیستند.
یک پردهی بزرگ ،از پارچهی سفید و با نقشههای آبی که روی آن چیتگذاری با گلهای
ریزهم کشیدهاند،در مقابل تاالر مرمر باال و پایین میرود ،و بیشتر بر فضای نمایشمانند صحنهی
داخل آن ،میافزاید.
به فاصلهی کمی ،در پای تاالر مرمر ،و درست به درازای آن  ،حوض مستطیلشکلی قرار دارد،
که آب از فوارهاش باال میجهد.
کمی دورتر  ،وسط حیاط ،حوض دیگری هست که دورش درخت ،بوته و گل کاشتهاند .در
طرف دیگر،روبروی «تاالر» یکی از درهای کاخ قرار دارد که بر باالی آن تصویر «رستم» را در
حال به زمین کوبیدن «دیو» با کاشی مجسم کردهاند .پردهی بزرگی شبیه به پردهی تاالر مقابل
روی این در ورودی را پوشانده است.
هنگامی که وارد حیاط شدم ،دستههای نظامی از سر تا پا نوپوش ،در دو ردیف صف کشیده
بودند .در سمت راست حوض بزرگ مقابل تاالر،وزیر امور خارجه حضرت واال حاج میرزا حسین
خان  ،ایستاده بود .او اونیفورم قرمزرنگی بر تن داشت که از روی آن حمایل نشان بزرگ «عثمانیه»
کنده شده بود .دیپلماتهای خارجی به همراه ملتزمین خویش ،و هم چنین عدهای از اروپائیان دور
وی حلقه زده بودند .در طرف دیگر حوض ،وزیران داخله و مالیه با کلیهی کارکنان ادارات خود،
دیوان محاسبات  ،دیوان عدالت ،و «فراش»هایش ایستاده بودند .روبهروی تاالر ،دستهای شاعر
جمع شده بودند که قرار بود یکی از آنان قصیدهای در مدح شاه بخواند .سپس هیئت روحانیون
در کسوت خاص خودشان وارد شدند .بقیهی افراد که به صورت متفرق بودند ،مجموع البته
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نه یکدست ،ولی پرابهتی را تشکیل میدادند .هیچ زن ایرانی ،هر قدر هم موقع و منزلت مهم در
دستگاه داشته باشد ،در مراسم «سالم» شرکت نمیکند.
روی پشتبامها محافظان کشیک میدادند .در هر فاصلهی معین یک نظامی چوبدستی
دستهی نقرهای در دست ،ایستاده بود .در آن هنگام که شاه بر تخت خود جلوس میکند ،این
نظامیها توسط همین چوبدستیها عالمتهایی میدهند.این نمایش ،که شکوه کمنظیری دارد،
خاصه زیر آفتاب درخشان ،در بیننده اثر خوشآیندی میگذارد.
میان هزاران نفر که در حیاط کاخ گرد آمده بودند ،سکوت محض حکمفرما بود .هیچ
کلمهای قادر نیست که مفهوم سکوت و آرامش را در میان جماعت مشرقزمین به خوبی توصیف
کند .تماشای منظرهی اشخاصی که در این جمع بودند ،تعداد زیادی پیرمرد با ریشهای دراز و
رنگ های مختلف ،که همه لباسهای قدیم درباری به تن کرده بودند و تمامی این لباسها از فرط
زیاد پوشیده شدن در اینگونه مراسم ،کهنه و مندرس بود .آدم تصور میکرد تصاویر نقاشیهای
قدیمی را در موزهای تماشا میکند و همهی آنها نقاشیوار در جای خود بیحرکت و ساکت
میخکوب شدهاند.
«تاالر» تخت مرمر از شکوه و غنا میدرخشید .در وسط ،تخت سلطنتی قابل انتقال مرمر را
که شاهکار هنر هندی است ،گذاشته بودند .پایههای تخت به صورت تصاویر تمثیلی است که
در نهایت کمال و زیبایی تراشیده شده و از ظرافت تمامعیاری برخوردار است .بالشهای روی
تخت ،دستدوزی شده ،جواهرنشان و مزین به مرواریدهای غلطان است .در جلو و کنار تخت،
عالئم سلطنتی را جای دادهاند ،آنها عبارت بودند از :یک تاج ،یک گوی ،یک سپر و سالحهای
مختلف قدیمی به عنوان مظاهر فتح و پیروزی .در هر سوی تاالر نیز اسباب و اثاث باارزش بی
شماری بهطور پراکنده گذاشته شده بود از قبیل :گلدانهای طالیی یا نقرهای و میناکاری شده،
ظروف طالیی تمام عیار در شکلهای گوناگون و متعلق به زمانهای مختلف ،گالبدانهای زیبا،
مملو از عطرهای گرانبها ،و ظروف شیرینیخوری و مرباخوری و غیره ...این مجموعهی درهم
برهم از جواهرات و فلزات قیمتی ،تل متأللئ و درخشندهای را در آن قسمت تشکیل میداد.
دور تخت سلطنتی،شاهزادگان اصل و نسب دار ایستاده بودند .پشت سر آنان،اعضای خاندان
شاه ،پیشخدمتهای مخصوص و سایر درباریان .در چهار گوشهی آن دو فرزند شاه و دو نفر از
نزدیکانش عالمتهای مخصوص قدرت پادشاهی را در دست نگهداشته بودند.

شاه بر فراز تخت سلطنتی

باالخره ،شاه ظاهر شد .او با لنگر و شکوه خاصی بهسوی تخت سلطنتی حرکت میکرد ،و
روی آن جای گرفت و به بالشها تکیه داد.
او «خلعت» بسیار زیبایی از شال کشمیر و مزین به جواهرات گرانقیمت بر تن داشت.
شمشیر و کمربندش هم مرصع و گوهرکوب بود و جقهی درخشان الماسنشانی بر باالی کالهش
میدرخشید.
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هنگامی که شاه درجای خود قرار گرفت ،فریاد گوشخراشی از پشتبامهای کاخ که
محافظان سلطنتی در آنجا صف بسته بودند ،به آسمان بلند شد .این صداها از شیپورها و کرناها
بلند میشد و دهان به دهان از طرف نظامیانی که روی بام خانههای شهر مستقر شده بودند تکرار
میگردید ،و به صدای شیپورها ،شلیک تیرهای توپ و هم چنین ترنم نوای موسیقی ایرانی و اروپائی
از همه سو پاسخ میدادند.
در آن لحظات ،هیجان عظیمی در میان جمعیت که بیرون کاخ گرد آمده بودند ،موج میزد.
«قلیانچی» به «شاهنشاه» «قلیانی» تقدیم کرد و در پایین تخت منتظر ماند تا بعد از چند پک
مختصر قلیان را از دست او بگیرد .بعد از گرفتن قلیان تعظیمی کرد و عقبعقب از تاالر بیرون
رفت .او یکی از پیشخدمتهای دربار بود و «خلعتی» از شال کشمیری و کاله عمامهمانند با
جورابهای قرمز در بر داشت .بعد از صرف قلیان ،پیشخدمت دیگری که به همان ترتیب لباس
پوشیده بود ،یک فنجان قهوه پیش شاه گذاشت .در فاصلهی قلیان،و در میان سکوت عمیق مجلس،
نوشیدنیهای دیگری نیز به شاه تعارف میشد.
عاقبت شاه ،سخن گفتن آغا ز کرد،و همهی حاضران در مقابلش به حالت تعظیم درآمدند ،و
تا پایان سخنانش ــ که دربارهی تبریک سال نو بود ــ همه در حال تعظیم بودند .وزیر امور خارجه و
سایر صاحبمنصبان بلندپایه از مقابل «تاالر» جلوتر آمدند و هر کدام به نوبه خود به «شاهنشاه»
تبریک و تهنیت گفتند .امام جمعه برای سالمت و سعادت شاه دعا کرد ،و هر بار که وی نام «الله»
را بر زبان میآورد ،حاضران تعظیم میکردند .بعد شاعر دربار ،قصیدهی غرائی را در مدح شاه
قرائت نمود و با عبارات مطنطن و جمالت اغراقآمیز از نبوغ بزرگمردی که بر ایران زمین سایهی
سلطنت گسترده است ،ستایش به عمل آورد.

تقسیم سکههای تحویل میان مدعوین

آنگاه «اعلیحضرت» امر کرد به همه بدون استثنا سکههای نقرهای کوچک ،که هر کدام چند
شاهی ارزش داشتند و منحصراً برای مراسم نوروز ضرب شده بودند ،اعطا شود .با وجود ارزش
ناچیز سکهها همهی حاضران تالش و دست و پا میکردند سکههای بیشتری به دست آورند ،چون
عقیده داشتند که هرچه از شاهنشاه به آنان میرسد ،موجب خیر و برکت است.
هنگام تقسیم سکهها ،شاه باز پکی به قلیان میزد و قهوه صرف میکرد .گهگاه نیز از صدراعظم
دربارهی اینکه آیا باران به محصوالت صدمهای زده است یا نه و یا بهای نان چقدر است  ،سؤاالتی
میکرد .منظورش از طرح چنین سؤاالتی این بود که از وضع رعایا باخبر شود ،ولی صدراعظم بعد
از تعظیمی غرا جواب داد :در دوران پرافتخار شاهنشاه عالم و عادل و رعیتپرور ،همهی آحاد
ملت غرق در نعمت و سعادت هستند و حتی در اقصینقاط این مملکت پهناور هم احدی یافت
نمیشود که قدر چنین موهبت بزرگ را نداند .خاطر خطیر ملوکانه آسوده باشد .این پاسخ موجبات
رضایت خاطر شاه را بیش از پیش فراهم آورد.

پذیرایی از حاضران
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گیالسهای رنگارنگ «شربت» دست به دست حاضران در مجلس میگشت .اما مسیحیان حق
نداشتند به آنها لب بزنند ،چون در این صورت ظرف نجس میشد .در موقعی که مدعوین مشغول
خوردن شربت و شیرینی بودند،شاه با یکیک وزیران صحبت و گفتگو میکرد و هر کدام از آنان
که طرف خطاب شاه قرار میگرفت ،بیدرنگ به سوی تخت مرمر نزدیک شده و تعظیم میکرد و
در جواب هر سؤالی به شاه اطمینان میداد که خاطر مبارک آسوده باشد همهجا امن و امان است.
عاقبت شاه ،همراه با آخرین پک قلیان ،شکر و سپاس عنایت خداوندی را که از هر لحاظ شامل
سرزمین باستانی ایران است،به جای آورده و از جای خود به قصد ترک مجلس برخاست.
در این موقع ،صدر اعظم ،از جانب حاضران ،در چند جمله ،مجدداً از شاه تشکر کرد و همه
برای تعظیم خم شدند و تا شاه از تاالر کام ً
ال دور نشده بود ،کسی سرش را بلند نکرد .این پایان
مراسم «سالم» بود.
زیبایی و شکوهی که این مراسم داشت صحنهپردازیهای خیالانگیز شاعران مشرقزمین را،
به صورت زندهای پیش چشمان من مجسم میکرد.
این جمع عجیب و بیشمار ،این وزیران ،امیران« ،مال»یان ،منجمان ،ریشسپیدان قوم،
خواجههای سفید و سیاه ،فراشان ،میرغضبان ،غالمان ،خارجیان ،نظامیان و محافظان ،به نظر
چنین میآمدند که هیچکدام متعلق به زمانی که ما در آن زندگی میکنیم ،نیستند .در واقع ،دیدن
این همه لباسهای گوناگون ،مث ً
ال عدهای «خفتان»های دستدوزی شده پر زرق و برق پوشیده و
دور سرشان عمامههای رنگارنگ پیچیده بودند ،و عدهی دیگر نیز نیمتنههای ابریشمی بلند تنشان
کرده و دور کمرشان را هم محکم با شالهای کشمیری بسته بودند و کاله نوکتیزی بر سرشان
گذاشته بودند ،همگی یادآور لباسهای عجیب و غریب و مدهای بسیار قدیم دربار ایران بود.
میتوان گفت که تشریفات و مراسم کنونی آیین نوروز در دربار ،تصویر گویا و دقیقی از مراسم
«سالم» و آیین نوروزی در چند قرن قبل را در ذهن زنده و مجسم میکرد.
طبق یک آیین کهن ،چون هیچکس بدون تقدیم هدیهای خاصه در روز نوروز به حضور شاه
بار نمییابد ،این عید ،هم برای شاه و هم برای داوطلبان جاه و مقام ،فرصت بسیار مغتنمی است:
چون از برکت این روز شاه هدیههای نفیسی را دریافت میکند و حاجتمندان نیز حاجت خود را
با تقدیم هدیههایی به یاد شاه میآورند و اغلب اوقات اثر معجزهآسای اینگونه پیشکشها بسیار
سریع ظاهر میگردد.

آغاز جشن و شادمانیهای مردم در کوچه و بازار

آن روز ،بهمجرد پایان مراسم «سالم» ،جشن و سرور مردم  ،تازه آغاز میشد .در میدان قصر،
ریسمانبازها ،رقاصان مردمی  ،هر هنری که در چنته داشتند به مردم نشان میدادند .پهلوانان و
کشتیگیران ،نیمهبرهنه ،مانند گالدیاتورهای باستانی به جان هم افتاده بودند.
این پهلوانپنبهها و معرکهگیرها همگی برای سرگرمکردن مردم ،دعوت شده بودند .آنها
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دستمزدشان را از صندوق دولت دریافت میکنند و بیشتر به «دلقکهای» سیرکها شباهت دارند.
البته در اوقات معمولی هر کدام از آنان در حرفهی خاصی اشتغال دارند .مث ً
ال رقاص ،قهوهچی
است ،پهلوان یا کشتیگیر ،میرزابنویس و پهلوانپنبه و یاالنچی پهلوان خیاط .پسرهای نوجوان هم
در نقش رقاصهها ظاهر میشوند و در آن لباسهای زنانه و جلفی که به تن میکنند ،نمیشود درست
تشخیص داد که آنها دختر هستند یا پسر .آن روز لباس آنان عبارت بود از دامن کوتاه و بسیار
گشاد و ژاکت ،کاله بدون لبهی گلدوزی شده و از زیر کاله موهایشان تمام ًا بیرون ریخته بود.
میدان عمومی شهر هم اتاق آرایش آنها بود.
این جشن خیابانی تا غروب آفتاب ادامه داشت و هنگام غروب هر کس به خانهاش رفت تا
نمازش را خوانده و «شام»اش را بخورد .بدون آنکه از صرف «شیرینی» که خوردنش در همچو
شبی سخت شگون دارد غافل باشد.
شب ،شهر چراغانی بود .در خیابانی که به قصر منتهی میشود ،بساط آتشبازی دایر کرده بودند
و جلوی در قصر ،رقاصها و ریسمانبازها هنرنمائی میکردند .رقص و بازی آنان را آهنگهای
محلی که با تار و کمانچه نواخته میشد،همراهی میکرد و در فاصلهی میان هر آتشبازی برنامهی
آنان شروع میشد .دستهی موزیک نظامی با آالت و ادوات اروپائی ،و ارکستر ایرانی ،با وسائل
موسیقی ایرانی به نوبت در حال ترنم بودند .انبوه عظیم جمعیت ،در سکوت مطلق و بهطور جدی،
حرکات و هنرنمایی لودهها و دلقکها را به دقت تماشا میکرد و به فریاد و سر و صدای آنان
گوش فرا میداد.در حدود ساعت ده ،برنامه تعطیل و جمعیت پراکنده شد ،و هر کدام از آنان آرام
و بیصدا ،راه خانهی خویش را در پیش گرفت.

دیدار خانم های سرشناس با ملکه انیسالدوله به مناسبت عید نوروز

در ایام نوروز ،خانمهای سرشناس از رفتن به دیدن ملکه انیسالدوله غفلت نمیکنند و این
روزها را برای مطرح کردن درخواستهایی که از سوگلی شاه دارند مغتنم میشمارند ،ضمن ًا
اهدای تحفههای سنتی از قبیل شیرینی ،مربا ،نقل و نبات که الی آنها با مهارت خاصی جواهرات
گران بها ،و کیسههای کوچک محتوی سکههای یک تومانی جا داده میشود ،نیز فراموش
نمیگردد .خانمها بعد از مبادلهی تعارفات معمولی ،آزادانه با هم سخن میگویند .مث ً
ال خانمی به
یکی از اعضای خانوادهی خود از ملکه ،مقام بهتری را درخواست دارد،و در عین حال هدیهای را
که برای گرفتن چنین مقامی به همراه آورده است ،به او عرضه میکند .زنان ،تمامی روزهای اولین
ماه سال را به دید و بازدید آشنایان و دوستان اختصاص میدهند .اولین دیدارها ساعتها طول
میکشد و گاهی فقط میتوانند روزی تنها از یک نفر دیدن کنند.
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ﺍﺳﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻪﺭﻭﺯﻭ ﺷﺐ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻣﻰﻧﮕﺮﺩ ،ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻭ ﺛﺎﻧﻴﻪﺍی ﻣﻌﻴﻦ ،ﺷﺐ ﻭ
ﺯﺍﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺁﻏﺎﺯﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.
ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺗﻤﺎ ِﻡ ﮔﻴﺘﻰ ﻣﺴﺎﻭی ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ ِ
ﺭﻭی ﺷﺎﺧﻪ ِ
ﻫﺎی ﺳﺒ ِﺰ ﺣﻴﺎﺕ ﺑﺮﺑﺎﻍ ﻭ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻰﺍﻓﻜﻨﺪ ﻭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻮﺍﻧﻪﻫﺎ ِ
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﺮﻗﻪ ِ
ﻫﺎی ﻧﻴﻢ
ﻣﺮﺩﻩ ،ﻣﻰﺭﻭﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺟﺎ ِﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺭﻭﺯﮔﺎ ِﺭ ﻧﻮﺁﻏﺎﺯﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻧﻮﺭﻭﺯ ،ﺭﻳﺴﻤﺎ ِﻥ ﻣﺤﻜﻢ ﻭ ﺳﺘﻮ ِﻥ ﺍﺗﺤﺎ ِﺩ ﻫﻤﻪ ِی ﺍﻗﻮﺍ ِﻡ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭی ﻛﻪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻟﺮ ﻭ ﺑﻠﻮچ ﻭ ﺁﺫﺭی
ﻭﻫﻤﻪ ِی ﺍﻗﻮﺍ ِﻡ ﺩﻳﮕ ِﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ،ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺟﺸﻦ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎ ِﻡ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭﻃﻮ ِﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻌﻰ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴﻤﺎ ِﻥ ﻣﺤﻜﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ِ
ﺩﺳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
ﺩﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻰ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭِﻣﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭ ِﺩ ﺑﻰ ﻣﻬﺮی ﻭ ﺗﻬﺎﺟ ِﻢ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ،ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ
ِ
ﮔﺮﻭﻩ ِ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺷﻌﺎ ِﺭ ﻣﺮﺳﻮ ِﻡ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ "ﻧﻮﺭﻭﺯ ،ﭘﻴﺮﻭﺯ" ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ
ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺩﺭﻃﻮ ِﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﻮﺭ ِﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﻮﺭﺵ ﺑﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻣﺎ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻴﺎ ِﻥ ﺩﺭﺍﺯ ﻛﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﺷﺪ ﺍﻋﻴﺎ ِﺩ ﺩﻳﮕﺮی،
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺩﻝ ِ
ﻫﺎی ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭﺳﺮﺍﺳ ِﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ .ﺍﻣﺎ
ِ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ِی ﻣﻬﻢ ِ
ﺟﺸﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﻧﺎﺁﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﺭ
ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﺭﻳﺸﻪ ِی ﺍﻳﻦ ِ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺩی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻮﺩ ،ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ِ
ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻨﺪ.
ِ
ﺩﻋﺎی ﻧﻮﺭﻭﺯی ﺭﺍ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻴﻢ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﻳﻮ
ﺳﺎﻟﻴﺎ ِﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺑﺮﺳﺮﺳﻔﺮﻩ ِی "ﻫﻔﺖ ﺳﻴﻦ" ﻳﺎ
ِ
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻋﺮﺑﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ" ﻳﺎ ﻣﻘﻠﺐ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ،ﻭﺍﻻﺑﺼﺎﺭ."....
ﻭﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ِ
ِ
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻋﺮﺑﻰ ﭼﻴﺴﺖ؟؟ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﮔﺎﻫﺶ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ
ﻣﻌﻨﺎی ﺍﻳﻦ
ﺟﻮﺍ ِﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺗﺎ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟
ﺳﺎﺑﻘﻪ ِی ﺑﺎﺷﻜﻮﻩِ ﺁﻥ ﺩﺭ ِ
ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ ﻛﻪ ِ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺴﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ِ
ﺣﻞ ﺍﻳﻦ
ﺑﺮﺍی ِ
ﻣﺸﻜﻞ ،ﭼﺎﺭﻩﺍی ﺑﺠﻮﻳﺪ.
ِ
ﺍﻣﺴﺎﻝ ،ﺧﺴﺮﻭ ﺳﻤﻨﺎﻧﻰ ،ﺩﻟﺴﻮﺧﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻧﺞ ،ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺯﺩﻩ ﺗﺎ ِ
"ﻏﺮﺑﺖ ﻧﻮﺭﻭﺯ" ﭼﺎﺭﻩﺍی
ﺑﺮﺍی
ِ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍی ﻧﻮﺭﻭﺯی ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎﺯﺩ ﻛﻪ
ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ .ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺟﺸﻦ
ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ِی ﺁﻥ "ﻧﻮﺭﻭﺯ" ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﻳﺸﻪ ِی ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺍﻳﻦ ِ
ِ
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﻤﻪ ِی ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺰﺭگ ﺭﺍ ﺑﻪ ِ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﻳﮏﺩﻳﮕﺮ ،ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻗﻮﻣﻴﺖ ِ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﻮﻧﺪ .ﻭیﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭ
ِ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻟﻪ ِی ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻧﻮﺭﻭﺯی ﺭﺍ ﻛﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎ ِﺭ
ِ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺭﺍ ِ
ِ
ﺑﺮﺍی ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ
ﺷﻴﻮﺍی ﭘﺎﺭﺳﻰ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ .ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻫﻨﮕﺎ ِﻡ
ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺯﺑﺎ ِﻥ
ِ
ِ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ، ،ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﭼﻪ
ﻧﺴﻞ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﻳﺶ ،ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ،ﻣﻴﺎﻥ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ِ
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻮﺩ ِﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﻭ ﺭﺳﻢ
ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻧﻮﺭﻭﺯی ﺑﻪ ﺯﺑﺎ ِﻥ
ﺟﺸﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ِ
ِ
ﻳﮏ ِ
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺎﺭﺳﻰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ِ
ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻧﻮﺭﻭﺯی ﺭﺍ ِ
ِ
ﭘﺸﺖ ﺟﻠ ِﺪ
ﺁﺋﻴﻦ ﻫﺰﺍﺭﻩﻫﺎ ﺍﺳﺖ .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ "ﺭﻩ ﺁﻭﺭﺩ" ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺯ
ﺟﻨﺎﺏ ﺳﻤﻨﺎﻧﻰِ ،
ﻭ ِ
ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺗﻤﺎ ِﻡ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻣﻔﻴﺪی
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯ ١٣٩۴

