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ë  گفت وگوي محور  تکميل همايون!  دکتر  آقاي 
ما سنت هاي نوروزي اســت اما در مقدمه اگر 
ممکن است، به طور مختصر ما را با اين رويداد 

- به طور عام - آشناتر فرماييد.
عيد نوروز همانند ديگر جشن هاي ايراني، ريشه در 
طبيعت و دگرگوني اوضاع طبيعي )سرما و گرما، آب 
و آبياري( و چگونگي معيشــت )کشاورزي، دامداري 
و دامپــروري( و جــز اينهــا دارد که به مــرور زمان 
صبغه هاي مذهبي و سنتي و اسطوره اي پيدا مي کند 
و با گذشت زمان هاي دراز، هويت قومي و ملي يکي از 
جوامع بشــري را پديد مي آورد.جشن ها و اعياد ايراني 
خوشــبختانه جنبه هاي مردمي آن چشمگير است و 
مسائل و معضالت »طبقاتي« و »حکومتي« آن بسيار 
اندک است. با آنکه برپايه اسطوره ها جمشيد پايه گذار 
اين جشن بزرگ است، اما در همان داستان و تحليل 
دقيق جامعه شناختي آن، نقش مردم آشکار مي شود و 
اين مردم هستند که جمشيد را مورد تکريم قرار داده 
و از وي سپاسگزاري مي کنند. به قول حکيم فردوسي: 
به جمشــيد بر گوهر افشــاندند/ مر آن روز را روز نو 
خواندند.نه تنها در اســطوره ها، بلکه در تواريخ ايران 
باستان هم درباره نوروز و چگونگي آن مطالب زيادي 
ثبت و ضبط شده است و در دوره اسالمي درباره زمان 
دقيق آن و محتوا و مراســم نــوروزي افزوده هايي به 
چشــم مي خورد. براي مثال خداوند در اين روز جهان 
را آفريد. در اين روز ستاره مشتري پديد آمد و زرتشت 
در اين روز با اهورامزدا مناجات کرد. خروج کيخســرو 
پس از نوروز پديد آمد و سعادت بر آدميان ارزاني شد 
و آن روز، »روز اميد« ناميده شــد. در اعصار اسالمي، 
امام جعفر صادق)ع( نوروز را روز فرخنده و خجســته 
دانست و مسلمانان خلقت آدم را در اين روز مي دانند. 
امام موسي بن جعفر)ع(، تابندگي خورشيد، وزش باد 
و ابرها و در نتيجه رويش گل ها و گياهان را در اين روز 
شناخت. حضرت ابراهيم)ع( بت  ها را در نوروز شکست 
و فــرو ريزانيد. در نوروز ســال دهم هجرت، حضرت 
محمد)ص(، اميــر مؤمنان علي)ع( را به جانشــيني 
خود برگزيد، چنانچه هاتف اصفهاني هم آورده است: 
همايون روز نوروز اســت امروز و به فيروزي/ به اورنگ 
خالفت کرد شــاه الفتي مأوا.مالحظه مي فرماييد در 
طي تاريخ نوروز باســتاني و اسطوره اي، جنبه تاريخي 
و اسالمي و حتي شيعي پيدا کرده است و از مرزهاي 
ايران امروز فراتر رفته و پهنه ايران تاريخي و فرهنگي 
را فرا گرفته اســت. به گونه اي کــه 200 ميليون نفر 
از مــردم جهان در حوزه نوروزي، جشــن مي گيرند و 
شــادي مي کنند و مراســم قومي و محلي خود را به 
مرحله نمايش درمي آورند.بي جهت نيست که سازمان 
فرهنگي يونســکو، نوروز را به عنوان »ميراث مشترک 
کشــورهاي حوزه نوروز« به ثبت جهاني مي رساند و 
در ســال 2010 ميالدي از سوي سازمان ملل متحد 
21 مارس )روز جهاني نوروز( زير عنوان »روز فرهنگ 
صلح« به تصويب رســيد و گويي خواسته انسانگرايانه 
حکيم ابوالقاســم فردوسي به مرحله اجرا نزديک شد 

که چنين آمده است:
مرا آشــتي بهتر آيد ز جنگ/ نبايد گرفتن چنين 
کار تنگ//مسازيد جنگ و مريزيد خون/ مباشيد کس 

را به بد رهنمون
ë  گفته مي شــود که خانه تکاني، فقير و غني

نمي شناخت. اين عقيده از کجا نشأت مي گرفت؟
پاکيزه کردن خانه ها )خانه تکاني(، شست وشــوي 
ظروف، تکان دادن فرش ها و قالي ها )گردگيري کردن، 
دور انداختن ظروف کهنه و جانشين کردن ابزارآالت 
و ظروف نــو، گردگيري از پرده ها و جز اينها در جمع 
زدودن کهنگي و پلشــتي است و اين امر اجتماعي و 
بهداشــتي، غني و فقير نمي شناخت. همه مردم سعي 

مي کردند پاکيزگي و نوآوري نوروزي داشته باشند.
ë  جالب آن اســت که براي البسه کودکان از

رنگ هاي ســبز و ســرخ و زرد و آبي استفاده 
مي شد.

بديهي است که همگان لباس نو بپوشند. کودکان 
در لباس هاي ســبز و ســرخ )کمتر زرد!( به استقبال 
نوروز مي رونــد. به قول شــاعر:همه آن روز رخت نو 

پوشند/ چاي و شربت به خوشدلي نوشند
ë  زنان، ســبزه عيد را در ظروف سفالي جاي 

مي دادند؟ و اينکه بيشــتر از بذر چه گياهاني 
استفاده مي کردند؟

از چندي روز پيش از عيد، سنت »سبزه انداختن« با 

حبوبات، گندم و عدس و غيره در بشقاب هاي گوناگون 
يا کوزه و قليان آغاز مي شــود و سفره »هفت سين« را 
زينت مي دهــد. در بعضي مناطق در طاقچه  اتاق ها يا 
باغچه حياط سبزه کاري مي کنند و در سيزدهم نوروز 

کاشت هاي خود را به آب روان مي سپارند.
ë  گفته مي شود در گذشــته اعتقاد خاصي به

سبزي پلو با ماهي وجود داشت و اگر تازه آنها 
يافت نمي شــد، مردم به سبزي خشک و ماهي 
دودي متوسل مي شــدند. پخت اين غذا براي 
آنها در شــب تحويل سال، چه حکمي داشت؟ 
افزون بر اين، مي توان در متون تاريخي بازمانده 
از دوران قاجار، به نام رشــته پلو هم رســيد. 

درباره اين غذا هم بفرماييد.
در آن زمان ها ماهي تازه فقط در شهرهاي بندري 
خورده مي شد و به علت دور بودن مسافت ها و نبودن 
وســايل حمل و نقل امروزي، ماهــي را دود مي دادند 
و تقريبــًا همه جاي ايران شــب عيــد، ماهي دودي 
مي خوردنــد. خانــواده  ما که در قزوين بــود، همواره 
شب هاي عيد ماهي دودي مي خورديم و تا زمان ملي 
شدن شيالت ايران، ما رنگ ماهي تازه را نديده بوديم. 
اما در آن سال ماهي هاي تازه به تهران آوردند و عددي 
يک تومــان مي فروختند و خيابان اســتانبول محل 
ماهي فروش هاي تهران بود و فروشــندگان آن بيشتر 
هموطنان آذربايجانــي بودند. پرتقال هم همين وضع 

را داشت و دانه اي مي فروختند و اکثر پرتقال فروش ها 
هم آذربايجاني بودند.

ë  جز ســبزي پلو با ماهي، چــه خوردني هاي
ديگري اعم از شيريني و ترشي را مردم، بويژه 

در نوروز طبخ مي کردند؟
غذاهاي ديگر چون »شــيش انداز« و »شيرين پلو« 
هم رسم بود، شــيريني و ترشــي هم کاربرد زيادي 
داشــت و غالبًا در منزل تهيه مي شد و روزهاي خاص 
»شــيريني پزان« و »ســمنو پزان« داشتند که سنت 
بسيار زيبايي بود. من تا آنجا که يادم هست، در قزوين 
نه ترشي مي خريديم و نه شيريني. همه آنها را پيش از 
فرا رسيدن نوروز، در منزل طي مراسمي، زنان خانواده 

تهيه مي کردند.
ë  قرار دادن يک کاســه آب که نارنجي در آن

انداخته بودند هم از ضروريات سفره هفت سين 
بوده است. دليل آن چه بود؟

آب دليل روشــنايي و حيات بود و نارنج به عنوان 
ميوه اي زيبا و کمياب و زينت بخش سفره هفت سين، 

نزد برخي از قوم هاي ايراني تبرک و ميمنت داشت.
عدد هفت نزد اقوام آريايي )ايراني و هندي( تقدس 
داشته اســت حتي اقوام ســامي و ديگر مردم جهان 
هم نســبت به اين عدد حساســيت داشــته اند سفره 
هفت ســين )يا خوان نوروزي( هم بي رابطه با تقدس 
عدد هفت نبوده است. در اين سفره هفت نوع خوراک 
گوناگون يــا نمادهاي حيات فرهنگــي جامعه چيده 
مي شود. نوع خوراک ها و ميوه ها و نمادها در طي تاريخ 
دگرگوني هايي يافته اند. امروز مردم هفت نوع خوراکي 
را که اســامي آنها با حرف ســين آغاز مي شود )و هر 
کدام نماد خاصي از حيات انســان است( زينت بخش 
ســفره نوروزي خود مي نمايند که معمواًل عبارتند از: 
سيب، سبزه، سنجد، ســرکه، سمنو، سماق و سنبل. 
استاد بلوکباشــي از هفت ميم )در فارس و خراسان( 
و هفت شــين نيز ياد کرده و آنها را بي رابطه با »هفت 
امشاســپندان« نمي داند. ناگفته نماند که در بدو ورود 
اســالم به ايران، کالم اهلل مجيد و سکه امام زمان)عج( 
هم زينت بخش سفره نوروزي شده است. جديداً ديوان 
حافظ و شــاهنامه فردوســی هم جايگاهی در سفره 

هفت سين پيدا کرده اند.
ë  مراسم ســفره هفت ســين چگونه برگزار

مي شده است؟
هفت سين که نشــان از هفت نعمت الهي دارد و 
به نام هفت امشاســپندان و هفت گوهــر گرانبها در 
ســفره اي زيبا چيده مي شود. آينه که نشان روشنايي، 
شمع که نشان نور و درخشــندگي و قرآن مجيد که 
نشــان هدايت و راهنمايي اســت، زينت بخش سفره 
هفت سين اســت و هنوز هم در همه خانه هاي ايراني 

به اندازه وسع و قدرت مالي، برگزار مي شود.
ë  گشــت و گذار و تفريح تا روز سيزدهم که

سيزده بدر نام داشت، بر چه اساس بود؟
پس از گذشــت نــوروز عامه و نــوروز خاصه، در 
ســيزدهم فرورديــن مردم بــه صحرا و ســبزه زارها 
مي روند و روز طبيعت را به نظاره مي نشينند. جوانه ها 
و غنچه هــا، ريز گل هاي بهاري بــه آنان اميد زندگي 
مي بخشد و از فرداي آن روز )چهاردهم فروردين ماه( 

زندگي عادي خود را شروع مي کنند.
ë  حکايت حاجي فيروز و عمــو نوروز از کجا

آمده است؟
حاجــي فيروز کــه جنبه خنده رويي و شــادماني 
داشــته، به گمان من، زياد مورد پســند قرار نداشته 
است و ايرانيان در باطن خود آن را نمي پسنديدند و به 

گونه اي آن را تبعيض نژادي مي دانستند. 
ë  آيا مي توان بازي هايي براي ايام نوروز يافت؟

بازي هــاي نــوروز شــيوه هاي گوناگونــي دارد. 
قاشق زني، فال گوشــي و بازي هاي سيزده بدرکه گاه 

هم جنبه هاي قومي پيدا کرده است.
ë  اکنون از آن رســوم و آداب، کداميک باقي

مانده است؟
بســياري از آن ســنت ها، تعطيل شــده است. با 
بزرگ شــدن شــهرها و قرار گرفتن اقوام و آشنايان 
در کيلومترهــا دور از هم، حتي ديد و بازديدها هم به 
راحتی  ميسر نمي شــود. گاه فاميل ها قرار مي گذارند 
در يک روز در يک محل جمع شوند و ديد و بازديدها 
را فيصله دهند. از يک لحاظ راحتي آورده است اما از 
لحاظ سنتي و صله ارحام اشــکال دارد و به نوعی به 

معنای دور شدن از سنت های نوروز است.

همایون روز نوروز است امروز
 حميدرضا محمدي

پاسخ »ناصر تکميل همايون« به پرسش هاي »ايران« درباره آداب و سنن نوروز 
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تقويم  در  »نوروز  مدخل  اشــاره: 
ايراني«، در ســال 2009 ميالدي، 
ايرانيکا  دانشنامه  در  انتشار  براي 
نوشته شد و اين، براي نخستين بار 
است که به زبان فارسي ،  با اجازه 
رسمي از دانشنامه ايرانيکا و تأييد 

مؤلف، در »ايران« منتشر مي شود.
روز هرمــز  )اولين روز هر ماه ايراني( ماه فروردين اولين روز 
سال نو در تقويم ايراني است؛ اکنون اين روز با روز اعتدال ربيعي 
)روزي که در آن خورشــيد وارد درجه اول برج حمل مي شود( 

منطبق شده است.
 اين مقوله با جايگاه نوروز در ديگر تقويم ها  )براي مثال، در 
تقويم مالي عثماني يا در تقويــم ُنَصيري( و با نام هاي روزهاي 
سال نو در ديگر تقويم ها مانند نيريز در مصر و نيروز در اندلس 
که نشأت گرفته از نوروز پارسي هستند، ارتباطي ندارد چون اين 
تقويم ها غالبًا با منشأ ها و همتايان پارسي خود متفاوت هستند.

همچنين در جهان ايراني روزهاي ديگري نيز وجود داشته اند 
که به آنها نوروز مي گفتند. اصــواًل اين روزها حتي با روزي که 
خورشــيد وارد درجه اول برج حمل مي شد مصادف نمي شدند. 
نوروز معتضدي در ســال۲۸۲ قمري )۸۹۵ ميالدي(  توســط 
معتضد خليفه عباسي به داليل مالي رواج داده شد، و تا حدود 
يک قرن هم وجود داشــت و يازدهم هزيران در تقويم ســوري 
ســرياني )يازدهم ژوئن در تقويم ژولينــي( که مصادف با يکم 
خرداد در تقويم پارسي در بين سال هاي ۸۹۲  تا ۸۹۵ ميالدي 

بود را به عنوان نوروز معتضدي در نظر گرفتند.
در مباحث نجوم،  اصطالح نوروز خوارزمشاهي نشانه روزي 
است که خورشــيد وارد درجه  نوزدهم برج َحَمل مي شود که  
به اصطالح نجومي قدر يا شــرف خورشــيد است.در اصل اين 
اصطالح بيانگر نوروز اصال ح شــده اي است که در سال ۱۲۷۰ از  
تاريخ اســکندر )۹۵9-۹۵8 ميالدي( در خوارزم معرفي شد و 
اين روز را دوم يا ســوم نيســان تقويم سرياني در نظر گرفتند 
)برابر با دوم يا ســوم آوريل در تقويم ژولينــي(. در کتاب آثار 
الباقيه عن القرون الخاليه ابوريحان بيرونــي نوروزي به نام نوروز 
رودخانه هــا و آب هاي جاري يافت مي شــود کــه برابر با ۱۹ 
ســپندارمذ مي باشد )روز مشابه آن در تقويم ژولياني طي زمان 
تغيير مي کرد زيرا تقويم پارسي تقويمي شمسي ناقص يعني  بر 

اساس سال شمسي ۳۶۵ روزه بدون کسر اضافي بود(. 
ë نوروز در مرداد

در مباحث عام امروزي،  نــوروز طبري در مازندران وجود 
دارد که برابر با دوم مرداد تقويم هجري شمســي )بيســت و 
چهارم يا بيست و پنجم جوالي( است و با فاصله نزديکي از اين 
تاريخ يعني در پانزدهم مــرداد نوروز ديلمي در گيالن برگزار 
مي شود )ششم يا هفتم آگوست(. با وجود اين، نصراهلل هومند 
تاريخ ديگري  از  نوروز ديلمي براي سال هاي ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ 

خورشــيدي فراهم مي آورد، يعني  هفدهم مرداد  که برابر با 
هشتم يا نهم آگوست است. 

در امتداد ســاحل خليج فارس نوروزدريايي وجود دارد  که 
طبــق عقايد مختلف يا برابر با نهم مرداد يا برابر با اول  مرداد 
تقويم هجري شمسي است. همچنين، در استان کرمان )الله زار( 
نوروز چوپاني  وجود دارد که برابر با  بيست وهفتم اسفند است. 
مطمئنًا موارد ديگري از نوروز وجود دارند که هنوز مورد بررسي 
قرار نگرفته اند.ابوريحان بيروني از نوروز پادشــاهان باستاني - 
يعني پادشاهان ساساني- در روز نقطه انقالب تابستاني سخن 
مي گفت. به وجود اينکه ســنت پارسي به تالقي ميان نوروز و 
درجه اول برج حمل اشاره مي کند، اما هنوز براي اين تالقي و 
همزماني ثابتي هيچ دليل تاريخي وجود ندارد، چون در زمان 
ساساني تقويم ساساني بر اساس سال شمسي ناقص ۳۶۵ روزه 
بود و تالقي مزبور تنها در طول چهارســال متوالي هر  ۱۴۶۱ 
سال يک بار اتفاق مي افتد. طبق يک نظريه قديمي که بر اساس 
گزارشات عربي و فارسي در آثار نجومي  شکل گرفته است، در 
دوره ساســاني دو مدل نوروز وجود داشت؛ نوروز مدني که در 
طول فصل ها تاريخ آن به عقب باز مي گشــت و نوروز مذهبي 
که به وســيله کبس هاي ماهانه اي )افزودن يک ماه اضافي به 
تقويم( که هر ۱۱۶ يا ۱۲۰ سال يک بار  انجام مي گرفت تقريبًا 
ثابت باقي مي ماند. با وجود اين تقريبًا مورد قبول عموم اســت 
که داليل مســتندي براي کبس ها وجود ندارد و در واقع اين 
امر ناممکن اســت که کبس ها نقشي را در وقت نگاري حضور 
داشــته اند. نوروز اول فروردين تقويم شمسي ناقص تنها نوروز 

تصديق شده تاريخي است. 
 آن نــوروز هر چهار ســال يک روز به عقب برمي گشــت. 
بنابراين اشــاره از بيروني که باالتر بيان شــده است  مي توان 
به عنوان نشانه هايي از جايگزيني نوروز از جايگاهي نزديک به 
انقالب تابستاني در اواخر زمان ساساني يعني در سال هاي ۶۲۰ 
تا ۶۲۳ ميالدي  )در اوايل قرن اول هجري، انقالب تابستاني در 
نوزدهم ژوئن تقويم ژوليني اتفاق افتاده اســت و اول فروردين 
تنها در طول اين چهار سال با نوزدهم ژوئن تالقي کرده است( 
به جايگاهي که همزمان با درجه اول برج حمل در سال ۳۷۵ 
يزدگردي  )۳۹۷ هجري قمري، ۱۰۰7-۱۰۰6 ميالدي( است 
دانســتند  )در اواخر قرن چهارم و در طول قرن پنجم هجري  
اعتدال ربيعي در پانزدهم ماه مارس تقويم ژوليني اتفاق افتاده 
است و اول فروردين تنها در طول اين چهارسال با پانزدهم ماه 
مارس همزمان بوده است(. چنين رويداد مهمي به طور ضمني 

در کتيبه هاي به يادماندني گنبد قابوس ثبت شده است. 
سپس نوروز به عقب بازگشت و طبق نوروزنامه، که رساله به 
زبان فارسي منسوب به عمر خيام است و احتمااًل در طول قرن  
پنجم هجري تأليف شده است، حاکم صفاريان سيستان يعني 
خلف بن احمد منظور مشــخص کردن نــوروز تقويم را اصالح 
کرد اما نوشــته مربوط به آن واضح و مشــخص نيست.مؤلف 
نوروزنامه به منظور نشا ن دادن لحظه دقيق و درست وقوع نوروز 
از »فروردين خويش« )يعني فروردين خورشيد اعتدال بهاري( 

صحبت به ميــان مي آورد، در حالي که به مــرور زمان نوروز  
جايگاه خود را در طول سال تغيير مي داد.

ë نوروز جاللی
در ســال ۴۷۱  هجري قمــري  )۱۰۷۹ ميالدي(، حاکم 
سلجوقي جالل الدوله ملکشــاه يک اصالح تقويمي را معرفي 
کرد که روز ســال نو را در درجه اول برج حمل قرار مي داد و 
ايــن نوروز را به نام نوروز جاللي که برگرفته از بخشــي از نام 
خودش است ناميد. با وجود اين، حتي بعدها تقويم بنا برسال 
شمسي ناقص در ميان بعضي از محافل زرتشتي بر جاي ماند 
به طوري که اين محافل زرتشــتي در حــال حاضر نيز نوروز را 
مرتبط به اشــکال مختلفي از تقويم  بنا بر سال شمسي ناقص 
پارســي در نظر مي گيرند. همچنين نشــانه هايي از يک نوروز 
محلي وجود دارد که در محافل غيرزرتشــتي تاريخ آن به روز 
اول ديگر ماه هاي پارســي تغيير کرده اســت.به عالوه اين که، 
در اغلب بخش هاي آثار نجومي عربي و پارسي که به توصيف 
تقويم هاي مختلف مي پردازنــد، با نوروزي به نام نوروزکبير يا 
نوروزبزرگ در روز ششــم فروردين بــر مي خوريم، اما منابع 
به جامانده که بر روز ششم ماه اول پارسي تمرکز مي کنند همه 
مربوط به دوره اسالمي مي شوند. نوروز بزرگ را نوروز خردادي 
يــا نوروز خاصه نيز مي نامند و اين نوروز پس از نوروز صغير يا 

نوروزعامه است که در روز اول فروردين است. 
 قديمي ترين منبع بــراي تصديق رويداد نوروز در ششــم 
فروردين گزارشــي از کســروي در کتاب المحاسن و االضداد 
منسوب به جاحظ اســت. روايت مشابه اما غير يکساني نيز در 
نوشته بيروني يافت مي شود. عالوه براين، منبع مرتبط ديگري در 
مورد نوروز در ششم فروردين متني به زبان پارسي ميانه تحت 
عنوان ماه فروردين روز خرداد است که نسخه خطي MK که در 
کتابخانه شخصي ويراستار اين متن يعني جاماسپ جي دستور 
منوچهرجي جاماســپ آســانا نگهداري مي شده است. اهميت 
ششم فروردين در فصل پنجاه و دوم اثر به زبان فارسي صد در 
نثر، که احتمااًل در طول قرن اول هجري نوشته شده است و در 
متني به زبان فارسي به نام روايت دستور داراب هرمزيار تصديق 
شده است. بنابر نظر کوشيار بن لبان گيلي روز ششم نوروز َصّب 
الماء  ناميده مي شــد و اين روز را به عنوان نوروز عظيم گرامي 
مي داشــتند. اين روز روز اميد نيز ناميده مي شد چون به يادبود 

کامل شدن عمل خلقت برپا مي شد.  
بيروني اشــاره مي کند که گفته مي شود فردي که دو نوروز 
را بــه هم مرتبط کرد هرمز بن  شــاپور قهرمان بوده اســت، 
چــون او در تمام روزهــاي ميان اين دو نوروز جشــن هايي را 
برپا مي کرد. بــا وجود اين،   بنابر نظر مري بويس، در واقع اين 
اقــدام را مي توان معقوالنه به موبد اعظم و قدرتمند هرمزد اول 
يعني کردير نسبت داد.  با وجود اين، اين موضوع تلويحًا بيانگر 
وجود رقابتي ديرپا ميان اين دو نوروز اســت. مخالفت بعضي از 
دانشمندان با کبس هاي فرضي پيش از اواخر دوره ساساني که 
منجر به دوتاشدن نوروز شده است رقابت ميان اين دو نوروز را 
غيرقابل قبول مي کرد. ايده اهميت مطلق ششم فروردين، چون 

روز کامل شدن خلقت است، از ديدگاه پديدارشناسي از ارزشي 
همگاني برخوردار است و پديدارشناسي مي تواند به طور مستقل 
مشکالت تقويمي مهم ششــم فروردين را روشن سازد. در اين 
باره، بايد به فرضيه بيروني در مورد ششــم فروردين توجه کرد. 
طبق اين فرضيه ششــم فروردين را جشن مي گرفتند چون در 
اين زمان جمشيد با موفقيت و پيروزي بازگشت. بنابر نظر آرتور 
کريستنسن،روز ششم جشــن بهار در اصل روز اعتدال ربيعي 
نوروز حقيقي اســت. ســپس، وقتي که پارس ها دين اسالم را 
پذيرفتند جشن َهَمْس َپْت َميديم مزدانيان از بين رفت و جشن 
بهار از اعتدال ربيعي آغاز شــد اما ايده شکوه روز ششم جشن 
حفظ شده است.  ابهامات با وجود جشن هاي مختلف دو تا شده 
ديگري که در تقويم ايراني به آنها تصديق شده است پيچيده تر 
مي شود. همزماني ميان ششم فروردين تقويم پارسي و سال نو 
ارمني ها، ُسغد ي ها و خوارزمي ها قطعًا پيچيدگي هاي ديگري را 

هم به وجود مي آورد.
مال مظفر گنابادي، ستاره شناس و رياضيدان پارسي، که در 
دربار شاه عباس اول در اصفهان به کار مشغول بوده، سيزدهم 
نوروز را در فهرســت جشن هاي پارسي نمي داند. اما هم نوروز 
بزرگ در ششم فروردين و هم آبانگان در دهم فروردين را در 
فهرست خود ثبت کرده اســت. با وجود اين، اينکه ارجاعات 
به ششــم فروردين به عنوان »نوروز بزرگ« در چنين نوشته 
نظري متأخري بتواند برگزاري واقعي جشــن نوروز در ششم 
فروردين را به اثبات برســاند ناممکن به نظر مي رسد. به نظر 
کريستنســن جشن گرفتن روزششــم فروردين در طول قرن 
يازدهم هجري نيز پابرجا بوده اســت زيرا مؤلف کتاب برهان 
قاطع از جشن نوروز در ششم فروردين اشاره مي کند.با وجود 
اين، لوي ديبــو )Louis Dubeux( تنها جهانگرد اروپايي 
اســت که در مورد اين موضوع نوشته اســت : »جشن نوروز 
يــک هفته ادامه مي يابد، اما روز اول... تا کنون رســمي ترين 
و جدي ترين روز اســت.« بنابر نظر کريستنسن جشن شش 
روزه عيد نوروز در طول قرن هاي دوازدهم و سيزدهم هجري 
طوالني تر شــده اســت.امروزه، بدون هيچ توجهي به ششم 
فروردين دوره  جشن نوروز در روز سيزدهم فروردين با سيزده 

بدر يا ۱۳ نوروز تمام مي شود. 
در کتاب عيون اخبار الرضا ابن بابويه قمي، در بخشي که به 
رسوم مردمي که اصحاب الرأس ناميده مي شدند اختصاص داده 
شده، مي توان نشانه هايي قديمي از جشن ۱۲روزه يافت. طبق 
اين متن، اصحاب الرأس در ۱۲ شــهر زندگي مي کردند و هر 
کدامشان اسم يکي از ماه هاي پارسي را داشتند و پادشاهشان 
ترکوز )کذا؛ بدون شــک از نوکروز،که شکل فارس ميانه کلمه 
نوروز است( نام داشته است. وقتي که زمان جشن شهر اصلي 
فرا مي رســيد ميهماني بزرگي در طول ۱۲ شب و ۱۲ روز در 
آنجا برگزار مي شد که اين عدد بيانگر ۱۲ جشن آنها در طول 

يک سال بود.
 در اواســط قرن چهارم هجري در ســوم نيســان )آوريل(، 
خورشــيد وارد درجه نوزدهم برج حمل شد. بنابر نظر بيروني 

خوارزمشاه ابوسعيداحمد، نوروز را در آن تاريخ قرار داد. 

ë نوروز خوارزمشاهی
درکتاب التفهيم پارســي خود، بيرونــي همچنين به دوم 
نيســان تقويم ســرياني به عنوان نوروز خوارزمشاهي  اشاره 
مي کند. اين ترديد در مورد تاريخ دقيق نوروز خوارزمشــاهي 
داراي مزيت هايي اســت، چون دوم نيســان، سيزدهمين روز 
پــس از تاريخ رســمي اعتدال ربيعي براي مســيحيان بود و 
ستاره شناسان خوارزمشــاه تقويم يوناني و سرياني، را در نظر 
گرفتنــد تا تقويمي محلي درســت کنند. در ســنت نََُصيري  
مي توان نوروز ثابتي را يافت: طبق مجموع االعياد نوشته سعيد 
ميمــون طبراني  »نوروز همواره در چهارم ماه آوريل اســت و 
نوروز اولين روز ســال ايراني است که با ماهي به نام فروردين 
شروع مي شود.« با وجود اين، نوروز تقويم شمسي ناقص سنت 
پارسي تنها در طول سال هاي  ۹۲۴ تا ۹۲۷ ميالدي با چهارم 
ماه آوريل ژوليني مصادف بوده اســت و علي رغم اين حقيقت 
که در قرن پنجم هجري اعتدال ربيعي در تاريخ پانزدهم مارس 
تقويم ژوليني روي داده است، مسيحيان پانزدهمين روز پس 
از روزي که اعتدال ربيعي است، را نوروز مي نامند. قابل توجه 
است که از زمان هاي قديم، دقيقًا ۱۳ روز فاصله ميان دو تاريخ 
پيشنهاد شده براي والدت حضرت مسيح وجود داشته است و 
اين مسأله با دو تاريخ جشن هاي آيون )Aiōn( در اسکندريه 
احتمااًل مصادف است. محمد روح االميني قياس هاي احتمالي 
بــا مدت ۱۲ روزه ميان اعتدال ربيعي و رســوم غربي اول ماه 
آوريل را  پيشنهاد کرده است.بنابر نظر مري بويس سيزده بدر 
با درنظرگرفتــن نوروز مذهبي ششــم فروردين تخمين زده 
مي شــده اســت... چون  ۱۳ روز بعد از ششــم فروردين روز 
فروردين ماه فروردين بوده است. ناگفته نماندکه روز فروردين 
ماه فروردين مطابق اســت با ۱۹ فروردين امروزي که جايگاه 
نوروز خوارزمشاهي اســت. در حال حاضر، دليلي کافي وجود 
ندارد که بتواند توصيف قابل اعتماد و محکمي در مورد منشأ 
جشــن هاي ۱۳ روزه نوروز، که با ســيزده بدر خاتمه مي يابد، 
بدهد، مگر اينکه  داستان جشن بزرگ اصحاب الرأس مذکور را 
به عنوان نشانه اي از اهميت دوازده جشن ساالنه زردشتي براي 
تالقي ميان نام روز و نام ماه، به اضافه جشن نوروز فرض کنيم.
٭استاد تاريخ ايران در دانشگاه  کا-  فوسکاري ونيز در ايتاليا

٭٭ منابع در دفتر روزنامه موجود است. 

از آن زمــان که »آن روز را روِز نو خواندند«، در ميان مردم ايران زمين، از روزگار کهن تا به 
اکنون، »نوروز« به عنوان ُحسِن آغاز سال نو خورشيدي، پاس داشته مي شود؛ رخدادي که 

شاعران در وصفش بسيار سروده اند و شاهان، به رعايا، صله مي داده اند. در اين 
ميان،درطول سده ها البته مردم،با آغاز بهار، زندگي شان رونقي ديگرگون پيدا 
مي کرد - و البته هنوز هم مي کند-. به خانه تکاني و خريد البسه نو با الوان زيبا، 
به پيشوازش مي رفتند تا از هر بدي و پلشتي رهانيده شوند. به همين سبب هم 
بود که در آخرين سه شنبه سال، آتش مي افروختند و از رويش مي پريدند تا 
سرخي شان را به آتش سوزان دهند و در عوض زردي اش را از آن خود کنند. 
با ملغمه اي از جوانه گندم و عدس و ماش يا هر يک به شــکل مجزا، سبزه اي 
مي انداختند تا سبز کند و سبزي سفره هفت سين باشد و در روز سيزده بدر، 

دختران سبزه گره بزنند تا بخت شان گشوده شود. در اين ميان سبزي پلو با ماهي دودي، البته 
که از لذايذ شب سال نو بود و غذايي بود که به رسم مألوف، طبخ مي شد - و خوشبختانه که 
هنوز هم مي شود -. اين مناسک، شايد با گذشته خود بسيار فاصله گرفته باشد 
اما هنوز هم همان رنگ و بو را دارد. روزي که »همايون« است و ارجمندي اش 
نزد همه ساکنان فالت ايران، غير قابل انکار. در همين راستا اما »ناصر تکميل 
همايون«؛ استاد جامعه شناســي و تاريخ، که زاده قزوين به سال 1315 است 
و اکنون در پژوهشــکده تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
تدريس مي کند، به سبب پژوهش هاي بســيارش در حوزه تاريخ و فرهنگ، 
شايسته ترين بود تا در اين خصوص، سخن گويد. آنچه در ادامه مي خوانيد، 

پاسخ اوست به پرسش هاي »ايران«درباره نوروز.

 امروزه، بدون هيچ توجهي به ششــم فروردين 
دوره  جشــن نوروز در روز سيزدهم فروردين با 
ســيزده بدر يا ۱۳ نوروز تمام مي شود. در کتاب عيون 
اخبار الرضا ابن بابويه قمي، در بخشــي که به رســوم 
مردمي که اصحاب الرأس ناميده مي شــدند اختصاص 
داده شده، مي توان نشانه هايي قديمي از جشن ۱۲روزه 

يافت

نوروز در تقويم ايراني
    سيمون کريستوفوِرتي٭

ترجمه : فرحناز دهقی


