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 متن كامل را در   
همشهری آنالین بخوانید.

نوروزخوانی آیینی ریشــه دار در سرزمین  
ایران است، كه قدمتی هزار ساله دارد؛ آیینی 
موسیقایی كه در هر منطقه از كشور به شیوه 
و مضمونی خاص اجرا می شود. نوروزخوانی 
را می توان كارناوالی از شعر، موسیقی، آواز 
و نمایش دانســت كه بهار و نو شدن زمین 
را به همگان مژده می دهــد. برخی پیدایش 
این آیین را به دوره پیش از اســالم نسبت 
داده اند و برخی دیگر به دوره زرتشــتیان. 
برخی آن را فقط آوازی می دانند و برخی دیگر 
 ســازی  و آوازی. هر چه هست آیینی است 
كهن از ایران باستان كه تا به امروز در برخی 
مناطق جایگاه خودش را با تغییرات شرایط 
جغرافیایی و زیست محیطی همچنان حفظ 
كرده، به طوری كه نســل امروزی راوی این 
آیین زیبای ایرانی در روزهای پایانی ســال 
هستند. هوشنگ جاوید، پژوهشگر باسابقه 
موسیقی ایران كه پژوهش های گسترده ای 
را درخصوص نوروزخوانی انجام داده و كتابی 
نیز با نام »نوروز و بهار ایرانی« منتشر كرده 
درخصوص این آیین قدیمی به ســؤاالتمان 

پاسخ داده است.

 ریشه تاریخی نوروزخوانی مربوط 
به چه دوره ای است و چرا عنوان نوروزخوانی 

را به خود گرفته است؟
 آنطور که در شاهنامه آمده، زمانی که جمشید 
بر تخت پادشاهی نشســت، به منظور گسترش 
عدالت گســتری پیران قوم را دور هم جمع کرد 
و گفت حاال که مــن فرمانده جهان شــده ام به 
من بگویید در گذشــته چه کاری انجام می شد 
که من باید انجام بدهــم. پیران جواب می دهند 
گذشتگان عدالت گســتری و دادگستری انجام 
می دادند و همیشــه حرف ضعفا را می شنیدند و 
حق را به حق دار می رساندند. جمشید می گوید 
من هم همین کار را می کنــم و همان روز را روز 
نو نامگذاری کردند. در گذشته نوروز را در ابتدای 
سال در تابستان می گرفتند اما بعدها که تقویم ها 
پدید آمدند، نوروز را به اول بهــار آوردند. به هر 
حال پدید آمدن نوروز به معنای روز دادگستری 

است.
در دوره ساسانیان، بر اســاس اسناد موجود در 
کتاب های مختلــف، نوروز به نــوروز کوچک و 
بزرگ تقسیم شده به گونه ای که در نوروز بزرگ 
همه مردم طی ۱۵روز به منظور رفع مشکالت و 
بیان شکایات شــان به دربار شاه می رفتند و بعد 
نوروز کوچک شروع می شــده که حدود ۱۰روز 
بوده و این نوروز اختصاص به دیدار شاه با خانواده 
و وزرایش داشته که در همین دیدارها شکایات 

مردمی و مسائل کشوری را رفع می کرده.
براساس آنچه در تاریخ ثبت شده، نوروز به عنوان 
وقــت عدالت گســتری در تاریخ ایران اســت. 
همچنین در طول تاریخ این روز را بر اساس آنچه 
در پژوهش های مختلف دیده می شود، به اتفاقات 
و رویدادهای مهم جهــان ربط داده اند؛ حاال چه 
در ادیان و چه در تاریخ جهــان؛ مثال می گویند 
نوروز همان روزی است که کشــتی نوح به گل 
نشسته است یا همان روزی است که آدم و حوا پا 
به زمین گذاشتند یا روز غدیر خم هم در چنین 
روزی اتفاق افتاده است و یا عید پاک در فرصت 
نوروز و یا  زاده شدن زرتشت را مقارن با این روز 
دانسته اند و بسیاری اتفاقات دیگر. درواقع در هر 
دین و قومی بعضــی اتفاق های بزرگی را با نوروز 

دیده اند.
 با توجــه به صحبت های شــما، 

نوروزخوانی بر چه اساسی پدید آمده است؟
در کنار انطباق نوروز با مناســبت های خاص در 
ادیان و اقوام مختلف، در تاریــخ اتفاقات خیلی 
خوب هم در فرهنــگ و هنر اقوام در سراســر 
جهان به ویژه در ایران براســاس آن رخ داده که 

پیدایش نوروزخوانی یکی از آنهاســت؛ چرا که 
مژده بخشی یکی از زیباترین فرهنگ های ایرانیان 
در گذشته بوده و یکی از اصنافی که در گذشته 
مژده بخشــی می کردند چوپان ها بودند؛ چرا که 
آنها گوســفندان را برای چرای بهاری به دشت 
می بردند و دربرخورد با گل هایــی تازه روییده 
آنها را می چیدند، دســته می کردند، به روســتا 
می آوردند و بیــن مردم می گرداندنــد و به آواز 
خوش، خبر می دادند که بهار در راه است. به این 
آیین، آیین گل گردانی می گویند که همین آوازها 
به نوروزخوانی شــهرت یافتند که هنوز هم این 
آیین در حوزه فرهنگی ایران کهن انجام می شود، 
مخصوصا در تاجیکســتان. در ایران این آیین تا 
اوایل انقالب هم بود، خصوصا در خراسان اما آن 
هم به خاطر تغییرمکانیزم دامداری از بین رفت و 

چوپان ها کمتر به این مسائل توجه دارند.
آیین های دیگری هم ویژه کشــاورزان و شبابان 
انجام می شد به عنوان توسل برای نعمت بخشی. 
وقتی کــه عید و آمدن نــوروز در تقویم جا به جا 
می شود این آیین ها از جای خودش که تابستان 
بوده به اول بهار می آید؛ مثل آیین کوسه گلین یا 
کوسه گردی که این آیین ویژه شبانان است که 
هرساله این کار را انجام می دادند. آنها چهره شان 
را ســیاه می کردند و 2جارو به جــای گوش به 
سرشان می بستند و یک پوستین می پوشیدند و 
می آمدند آوازهای کوسه گلین می خواندند که در 
گیالن این آیین ها به نام رابچره یعنی آهوگردانی 

معروف بود.
 این آیین ها به نوروزخوانی ارتباط 

پیدا می كنند؟
بله. همه این آیین های بهاری بــه نوروزخوانی 
ربط پیدا می کننــد. آهوگردانــی از نظر تقویم 
شبانی منطقه، زمانی اســت که آهوها از کوه ها 
و دشــت ها به پایین روان می شدند و بچه آهوها 
به کوچه ها می آمدند و مــردم آنها را می گرفتند 
و بازی می دادند. بعدها این آهوگردانی با آدم ها 
شکل گرفته یعنی آدم ها لباس آهو می پوشیدند 
و شــروع به بازی می کردند و یکی هم کنارشان 
به عنوان شادی بخشــی بهــار آواز می خواند و 

تقاضای پول می کردند.
در کنار این آیین برخی شــبان ها در مازندران 
گل گردانــی می کردند که بعد از اســالم تبدیل 
به آوازخوانی های خاصی می شــود کــه به آنها 
نوروزخوانــی می گویند. در برخــی مناطق این 
آوازها جنبــه مذهبی دارند هماننــد مازندران، 
کاشمر و سبزوار ولی در مازندران سابقه مذهبی 
جالب تری دارد. آنهــا می خوانند »بهار آمد بهار 
آمد، خوش آمد/ علی با ذوالفقار آمد، خوش آمد« 

که این موضوع به همان باور مردمی برمی گردد 
که نوروز با عید غدیر مصادف بوده است.

 این نوروز خوانی از باورهای مذهبی پس از اسالم 
شکل می گیرد و زیبایی اش به همین است وگرنه 
ســایر آیین ها که انجام می شود بیشتر در همان 
دعا کردن هاست. از نظر اساطیری هم آیین هایی 
در اقوام آذری هســت که طلب نعمت بخشی و 
روزی بخشی می کردند و از آنجا که مردم از این 
دعاها خوش شان می آمد به راویان آنها هدیه ای 

می دادند.
 نوروزخوانی صرفا آوازی است؟

آیین های متنوع نوروزخوانی در ایران بسیار است 
ولی شکل متداولش آواز خواندن است و در کنار 
بعضی آیین ها تنبک و دایره در برخی مناطق سرنا 

هم به کار می گرفتند.
آیین کوسه گلین، در بیشتر ایران رایج است البته 
در یــک دوره ای آتش بازها هم می آمدند که این 
آیین به اسطوره های بابلی برمی گردد. آنها اعتقاد 
بر این داشــتند که دل زمین با آمدن بهار گرم 
می شود.آتشک باز در حقیقت نماد گرم شدن دل 
زمین بود که با لباس قرمزی می آمد و آتش خوانی 
می کرد. من به شــخصه آخرین آتشک باز را در 
کاشمر دیدم؛ پیرمردی بود که نفت را در دهانش 
می کرد و شلعه می گرفت. در تالش هم این آیین 
وجود دارد که کنارش  ساز هم می زدند و شعر هم 

می خواندند.
 شعرها و ترانه های نوروزخوانی را 

چه كسانی می سرودند؟
 همه بداهه بودند؛ مثال ترانه های نوروزخوانی 
عاشــیق های آذربایجان بایرامی نام دارد. ما 
حتی در الالیی های مادران نقش نوروز و بهار 
را می بینیم. آنجا ترانه های بایرامی معروفند. 
در میــان بختیاری ها هم ترانه هــای بهاری 
خیلی معروفند. در برخــی اقوام پس از آمدن 
اسالم، مخصوصا اقوامی که وارد کشور شدند، 
نــوروز درجــه دوم اهمیت را دارد و بیشــتر 
اعیاد مذهبی اهمیت درجه یــک دارند ولی 
از نوروز هم به ســادگی نمی گذرنــد. آنها در 
نوروز خیلی زیبا لباس می پوشند و سفره عید 
پهن می کنند و آوازهای بهاری می خوانند اما 
برای نوروز ترانه ندارند؛ چرا که بسیاری ازآنها 
بیشــتر برای بهار و آمدن بهار و نو شدن حال 

زمین آواز می خوانند.
 ویژگی های موسیقایی نوروزخوانی 

چیست ؟ 
باورهای مــردم در مورد بهار ویژگــی مهم آن 
اســت؛ یک جــا آن را عاشــقانه می بینند، در 
جــای دیگرعارفانه و در برخــی مناطق توامان 

می بینند حتی در مناطقی بهار را حماسی تعریف 
می کنند. هر قومی برای خودش تعریف خاصی 
از بهار دارد؛ مثــال در آوازهایی که من از منطقه 
سیستان وبلوچستان شــنیدم بهار را خیلی زیبا 
وارد ستایش و نیایش کرده اند و در عین حال از 
خداوند تشــکر می کنند که چنین حال و روزی 
به زمین داده اســت. بهار در میــان بختیاری ها 
عاشقانه است یعنی بهار و عشــق برایشان مهم 
اســت. در آذربایجان همه جلوه های زندگی در 
شعرهای بایرامی شــنیده می شود حتی آیین ها 
همراهی که در نوروز است برای خودش آوازهای 
خاص داشــته، آوازهای زنانه و مردانه داشته که 
آوازهای زنان تا به حال مغفول مانده و کسی هم 

دنبالش نرفته است.
می توان گفت كه نوروزخوانی فقط 

مخصوص مردان نبوده ؟
بله هم مردان و هم زنــان می خواندند؛ به عنوان 
مثال آوازهای سمنوپزان را زنان می خواندند و تا 
به حال در ایران به طور جدی جمع آوری و ثبت و 
ضبط نشده است. من تا اندازه ای خودم برخی ها را 
ثبت و ضبط کردم ولی واقعا این آوازها و متن این 
اشعار خیلی زیاد است و از آنجا که فضای جامعه 
ما به گونه ای اســت که نمی توان آن را به جامعه 

ارائه کرد، شنیده نشده اند.
آوازهای تی تی مون مخصوص همیاری زن هاست. 
این آوازها درباره سرزدن شکوفه ها و آمدن بهار 
اســت که خانم ها می خواندند کــه در فرهنگ 
خراســان و جاهای دیگر بوده، حتــی آوازها و 
آیین های آب آوری از ســر چشــمه به خانه یا 
آوازهای چهارشنبه سوری را نیز زنان می خواندند. 
عالوه بر مردان و زنان، بچه ها آوازهای مخصوص 
نوروزی خودشــان را داشــتند کــه االن دیگر 
نمی شــنویم که یکی از بهترین آنهــا آوازهای 
عیدی گرفتن با مضمون »بابــا بده نوروزی ام« 
بود که متأســفانه امروزه خیلی کم می شنویم. 
در فرهنگ مردم ما خیلی مســائل وجود داشته 
که می تواند الگو ســاز برای فرهنگسازی جامعه 
باشد که متأســفانه به آنها نگاه جدی نمی شود. 
من معتقدم به جای ساخت عروسک های چندین 
متری غول پیکر برای گرداندن در سطح شهر برای 
جذب مردم به نوروز و بهار و تخصیص هزینه های 
هنگفت برای چنین برنامه هایی، فرهنگ اصیل 
نوروزخوانی ازجمله آیین میرنوروزی را احیا و به 

مردم نشان دهند.
ایرانی ها از جشن سده تا شــب نوروز آیین های 
متنوعی را برای شادی آوردن به خانه ها داشتند 
که متأســفانه هیچ وقت این آیین ها به نمایش 

گذاشته نمی شود.
 آیا ما امروزه شاهد نوروزخوانی در 
مناطق ایران هستیم یا اینکه این آیین ها نیز 

همانند برخی دیگر منسوخ شده اند؟ 
هنوز هم درجوامع مختف انجام می شود و خیلی 
هم خوب انجام می شود اما متأسفانه بسیاری از 
نوروزخوانی ها همچون آوازهای نوروز خوزستان، 
قشــقایی و یا تالشی را کســی گردآوری نکرده 

است.
 نقاره زنی های حــرم امام رضا)ع( 
را هم می توانیم جزء نوروزخوانی به حساب 

بیاوریم؟
آنها جزو بشــارت دهی نــوروز و شــادی نوروز 
هستند؛ در واقع موســیقی خبری نوروز است و 

شادی های نوروزی حساب می شود.
 شــما دهــه۸۰ مجموعــه ای از 
نوروزخوانی ها منتشــر كردید. سرنوشت 

جلد های بعدی آن كتاب چه شد؟
 من بیشتر نوروزخوانی ها را سال۱۳۸۳ در قالب 
کتابی تحت عنوان »نوروز و بهار ایرانی« منتشر 
کردم و همان سال هم اعالم کردم که امیدوارم 
دوستان دیگر این کار را ادامه دهند که تا امسال 
هیچ کس این کار را نکرد اما به تازگی با همکاری 
دفتر مطالعات فرهنگی یونسکو و سازمان میراث 
ناملموس همان کتاب به چاپ دوم رسید و البته 
خودم هم درصددم دومین مجموعه را ارائه کنم 

که بماند برای نسل های بعد.

آوازهایی برای نوشدن حال زمین 
نوروزخوانی از گذشته تا به امروز، در گفت وگو با هوشنگ جاوید
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نوروز خوانی از باورهای مذهبی پس از اسالم شکل می گیرد و زیبایی اش به همین 
اســت وگرنه ســایر آیین ها که انجام می شــود بیشــتر در همان دعا کردن هاســت. 
از نظر اســاطیری هم آیین هایــی در اقــوام آذری هســت که طلب نعمت بخشــی و 
روزی بخشی می کردند و از آنجا که مردم از این دعاها خوش شان می آمد به راویان 

آنها هدیه ای می دادند

 موسیقی
 حافظ آیین و جشن نوروز بود 

با فرارســیدن نوروز بحث های مختلف 
آیین های نــوروزی از هر ســمتی در 
رســانه ها و محافل مختلف باز می شود 
و یکی از این مباحث موسیقی نوروز و به 
شکل متداول در رسانه ها نوروزخوانی 

است. نخست الزم اســت گفته شــود، نوروز و آیین های 
نوروزی همچنان رازوارگی خود را دارند و هر نوشــته و هر 
خوانشی ناگزیرنظرورزانه است و مصون از ضعف و خطا هم 
نیست پس این نوشتار که یک روایت بینامتنی است و برای 
نگارنده فرصتی اســت تا اقوال پراکنــده در پاره مطالعات 
خود را اندک نظمی ببخشد شاید انگیزه ای در خواننده ای 
پدیدآورد با این امید که ســخن به این مقدار بسنده نشود 
و در گفت وگو و نظرورزی های جداگانــه از این فراتر رود. 
دیگر اینکه در بررســی کیفیت جشن های نوروزی از میان 
متون و سخن پژوهندگان و عالمان بزرگ پس از کتابت تا 
به امروز آنچه در هسته مرکزی مباحث نصیب صاحب این 
قلم شده است وجود یک اتمسفر یا فضا و یا به تعبیر دیگر 
وجود یک کانتکست یا زمینه طبقاتی در کیفیت جشن ها 
و مناسبات اجتماعی دوران های مختلف است که در عین 
تضاد موقعیت و منافع و خاستگاه حّســانی و باورمندی و 
کنش مندی دوســویه در ذات این تضاد طبقاتی سنتزی 
حاصل می شــود که به تداوم و بقای این جشن در تمامی 

دوران ها منجر می شود.

ریشه های باستانی نوروز
در تمام متون کهن و باســتانی ازجمله شاهنامه فردوسی 
بنیان نوروز به جمشید نســبت داده شده است. اما با تمام 
ویژگی ها و کارهایی که به او نســبت داده شــده است ما 
همچنان تصویر یا تصور روشنی از او در دست نداریم. این 
خود ســنگ بنای اولیه در رازوار ماندن یا ناروشن ماندن 
بسیاری از مفروضات یا توافق بر درست و نادرستی مباحث 
اســت. برای نمونه در اوستا مهم ترین ســند دوره باستان 
اشــاره ای به نوروز نشــده چرا که فرهنگ زرتشتی و دین 
زرتشتیان سر سازگاری با دی و فرهنگ پیش از خود را به 
نمایش نگذاشته است و بر این اساس این سند دستمایه ای 
از نوروز جمشیدی به دست نمی دهد. از این رو منابع اصلی 
آثار مکتوب پس از اسالم ازجمله شاهنامه است که در باور 
نگارنده بخش مهمی از روایات فردوســی بهره ای از وجود 
خنیاگرانی است که راویان راســتین اوسنه و رویدادهای 
پیشــینیان بوده اند که گوســان ها، اوزان ها و آشــیک ها 

می شناسیم شان.
بنابراین فرض، می توان مدعی شــد بستر موسیقی حامل 
و روایتگر بخــش مهمی از تاریخ ما بوده و موســیقی دانان 
دوران ها که ما از آنان با عنوان خنیاگر یاد می کنیم، کاتبان 
نانویسا اما راســتگوی تاریخ پیشــینیان ما بوده اند. و این 
عبارت کاتب نانویســا ترکیبی متناقض است که من برای 

توصیف خنیاگر ساخته و به کار می برم.
ممکن است در نقض چنین مفروضی بگویند که امکان ندارد 
از ابتدا هیچ منبع مکتوبی نبوده باشد و احتماال هر چه که 
بوده از میان برده شده است. اما در برابر این ردیه می توان 
گفت هنوز این آشیک ها )عاشیق( هستند که روایت های 
کوراوغلی را زنده نگاه داشــته اند نه مکتوبات؛ پس با توجه 
به همین مثال بهتر آن است وارد چرخه تردید و تشکیک 
نشویم و چنین فرضی را نامحتمل نشماریم. ضمن اینکه در 
نهایت این راویان یا همان کاتبان نانویســا امانتدار بوده اند 
و دست کم بخشی از تاریخ ما به واســطه اینان اما به دست 

دیگران به مستنداتی چون شاهنامه تبدیل شده اند.
منابع مکتوب امروزین جمشــید را برسازنده حکومت داد 
و برابری دانسته اند که جشن های نوروز و مهرگان به دوره 
او نسبت داده می شوند و اگرچه که این بحثی اساطیری و 
غیرتاریخی اســت اما می توان تاریخ و ریشه های تاریخی 
نوروز را به بیش از ۵هزار سال پیش از میالد جست وجو کرد.

مهرداد بهار در گفت وگو با ابوالقاسم اســماعیل پور با بیان 
اینکه چون جمشید محبوب ترین چهره پیش از اسالم است و 
از این رو نوروز به او نسبت داده شده و پیوند نوروز با جمشید 
نشان می دهد که نوروز چه قدر می تواند قدمت داشته باشد، 
می گوید:»به گمان من این عید )نوروز( بومی آسیای غربی 
بوده و محتماًل از نجد ایران به بین النهرین رفت یا همزمان 
در سراسر منطقه وجود داشــته. به هرحال به احتمال زیاد 
چون منشــأ تمدن بین النهرینی پیش از هزاره پنجم ایران 
و نجد ایران اســت، عیدهای بین النهرینی از ایران، از طریق 
خوزستان به بین النهرین رفته و علتش مسئله آبیاری است«.

آیین های مختلف و به خصوص نوروز نیز به همین قاعده در 
تداوم است و براساس منابع مکتوب نوروز پس از ساسانیان به 
دوبخش نوروز عام یا کوچک یا خردک و نوروز خاص یا بزرگ 
یا ملوک تقسیم شد که نشانه ها، کیفیت ها، صورت بندی ها 
و خرده فرهنگ های خود را هم دارند. نوروز عام ۵ روز ابتدای 
فروردین اســت که در این پنج روز آیین های میرنوروزی و 
برنشستن کوسه و آبریزگان یا آب پاشان و حاجی فیروز که 
همگی ریشه های عمیق فرهنگی و اساطیری دارند، توسط 
مردم اجرا می شده و از ششم فروردین، نوروز بزرگ یا خاص 
شروع می شود که متعلق به شهریاران بود که برای این مرحله 
نیز در برخی متون پیوندی با مراحل شــش گانه  آفرینش 

برشمرده می شود.
همین دوپارگی این آیین و جشن ملی ناشی و زاییده شکاف 
طبقاتی و ریشه های فرهنگی حاکم بر جامعه است که در 
آغاز به آن اشاره شــد. ابوریحان بیرونی می نویسد: »چون 
جم )جمشید( درگذشت، پادشاهان همه روزهای این ماه 
)فروردین( را جشن می گرفتند و این جشن ها را شش بخش 
نمودند. پنج روز نخست را به پادشاهان اختصاص دادند و 
پنجه دوم را به اشراف و پنجه ســوم را به خدم و کارکنان 
پادشاهان و چهارم را برای ندیمان و درباریان و پنجم را برای 
توده مردم و پنجه ششم را برای برزیگران.«  برای رسیدن به 
یک شناخت مقدماتی از کوسه برنش، در خالل نوشته هایی 
از هاشم رضی می خوانیم:»رسم کوسه برنشین چنین بوده 
که مردی کوسه و زشت منظر را برمی گزیدند. او را بر خری 

می نشاندند. از سوی فرمانروا 
حمایت می شد و شاه یا امیر 

عده ای سپاهی جهت روان شدن اوامر گردآوری نوعی خراج 
و حمایت از وی در پی اش روان می کردند. 

 نوروزخوانی3 هزار ساله
 در مازندران 

نوروزخوانی در بیشتر مناطق ایران در جریان است؛ آیینی نمایشی 
و موسیقایی که براساس فرهنگ ها و باورهای مردمان هر منطقه 
شکل گرفته است. نوروزخوانی خودش پیشینه ای چند هزار ساله 
 دارد که در هر منطقه نیز دارای سابقه تاریخی است به طوری که 
در مازندران آیین ۳ هزار ســاله ای است که از نیمه اسفندماه در 
مناطق مختلف استان مازندران اجرا می شــود و نوروزخوانان، 
 با حضور در شهر ها و روستاها، شــادباش آمدن بهار را می دهند.
مازندران از فرهنگ و تمدن بسیار کهن و اصیل آریایی برخوردار 
است و به دلیل داشتن این تمدن باستانی و دیرینه، مراسم های 
باســتانی و به دلیل عالقه به دیــن و مذهب، مراســم مذهبی 
باشــکوهی در این دیار کهن برگزار می شــود. پس از گرویدن 
مردم آن به اســالم، برخی از مراسم باســتانی بسته به فرهنگ 
مردمان مختلف مازندرانی با آداب اسالمی درآمیخته و بنابراین 
 شــیوه اجرای آن در هر روستا با روســتای دیگر متفاوت است.
در نوروز خوانی افرادی که به آنها نوروزخوان گفته می شود پیش از 
آغاز فصل بهار به صورت دوره گردی به شهر ها و روستا های مختلف 
می روند و اشعاری در مدح بهار یا با ذکر مفاهیم مذهبی به صورت 
بداهه می خواندند. این اشعار به زبان فارسی یا زبان های محلی بوده 
و پس از اسالم اغلب پس از ســتایش خدا، در مدح امامان شیعه 

گفته می شده است.

میر نوروزی به قدمت دن كیشوت
یکی از مهم ترین پیام ها و ویژگی های نوروز مســئله عدالت و 
عدالت محوری است. اهمیت این موضوع تا جایی است که مقوله 
احترام به عدالت، رفتار عادالنه و عدالت محوری در انجام کارها 
به یکی از مهم ترین خصوصیات ایرانیان در فرهنگ زیست آنها 
بدل شده است. آیین »میر نوروزی« نیز بر پایه همین نگاه استوار 
است. زمانی که شاهان در ایران حکومت می کردند  یا هر منطقه 
و اقلیم یک امیر یا فرماندار داشت، بر مسئله عدالت محوری در 
اجرای آیین »میر نوروزی« اصرار می شــد. در فرهنگ ایرانیان 
باستان، هر سال شامل ۱2ماه و هر  ماه شامل ۳۰روز بود. در این 
بازه زمانی آیینی مبتنی بر نگاه عدالت محوری ایرانیان برگزار 
می شد. در این روز پادشاه، امیر یا ارباب منطقه به شکل نمایشی 
و نمادین از حکومت خلع می شد و فردی به عنوان امیر یا پادشاه 
نوروزی - میر نوروزی - انتخاب می شد. میرنوروزی در این پنج 
روز حق صدور احکام مختلف را داشت و تمامی احکام او مانند 
احکام امیر و پادشــاه الزم االجرا بود. البته چون این نمایش به 
شــکل نمادین و در آســتانه نوروز برگزار می شد بیشتر احکام 
شوخی، خنده و یا در مواردی تمســخر قدرت و نیروی ارکان 
پادشــاهی را با خود به همراه داشــت؛ برای همین در مواردی 
حتی شــاهد بودیم که »میر نوروزی« در این چند روز حکم به 
عزل پادشاه  یا تغییر وزیران و یا افزایش باج و خراج مردم می داد 
و بعد از پایان این پنج روز که توأم با جشــن، پایکوبی، شادی، 
صدور احکام آمیخته با طنز و لودگی »میر نوروزی« بود، مردم با 
شادکامی به استقبال بهار طبیعت می رفتند. »میر نوروزی« یکی 
از شناخته شده ترین شیوه نمایش های آیینی ایرانیان در استقبال 
از نوروز بوده و قدمت و شهرت این آیین تا جایی است که حتی 
»سروانتس«، نویسنده بزرگ و شــهیر اسپانیایی و خالق رمان 
»دن کیشوت« -که او را بنیانگذار شیوه نگارش رمان های مدرن 
می دانند- بخشی از رفتار قهرمان رمان خود را براساس ویژگی ها 

و قواعد نمایش آیینی »میر نوروزی« استوار ساخته است. 

نوروز پس از اسالم
محمدرضا درویشــی در بحث تاریخی نوروزخوانی 
می آورد: »جشــن نوروز در ایران پس از اسالم و در 
دوره خلفای اموی تا حدی از رونق افتاد و محدود شد 
اما از دوره خلفای عباسی با نفوذ خانواده های ایرانی 
در دستگاه خالفت، بسیاری از سنت های ایرانیان - 

ازجمله نوروز- رواجی مجدد یافت.
جشــن ســال نو یک آیین است. نمایشــی است از 
آفرینش طبیعت و انسان. تجدید خاطره ای است از 
باورها و اعتقادات کهن و حــوادث مهم زندگی یک 
ملت. ایرانیان همیشه مشوق شادی، جشن و سرور 
و ستایش پاکی ها و نیایش به مظهر خوبی ها بوده اند. 
به همین اعتبار در مطالعه سنت های قدیم ایرانیان 
درمی یابیم که در گذشته جشن های فراوانی برگزار 
می شده که امروزه به غیراز یکی دو جشن نام بسیاری 
از آنها نیز فراموش شده اســت. کثرت جشن ها هم 
به دلیل یادآوری وقایع مهم زندگانی معنوی و باورهای 
دینی بوده اســت و هم امکانی برای نزدیکی بیشتر 
انسان ها برای مقابله با سختی ها و نیروهای شر... .« 
در دایره المعارف مصاحب هم آمده است: »دربارهای 
نخستین خلفای اسالم به نوروز اعتنایی نداشتند ولی 
بعدها خلفای اموی برای افزودن بر درآمد خود، هدایای 
نوروز را از نو معمول داشتند و هدیه ای در نوروز بر مردم 
تحمیل می کردند که در زمان معاویه مقدار آن پنج تا 
ده میلیون درهم بالغ می شد. امرای ایشان برای جلب 
منافع خود مردم را به اهدای تَُحف دعوت می کردند. 
نخستین کسی که در اسالم هدایای نوروز و مهرگان را 

رواج داد حجاج ابن یوسف بود.«

پیشینه

میر نوروزی

نوروز خوانی

علی مغازه ای؛ پژوهشگر موسیقییادداشت


