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ــا به نوروز نگاه مى كنيم.  ــروز از ديدگاه پدربزرگ ها و مادربزرگ ه ام
نگاه آنان خالصه شد به هفت سين و تخم مرغ رنگى، عيدى دادن و ديد 

و بازديد؛ و البته خيلى هم زيباست. 
پيدايش جشن نوروز؛ پاسداشت دانش نياكان

ــرمايى رخ مى دهد كه دانش زمين شناسى امروز  در زمان جمشيد س
ــال پيش تعيين كرده، 4000 سال به درازا  ــرما را 14000 س آغاز آن س
كشيد و 10000 سال پيش هم به پايان رسيد. بروز اين سرما نياكان ما را 
وادار مى كند كه در خانه سازى دقت بكنند. تأييد اين مطلب در كهن ترين 
ــاب آريايى «ونديداد» در گفتگويى ميان اهورامزدا يعنى خردجهان و  كت
جمشيد، آشكار است. در اين گفتگو اهورامزدا جمشيد را آگاه مى كند كه 
ــختى خواهد آمد و توده هاى جانوران، گياهان و انسان ها را با  سرماى س
درد و تباهى روبه رو مى سازد و بايد كارى كنى كه آنها را حفاظت نمايى. 
ــيد مى پرسد چه بايد بكنم؟ اهورامزدا مى گويد : بايد «ور» بسازى.  جمش
ــيد كه چگونه اين كار را انجام دهم پاسخ  ــش جمش ــخ به پرس و در پاس
ــنة پايت بكوب. اين در  مى دهد كه آب را روى خاك بريز و آن را با پاش
ــتور فراهم آوردن گل است كه مادر سفال، مادر ديوار و مادر  حقيقت دس
همة اختراعات بزرگ جهانى است زيرا در بين همة جانوران هيچ جانورى 
ــته باشد و تنها اين كار از عهده انسان  ــت كه توانايى اين كار را داش نيس
ــاخته مى شود. ور ساختن  ــاختن گل، ديوار نيز س برمى آيد. به دنبال س
ــده كه برخى  ــاختن. دربارة «ور»  داورى هايى گوناگون ش يعنى ديوار س
گفته اند غار، زيرزمين، محوطه بزرگ و همچنين بعضى بر اين باورند كه 
هنوز «ور» جمشيد زيرزمين است؛ اما ور در حقيقت همان چيزى است 

كه ما در ديوار، باره (كه «و» تبديل به «ب» شده است)، بارو ، حتى برج  
و در واژه فروار يعنى اقامتگاه تابستانى؛ آن را به كار مى بريم. پس ور يعنى 
ــيد مى پرسد روشنايى اين ور از كجاست؟ پاسخ  خانه. بعد در ادامه جمش
ــنايى پايين، كه روشنايى اجاق است و ديگرى،  مى شنود كه يكى از روش
روشنايى باالست كه در تمام ساعات شبانه روز مى توان برآمدن و فرورفتن 
ــيد، ماه و ستارگان را از باال ديد. امكانى كه امروز در خانه ها كمتر  خورش
ــاهد آن هستيم زيرا تنها از يك سو نور مى گيرد و بخش اعظم آسمان  ش
ــيد را  ــتان هم برآمدن خورش ــوان ديد تا جايى كه حتى در تابس را نمى ت

نمى توانيم ببينيم، ستارگان كه جاى خود دارد.
ــتارگان را در طول شبانه روز ديد؟ علتش همان  ــتى ماه و س چرا بايس
سرماى 4000 ساله است؛ زيرا مردمان مرتباً در انتظار است كه خورشيد 
ــتين به نام «پوريوت كيش»  ــد و او را گرم كند. در اينجا دين نخس برآي
پيدا شد. اين دين، نخستين نگرش به آسمان بود كه آسمان را آفريدگار 
ــد، همچون مادر كه او را آفريدگار فرزند مى دانند. بنابراين  زمين مى دان
ــال سرما، نگرش به آسمان است.  همة نگرش نياكان ما در آن 4000 س
ــمان نگاه  ــد باز بر پاية همان عادات به آس ــرما هم تمام ش وقتى كه س
ــمان  ــد كه آنها در آس ــمان موجب ش مى كردند و طول زمان نگاه به آس
ــياره پيشنهاد مى كنم) و  ــتارگان روان (كه من به جاى س يك تعداد س
ــتا (به جاى ثوابت) را بشناسند و حركتشان را  ــتارگان ايس يك تعداد س
دنبال كنند. به تدريج دريافتند كه خورشيد از يك برج مى آيد و حركت 
مى كند تا به برج بعدى مى رسد و اين روند همين طور تا 12 برج ادامه 
ــد و وقتى  ــد، مى رس مى يابد تا دوباره به برج اول كه همان برج بره باش

جشـن نوروز پاسداشـت آييني است كه هرساله مشتاقان از بزرگ و كوچك، سـنتى و مدرن و ... را به دنبال خود مى كشاند تا 
همگان را به رغم تفاوت هاى ظاهرى، در زير لواى خود جمع  نمايد و در گوش آنها نواى نوشـدن را زمزمه  كند. با پذيرفتن تمام 
زيبايى هايى كه اين نوشـدگى هر سـاله به ارمغان مى آورد اما به راسـتى چه رمزى در آن نهفته است كه بعد از گذشت هزاران 
سال و تحمل ناماليمات فراوان در طول زمان همچنان به حيات خود ادامه مى دهد؟ آيا تنها با تالش براى حفظ فرهنگ و تمدن 

پيشينيان است كه مى توان به بقاى اين آيين كمك كرد؟ 
اينها پرسش هايى است كه ذهن را برآن مى دارد تا براى يافتن پاسخ، نظرات صاحب نظران را جويا شود. به همين منظور، مصاحبه اى 

با استاد فرهيخته جناب آقاى دكتر فريدون جنيدى* ترتيب داده شد تا در رمزگشايى از اين مسائل، يارى رسان باشد.
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ــدند كه اين همان زمانى است كه گل ها و سبزه ها در مى آيند  متوجه ش
ــن گرفتند. براى ايرانيان جشن  ــود، پس آن را جش و جهان جوان مى ش
ــمان ها و حركت خورشيد را سنجيده  خيلى بزرگى بود چون حركت آس
بودند و مى دانستند چه وقت دوباره جان طبيعت زنده مى شود و شور و 
ــان ها و جانوران بخشيده مى شود. اما اين كشف چه زمانى  نشاط به انس

روى داد؟ در شاهنامه 2بيت درباره نوروز است :
سر سال نو هرمز فرودين /  برآسوده از رنج تن دل ز كين

بزرگان به شادى بياراستند /  مى و جام و رامشگران خواستند
هرمز فرودين يعنى روز اول ماه فروردين، چون در ايران باستان روزها 
ــت روز اول؛ هرمز يعنى اهورامزدا،  ــمردند و هر روز نامى داش را نمى ش
ــتين صفت اهورامزدا است  ــة نيك كه نخس روز دوم؛ بهمن يعنى انديش
ــاه با هم برابر  ــر. هنگامى كه نام روز و نام م ــن طور روزهاى ديگ و همي
ــال نو هرمز فروردين يعنى  ــد آن را جشن مى گرفتند پس سر س مى ش
ــيم به رج دوم كه  اول فروردين؛ نوروز. از مصرع دوم كه بگذريم مى رس
ــتند و مى و جام و رامشگران خواستند. از لت  ــادى بياراس بزرگان به ش
ــر اينكه جام و  ــيقى و ديگ ــود يكى اينكه موس ــز پيدا مى ش دوم دو چي
ــده بود. زيرا قبًال ظروف، گلين بوده و اگر  ــفالى) پيدا ش آوند (ظروف س
ــتند انگور درآن بريزند آب انگور ظرف را متالشى مى كرد پس  مى خواس
بايد ما به سفال رسيده باشيم كه بتوانيم انگور را در آن نگه داريم  و در 
اين زمان يعنى با پيدايش جام، جشن و هرمز فرودين را شناختند. اين 
ــتاورد 40 سال انديشه من با شاهنامه است. همان طور كه فردوسى  دس

مى فرمايد :
تواين را دروغ و فسانه مخوان /  به يك سان َروشِن زمانه مدان

 از او هرچه اندر خورد با خرد / دگر بر ره رمز معنى برد
ــال پيش با  ــب از اين گفتار در مى يابيم نوروز در 8000 س ــه اين ترتي ب

پيدايش سفال پديدار شده است.
 در نوروز چيزى ديگر است كه شگفت انگيز مى نمايد و آن، اين است 
ــوند؛ آن چيزى كه هيچ وقت ما در اين  ــب با هم برابر مى ش كه روز و ش
ــش من اين است كه چطور نياكان ما  روزگاران به فكرش نبوده ايم. پرس
در 8000 سال پيش دريافتند كه در نوروز روز و شب با هم برابر مى شود 
ــتند؟ يعنى ساعت. پس اين  ــيله اى براى سنجش زمان نمى داش اگر وس

سنجش بزرگ جهانى 8000 سال پيش شكل گرفته است.
اهميت اين جشن براى ما ايرانيان، افزون براينكه داده هاى خداوند دوباره 
ــتان سرد چهره به ما نشان مى دهد و زيبايى هاى جهان و  پس از يك زمس
هواى گرم هديه مى آورد، در اين است كه دانش نياكانمان را در 8000 سال 
پيش ستايش بكنيم  و اينكه اين دانش و اين بينش در همة جهان منحصر 

به نياكان ما است و ما بايد با بزرگداشت، آن را برگزار كنيم.
راز ماندگارى نوروز؛ آشتى فرهنگ ايران با كيش جديد

ــن ها و آيين ها به  ــاى مختلف برگزارى جش ــران در طول دوره ه در اي
ــن برود. به عنوان نمونه ايرانيان در آن يكى  ــه اى نبود كه يكباره از بي گون
ــد، درباره دين تازه انديشيدند و  ــده آغازين كه اسالم وارد كشور ش دو س
كمابيش فرهنگ خود را با دين تازه همراه كردند به همين دليل است كه 
در جهان عرب ها، ايرانيان را مسلمان نمى دانند چون فرهنگ خودشان را با 
كيش تازه آشتى داده و آشنا كرده بودند؛ از جمله نوروز. ما در نوشته هاى 
ــتانى داريم كه تا زمان غزنويان مهرگان برگزار مى شده و جشن سده  باس
برگزار مى كردند. به عبارتى يكباره اين جشن ها از بين نرفتند و تا مدت ها 
برگزار مى شدند. البته گاه گاه مخالفت هم مى شد؛ مثالً  امام محمد غزالى 

ــن سده) حتى چراغ در خانه خودتان روشن  مى گويد آن شب (شب جش
ــيد. پس نشان مى دهد تا زمان امام  نكنيد كه متابعت گبران را نكرده باش
ــلجوقيان) جشن سده در همه جا برگزار مى شده كه اين  محمد غزالى (س
ــفارش را مى كند. اما نوروز از همه مهم تر بود و با همراهى كه با كيش  س
ــت، پايدار ماند تا آنجا كه رهبران مذهبى فتوا مى دادند كه اگر  جديد داش
ــر برگزار كنيد و هيچ وقت  ــود، نوروز را ماليم ت عزايى با نوروز مصادف ش
نمى گفتند نوروز را نگيريد و همچنين صدها حديث از امامان در اين باره 
ــت كه اين خود به خاطر اهميتى است كه نوروز داشت و  ــده اس روايت ش
اينها همه متعلق به دورانى است كه انديشه هاى خود را با كيش تازه همراه 

كردند و به اين دليل است كه نوروز خوشبختانه پابرجا ماند.
آشنايى زدايى از  نوروز ؛ اهميت درك دانش نياكان 

ــت كه،  ــوروز را به عنوان عادت ببينيم بلكه آيينى اس ــا نمى توانيم ن م
ــت كه انجام شده و ما نمى توانيم از آن سر بپيچيم  ــال اس چون 8000 س
هر چقدر هم كه سنگدل باشيم، لحظه تحويل سال انسان حالى مى شود 
كه اصًال قابل تصور نيست. اما اهميت در اين است كه كم كم جوانان ايران 

ــت، در دانش  ــيده اس ــه ارزش نوروز افزون بر ارثى كه به ما رس بفهمندك
نياكان ما است و باالخره جهان به اين اخترنگارى، سنجش ماه ها و سال ها 
ــود و اين وظيفه بر عهده  ــت يافت. به نوروز  بايد از اين منظر ديده ش دس
ــت كه جوانان را بيدار سازند. و همان طور  مجله ها، كتاب ها و گفتارها اس
كه جان جهان در نوروز زنده مى شود، از سالگرد آن نيز روح و روان انسان 
ــت از طرف نياكان ما به فرزندان آينده، و تنها  ــود. اين هديه اى اس تازه ش
ــته باشد و او از آن نرنجد و  ــى كه انسان مى تواند براى كسى داش خواهش
ــود همان است كه مى گويند «نوروز بر شما پيروز» زيرا كه به  شادمان ش

هيچ كس نشايد گفت كه كسى يا چيزى بر شما پيروز شود مگر نوروز.

منظـر آسـمان و سـتارگان شـب هاى كويـر در حيـاط ايـن خانه تأمـل برانگيز اسـت
ميانسـرا در خانه اى زرتشـتى بـا الگوى اوليـه خانه هاى ايرانـى در مزرعـه كالنتر ، يزد

* شاهنامه پژوه و استاد فرهنگ و زبان هاى باستانى، سرپرست بنياد نيشابور


