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 چکیده
اساسنظموبنیانطبیعیاستوارشدهاستت.ایتنبنیتانهایسنتیایرانیاناستکهبرآییننوروزیکیازآیین
هتایحالبنیانعینهایطبیعیاستوهمازمشخصٔهاجتماعیبرخورداراست.درطبیعیهمواجدویژگی

هتاسازصلحودوستیدررابطٔهمیانانسانوطبیعتوانسانباانستاناستت.ایتنبنیتانبیعینوروززمینهط
بخشی،زندگی،حیتات،ررخه)اکوسیستتم(،همنتونیبتاطبیعتت،انداز:آغاز،پایان،تنوعوشادیعبارت

ماعیزیستبشریعنتیصتلحوهایطبیعیبهابعاداجتارزش)نهبهای(طبیعتوریتمیکبودنزمان.بنیان
توانبهبسیاریازابعتادباوراستکهبادرکنوروزازمنظرطبیعیمیکنند.اینمقالهبرایندوستیکمکمی

زیستانسانایرانیدرسیرتاریخیآنرسید؛زیراآییننوروزازگذشتهتداومداشتهواینتداومنتوعیمعنتای
ههمراهداشتهکهدرطیدورانزیستانسانایرانیهمتراهزنتدگیایرانیتانبتودهطبیعیواجتماعیراباخودب

عینداشتنوجتهپیوستتاریزیستتایرانتیونتوعیهمنتونیوهمبستتنیزکتری،ازاست.آییننوروزدر
هگرایانهنتداردکتهایطبیعیبرخورداراستکهامکانتسّریوپذیرشدرآن،زراواناستونناهخاصبنیان

مانعهمزیستیوپذیرشودوستیمیانایرانیانوغیرایرانیانباشتد.ایتنبتهنتوعیرازمانتدگارینتوروزنیتز
شود.محسوبمی

آییننوروز،صلح،دوستی،طبیعت،طبیعتبشر ها: کلیدواژه
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 مقدمه. ۱
مناسکبرررخشطبیعتوزماناستکهدرمیانایرانیانباایطبیعیومبتنینوروزواقعه

گرایتناستتکتهاجتماعیهمراهاست.توجهایرانیانبهنوروزدراینموقعازستالنشتان
هایطبیعیمناسبیبرخورداراستکهباررخشطبیعتتوهررندموضوعنوروزازبنیان

حتالبرداشتتاجتمتاعیوتصتورهمستویعینگذرمناسبزمتانهماهنتااستت،در
بیعتی،ازآنمناستکاجتمتاعیپایتداریستاختهاستت.اجتماعیایرانیانبتاتحتو تط

هایطبیعینوروزوبرداشتاجتمتاعیآنتوستطدرواقع،نوعیتعاملدوسویهمیانبنیان
هتایجدیتدمطالعتاتهایبسیاریدرحوزهایرانیانباعثشدهاستتااینآیینازقابلیت

اجتماعیحتیزراملیبرخوردارباشد.
تواندهایطبیعینوروزمیحوریمقالهایناستکهرنونهبنیانبااینمقدمهپرسشم

اجتماعیحتتیدرستطحزراملتیباشتدنایتنپرستشصٔهسازصلحودوستیدرعرزمینه
ویژهدربحثصلح،بستیارمحتلبحتثورواهمیتداردکهمعموً وجوهطبیعیبهآناز

باشد،بهرقابتوپرخاشنریدامنآمیزبررسیاستوروالطبیعیبیشازاینکهمسالمت
طورکهخواهدآمدازاینویژگیبرخوردارنیستوقابلیتتتیییترزند.امانوروزهمانمی

سازد.زرضیۀاینمقالهایناستکهساختطبیعیبهساختاجتماعیماندگاررازراهممی
اکوسیستم،همنونیبخشی،زندگی،آغاز،پایان،شادیتتگانۀطبیعینوروزهایهشتبنیان

نبودخشونتتتسازرهاروجهصلحتواندزمینهمیتتباطبیعت،ارزشطبیعتوجاوداننی
عنوانوضعیتیمبتنتیبتربخشیوهمچنیندوستیبهوهراس،همکاری،عدالتورهایی

استاسایتنتحلیلیاستت.برتباشد.روشپژوهشدراینمقالهروشتوصیفیتتزضیلت
هایطبیعینوروزتوضیحدادهشتودوست ببتهتحلیتلشودبنیانستسعیمیروشنخ
توجتهدرایتناجتماعیپرداختهشتود.نکتتۀجالبٔههادرحوزکارگیریاینبنیانامکانبه

توانتدهایطبیعیبیشتردرخدمتصلحودوستیاستومیمقالهایناستکهاینبنیان
هایدینرباشد.زرهناملیبازرهناپیاممناسبیبرایتعاملبیشتر

متوردبرایبررسیایتنپرستشمحتوریوزرضتیۀمقالته،نخستتبررستینظتریدر
هتایطبیعتینتوروزبازشناستیگیتردوست ببنیتانمطالعاتصلحودوستیصورتمی
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گیترد.هایطبیعیمرتبطباصلحودوستیمتوردبحتثقترارمتیازآنبنیانشود.پبمی
توانتدصتلحودوستتیتنهتامتیهتایطبیعتینتوروزنتهلهایناستکهبنیانمفروضمقا

ماندگارتریرازراهمسازدوباعثنوعیهمبستنیاجتماعیوملتیشتود،بلکتهقابلیتت
نهایتمقالهبتارنتدنتیجتهکند.درگسترشوپیوندزراملیرابرایدینرمردمانزراهممی

بتربنیتانطبیعتیمعنیاگرصلحودوستیمبتنیاین.بهیابدازاینمباحثخاتمهمیگیری
آننیتزمقتدورو1زمانیزراخیتداومداشته،پبامکانتسّریوگستترشهٔنوروزدرگستر

هایطبیعینوعیپاسداشتزرهناملیدرستطحزراملتیممکناست.پذیرشاینبنیان
ودنزرهناملیبهدینراناستحالمعرزیپیشروانهومترّقیدرعینکهنبعیناستودر

شود.ونوعیگذرازاختالفوپذیرشدرونیپیوندمحسوبمی


 چارچوب نظری . ۲
شدنبهمفهومیزراگیردرمطالعاتاجتماعیاستت.بترایایتنمفهومصلحدرحالتبدیل

هتایبتیندولتتی،زردگرایتیوهایینظیراززایشاختالزاتاجتمتاعیودرگیتریامرعلت
تتریند یتلایتنباشتدکتهازتزایشابیمنابعمطرحشدهاست.اماشایدیکیازمهمکمی

توجتهدرگیریواختالفوکشمکشدرجوامتعمختلتببتیشازهترریتزناشتیازعدم
هتایمناسببهمفهومصلحاست.تصورعمتومیازصتلحدربتدوامترعمتدتًابرداشتت

اماایتنمفهتومبتهموضتوعیمستتقلومعنینبودجناوخشونتبودهاست.حداقلیبه
گردد.لذاپرداختنبتهصتلحنتوعینشتانازمیزراگیرکهشاملسطوحمختلفیاست،بر

تواندابعادمختلباجتماعیراتحتتأثیرقرارایبکرونوظهوراستکهمیبازیابیحوزه
ومستیرمناستبینظر ینحتل،راهحالبرایبسیاریازمشکالتکنونیوبتهدهدودرعین

نوعیاززایشوارتقایزرهناعمومینستبتزراهمسازد.همچنینتوجهبهمفهومصلحبه
هایمختلببرایداشتنجایناهواحتراممناسببایدختودرادربهموضوعاست.زرهنا

راستتاجومعرزیکنندوستازوکارهایاجتمتاعیواجرایتیختودرادرایننظروعملصلح
توانندبهبسیاریازمستاللختودننتاهعقالنتیداشتتهتنهامیحسابنهند.بااینتنظیمکن

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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بردنبهقهروخشونت،تمامیمسیرهایمتعارفرادنبالکنندوجناباشندوقبلازدست
عنوانآخرینگزینهدرنظربنیرند؛بلکتهمتدلیبترایزنتدگیمناستبدرکشتورهاورابه

حتالآینتدودرعینآورندتاازپبمساللومشکالتخودبترهایاجتماعیزراهمدوستی
عنوانمیانجیواردموضوعشوند.درصورتوجوداختالفبه

متوردبررستیاست.دراین1یکیازوجوهموردتوجهدرمطالعاتصلح،زرهناصلح
تتررنتوننیطتورمشتخ هایمختلبومیزانتوجهآنهابهموضوعصلحیابتهزرهنا
گیرد.وحلاختالفاجتماعیومیزانوسطحکشمکشومداراموردتوجهقرارمیبرخورد

شود.بااینمثابهزرهناننریستهپرداختنبهزرهناصلحبهاینمعنیاستکهبهصلحبه
رستازوکارهایاجتمتاعیوسیاستی تنهاموضوعبهمیزانرسوبووجودخردمندینناهنه

شتود.هصلحدرتمتامیابعتادوستطوحاجتمتاعیبررستیمیگردد،بلکمییککشوربر
بررسیاینموضوعنشانخواهددادکهیکزرهناتارتهانتدازهمنتادیصتلحودوستتی

حتدبتهمباحتثجنتا،استورنونهآنرادروجودخوددرونیساختهاستوتتارته
عینشتانازروحنوزند.تصویرذهنیمااززرهناجنابتهاختالفوکشمکشدامنمی

ناآرامیکملتیاقوماست.حتیاگرهمینتصویریکهازکشور،زرد،قوموملتستاخته
شود،درواقعامردرستنباشد،روابطونوعستازهوستاختاردرونتیوبیرونتیهستتیمی

دهد.انسانراتحتتأثیرقرارمی
زرهننتیویۀوخمیرمامایهتنبننوعیکاوشویازباایننناهپرداختنبهمفهومصلح،به

هتایدهدودرواقعنوعیخودآگاهیوشناختاز یتهاجتماعیجوامعمختلبرانشانمی
مطالعهدارد،قضتاوتدرمتوردزرهنتاۀاجتماعیخوداست.اماباتماماهمیتیکهاینشیو

نتهرابترایطلببودنآنهاامریخطیترومشتکلاستتوزمیدوستییاجناجوامعوصلح
حتالستازد.درعینیکدینرزراهممیهایمختلببهواسطۀاطالقنسبتاززایشاختالفبه

تتوانحکمتیکلتیصتادرکتردومشکلاصلیایناستکهدرموردکشورهاوجوامعنمتی
اندکهموردبررسیجزلتیوعلمتیقترارگیرنتد.وقتتیاحکامکلی،زقطزمانیقابلاطالق

شود.درنهایتاطالقیکخودازحالتکلیخارجمیشود،خودبهلیاتمیموضوعواردجز
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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واستطۀتفتاوتزرهننتیباشتد.درکشتورینسبتبهیکهستیاجتماعیممکناستتبته
س ارند.ایندوکشتوردرواقتعسوزانندودرکشوردینرآنهارابهخاکمیمردگانخودرامی

تواننددرمتوردیکتدینرمتثاًلایتنگذراندولینمییبهمردگانخودبانوعیمناسکاحترامم
احترامیونشانۀخشونتزرهننیاست.گونهقضاوتکنندکهسوزاندنجسدنوعیبی

انسانیازسهمنظرممکناست:منظرطبیعی،اجتماعیةاساس،بررسیهرپدیدبراین
انستانیرادارد.درهٔیتدوزراطبیعییااخالقی.اینسهمنظرقابلیتکاربرددرمتوردهترپد

آیتد،یتاتپدیتدمتیختهواسطۀرربحثنوروزنیزهرسهمنظرقابلقبولاست:نوروزبه
نتتوروزدارایآیتتیناجتمتتاعیوشتتعالرختتاصختتوداستتتکتتهازآمتتادگیتتتابدرقتتهرا

حالنوروزنوعیآییننیایش،آزرینشواز(ودرعین80-8911،81گیرد)ماکویی،دربرمی
هایخردمندیخالقاست.اینکهمانوروزراازرهمنظریمطالعتهکنتیم،تتابعنتوعنشانه

رسدکهمبنایمطالعۀنوروز،بنیتانطبیعتیآنمطالعهوهدفمطالعهاست؛امابهنظرمی
تعبیرباشدکهمنظرهتایاجتمتاعیوزراطبیعتیدرپتیآنشتکلگرزتتهاستت.نتوروزبته

جهتروزنونامکردنتد،ماهوازایننخستینروزاززروردین:»ابوریحانبیرونیدرالتفهیم
واسطۀیکاجمتاعمعنینوروزبهاین(.به8911،89معین،«)زیراکهپیشانیسالنواست

عمومیواجتماعیهمانندروزدرختکاریویازماننزولوآیینزراطبیعینظیربعثتتیتا
نیستت«1بتاور»یا«توازق»نر،نوروزصرزًانوعیدیعبارتگذارینشدهاست؛بهمیالدنام

نتواییزیستتطبیعتیکیهتانوبلکهنوعیجریانطبیعیوجاریشدنوهمنتونیوهم
مثابهموجودزندهاست.،بههرآنچهدرآنمکنوناستازجملهانسان

کهمعنیاینحالاینبنیانطبیعیزقطدرموردمباحثومساللطبیعینیست؛بهدرعین
دهد،نوروزبهمانظتمزمتانیرایتادآوریمتینوروزبهماشروعزمانوخاتمهرانشانمی

کندونظایرآن؛اینهتانیتزدرجتایکند،نوروززمانکشاورزیوکاروتالشراگوشزدمی
هتایاجتمتاعیطورکهدرادامتهخواهتدآمتد،زمینتهخودبسیارمهمهستندوحتیهمان

نیتزمحستوب2،نوعیبرستازیاجتمتاعی«آیین»مثابهربردارد؛امانوروزبهمهمیرانیزد
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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برگتزاریایتنآیتینو1اجتماعیدوبخشکلیدیدارد:زلستفۀوجتودیۀ.اینسازشودمی
دینریویژگیوآدابومناسکآیین.زلسفهوجتودیایتنآیتیناجتمتاعیمبنتاییکتاماًل

رشاجتماعیبنیادشدهاست.نتوعهمتاهننیوطبیعیداشتهوبراساسنوعیتوازقوپذی
سازپذیرشوماناییوتداومآنشدهاستتوگرنتههایطبیعیزمینهتناسباینآیینبابنیان

هاومناسکآنمتییرومتفاوتومتناسبباشرایطومقتضیاتاست.ویژگی
اعیاستت.زراطبیعیواخالقیومعنوینوروزنیزنوعیبرسازیاجتمتۀهمچنینساز

مثابهروشناییونوروززمانآزرینشالهییاگتاهمثابهداد،آتشبهتعابیریکهازخورشیدبه
بهتوانشآنشودوباتوجهشودتمامًاباورهاییاستکهساختهمیوزماننیایشحاصلمی

هتاییهرمیزانکهاینبازسازیمتناسبباویژگگیرد.بهسازه،موردتوجهوپذیرشقرارمی
استاسنتوروزوگتردشکنتد.برهمینبنیادیآنباشدماناییوتوانخودرابیشترحفظمی

طبیعتوزایشوپاسداشتطبیعتنوعیقدردانیازخالقوسازندهاینجهاناست.
دریکنناهگذراآییننوروزقابلیتبررسیدرهترستهزمینتهراداراستت؛امتامبنتای

تنهابنیانمناسبیبرایآییننتوروزاستتبلکتهنوروزاستکهنههایطبیعیبررسی،بنیان
سازد.اینبازسازیدرواقعابزارگرایانتهنیستتامکانبازسازیاجتماعیآنرانیززراهممی

زمینبودهوهستکهنشانۀپیوستنیمناسبآیینبابلکهموردپذیرشواجماعمردمایران
یرشاجتماعیآناستت.ایتندوتناستبرازمانتدگاریحالپذهایطبیعیودرعینبنیان

شود.نوروزنیزمحسوبمی


 های طبیعی نوروزچیستی بنیان. ۳

رود:اصلدرونی،واقعیتت،ویژگتیکارمیدربررسیکلیمعناییطبیعتبهیازدهمعنابه
اساسی،ویژگیذاتی،جهانزیزیکی،جهانمادی،زندگیوحیات،زطرت،رشد،کمتالو
ارزش.اگربهنقطۀمقابلمعانیاصلیطبیعتتوجهشودتفتاوتمعنتاییوکتاربردیوا ۀ
طبیعیباغیرطبیعیبیشترروشنخواهدشد.دریکروالکالن،طبیعتدرمقابتلرهتار

گیرد:طبیعتدربرابرنیروهایزراطبیعتی،طبیعتتدربرابترعترفومفهومکلیدیقرارمی
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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گراییاشارهبتهرهناوطبیعتدربرابرقانون.درزلسفه،طبیعتاجتماع،طبیعتدربرابرز
اندیشهوباوریداردکهزقطقوانینونیروهایطبیعی)مخالبزراطبیعتییتاروحتانی(در

کنندههستند.قوانینطبیعیقواعدیهستندکهساختاروزرایندجهانراهدایتجهانعمل
نینطبیعتیاستت.طبیعتتدربرابترعترفوکنندوجهاندرهرمرحله،محصولقتوامی

بهجوامعوهایزیستاجتماعیوزرهننیهرجامعهاشارهداردکهباتوجهاجتماعبهشیوه
دهنتد،تحو تاجتماعیدردرونطبیعتزیزیکتیر متی»اجتماعات،متفاوتهستند.

،1رگلنت«)هستتندمنتدامابهنوعیهمانتحو تینیستندکهدانشمندانطبیعیبتهآنعالقه
انتدوجتداییآنهتاازتنیدهشدتدرهم(.دراینجابحثتباروخویشاوندیبه8399،199

گیرد.دراینجتازرهننیقرارمیۀهمبسیارمشکلاست.درشکلسومطبیعتدربرابرساز
هتاینشدهونیازمندبازسازیانساناست.درایتننتوعننتاهویژگتیطبیعت،وحشی،رام

2زمختوکارنشدهاستوبایدتحتآموزشوروالاجتمتاعیقترارگیترد.تیلترطبیعی،
ننتاریش،یتککتلتترینمعنتایقتومزرهنایاتمدندروستیع»زمینهمعتقداستایندر

هاوورسومودینرتواناییاستکهشاملدانش،باور،هنر،اخالقیات،قانون،آدابپیچیده
(.3،8331،811داس«)عنوانعضتویازجامعتهاستتشدهتوسطانسانبهعاداتکسب

انتدازد)نناهکنیتدبتهاینتعریبمارابهیادمباحث ان اکروسودرهنترواختالقمتی
اشارهبتهیتک6درقبالنوموس5(.درنهایتطبیعتدربرابرقانونیازوسیب4،8311روسو

نونوعرف(درجامعهتمایزباورقدیمییونانیداردکهبینزوزسیب)طبیعت(ونوموس)قا
شکلدرونیدرطبیعتتوجتوددارد،امتریشود.آنچهازقبلدادهشدهاستوبهقاللمی

شودوآنچتهستاختهوپرداختتۀانستاناستت،نومتوساست)کلستکو،طبیعیخواندهمی
(.بنابراینبینطبیعتوقانونبشریتمایزوجوددارد.8911؛اشترواس،8913

مثابهکیهانوهایطبیعینوروز،اشارهبهدومحورطبیعتبهنظورماازبنیاندراینجام
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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عنواننیروهاوزرایندهایدرونیتولیدوهرآنچهازدسترسبشرخارجاستودینریطبیعتبه
»زلسفهمدرسیاستکه1کنترلطبیعیاست.درشکلنخستطبیعتهمانکاسموس ...کتار 

اندکتهتمتامیگاهبزرگلکهپذیرشاست.خدا،روحوجهانسهتکیهاندیشه،آزرینشنیست،ب
وجتهازهیچکالناتبهآنهامتکیاستونظامشناختمعطوفبهآنهاست.شناختطبیعتتبه

شتود؛...شتناختمعینوجتود،محصتورمتیۀایننظامجدانیستبلکهازهمانآغازبهدایر
(.39-8911،31)کاسیرر،«مترادفاستباشناختآزرینش«طبیعت»

ارسطوستکهازطبیعت،تعبیریخاصارالتهکتردهمعنایدومبنیان هایطبیعیازآن 
طبیعتتهترریتزدرکمتالآناستتو»درنظرگرزتهاستت.«کمال»مثابهاستوآنرابه

روهرگاهریزیخواهآدمیوخواهاسبوخواهخانوادهبتهمرحلتۀکمتالرستد،متیازاین
معنیهرریزیدرایتنجهتاناین(.به8-8983،1ارسطو،«)ریزطبیعیاستیمآنگوی

طتورکتههترنهادندرمسیردرستآنغایتاست.همانغایتیداردکهکمالآنریزگام
ریزیصورتیدارد،بایددرمسیرغایتخودنیزستیرکنتد.بتا ترینخیتردرایتنمستیر

نظترارستطو»اساسبهشدهبرایهرریزاست.براینیهرسیدنبهنهایتوغایتاصلیتعب
گاهانهوسنجیدهاست ،8913کلسکو،«)نظم،هماهننیووحدتحرکت،نشاننرطرحآ

ترینخصیصۀامرطبیعیاستروندتولد،رشدوانحطاطراداردو(.حرکتکهمهم119
(.8911،999وانتقالاست)کاپلستون،دارایسهوجهکیفی،کمیونقل

هایطبیعی،نوعینناهپیشامدرنبهطبیعتدارد.دراینتعبیرازبنیانآییننوروزبااین
تعبیرسازۀطبیعیدورازدسترسانسانقرارداردوانسانباهماهننیباآنبهنظتموقترار

له،ستابنیادوهزارانجشنآغازبهاروسالنوایرانی،اینآیینکهن»یابد.میمناسبیدست
هتاازینتاننیهتاوملتتهایگردشسالدرمیاندینرقتومهاوآییندرسنجشباجشن

بخشدوآنرازراترازیکجنبشسادۀملتیرشمنیریبرخورداراستکهبدانبرتریمی
ایبشریوجهانیوحتیسرشتومفهومیکیهتانیرادرنمتادپردازیمایهبردودرونمی

هتایطبیعتیتترینبنیتان(.برخیازمهم8911،30)دوستخواه،«سازدهایشنمایانمی
توانبهشکلزیرنشانداد:نوروزرامی

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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نوروززماننوگشتنسالوزمانباززاییو»نوروزآیینآغازوشروعونوشدناست..8
تجدیدحیاتطبیعتوآغازرستاخیزمردگانوزندگاندرتکرارنوبتیآزرینشوآغازیک

شود.زندگیدرطبیعتوپدیتدهریزتجدیدونومیگینویندینراست.بانوروزهمهزند
هتتایطبیعتتیوزنتتدگیدرشتتکلاجتمتتاعیجماعتتاتمتتردمرنتتاوجالیتتینتتومتتی

ایازنتوروزمعتقتد(.علیشریعتینیزباتعبیتریاستطوره8910،809بلوکباشی،«)گیرد
ست،مسلمًاآنروز،ایننوروزاستت.مستلمًااگرروزیخداجهانراآغازکردها»است:

بهارنخستینزصلوزروردیننخستینماهونوروزنخستینروزآزرینشاست.هرگزختدا
جهانوطبیعتراباپاییزیازمستانیاتابستانآغازنکردهاست.مستلمًااولتینروزبهتار،

هاشتکفتنیعنتیسرزدنوجوانههااندورودهارزتنوشکوزهها،روییدنآغازکردهسبزی
بار،شکروحدراینزصلزادهاستوعشقدراینروزسرزدهاستونخستیننوروز.بی

،8911شتریعتی،«)آزتابدرنخستینروزطلوعکردهاستوزمانباویآغازشدهاستت
ن،شدشدنتنهانوعیررخۀهمسانویکنواختنیستبلکهنوشدن،زنده(.اینشروع18

تجدیدحیاتوتولدراباخودبههمراهدارد.درایندیدگاههرنوروز،روزیجدیدوخاص
استوهمانندهرتولدی،نوشدنآنهمراهباشوروسرزندگیاست.

نوروزآیینپایانوخاتمۀپلیدیوسیاهیاست.نتوروزروزیاستتکتهزمستتان،.1
بنتدد.رودوپلشتیوپلیدیرختبرمینمیسختی،سیاهی،تاریکی،رنجوزحمتازبی

(.8911،81یگیرد)هنتراساسپاکیزگیزردیواجتمتاعیمتوردتوجتهقترارمتیبرهمین
رناازرنتدزیروزهابارهرۀسیاهولبتاسستر ازروزانوحاجیازتادنآتششایدهمراه»

ازروزیآنها،نمتادپایتانروزماندهبهنوشدگیسالوآمدنبهارورسمبازیباآتشوآتش
سیاهیسرمایزمستانوزراآمدنخورشیدگرمبهاریوباززاییطبیعتوآغازکارزراعتی

(.8910،80بلوکباشی،«)ودامداریدرمرزعهودشتباشد
آیتد،بخشیاست.زمانیکتهرترخشطبیعتتپدیتدمتینوروزآیینتنوعوشادی.9

سرهجدیدونواست.اینگتذرازکاماًلمتفاوتویکگرددکهتحولیدرکیهانپدیدارمی
سختیوورودبهزمانگذرنوعیشادابیوتنوعوسرخوشیدرطبیعتوزیستتانستانی

(پوشتاک89-81دلیلنوروزباشادابی،جشن،شعروسرود)همان،همینآورد.بهپدیدمی
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طۀعطبتکرارپذیروگستردهعنوانیکنقنوروزبه»نووغذایخوبوهدیههمراهاست.
دهدونویددهندۀزندگیدرزندگیانسانبهمابشارتتیییرزمانوتعدیلشرایطبدرامی

(.8911،808شعبانی،«)جدیداست
درستیاینمفهومرادرقالتبزمتاننوروزآیینزندگیوحیاتاست.مهردادبهاربه.8

،تولدگیاه،باززاییطبیعتونوشدنزنتدگیامراساسیدرجهانگیاهان»کندکهطرحمی
زدنگیاهونیزامراساسیمرگگیاهبودنتهپژمتردنآن؛بودونهصرزًاسبزشدندانهوجوانه

رزتکهخورشیدهرایوهرمحاقیمرگیبود.حتیگاهگمانمیهرهاللماهیتولدتازه
ترازآنداشتتکتهمعناییببوسیعگونهطبیعت، رزا،گسترشوشود.بدینمیروززاده

،8911؛همچنیننناهکنیدبه:هنتری،8911،91بهار،«)انسانزمانمااغلبباوردارد
جتاننیتزتنهاموجوداتزندهبلکهموجوداتبی(.درایندیدگاهنه8919،99؛رضی،83

شتودهممتیجان،شاملخورشیدیابند.اینجاندارپنداریموجوداتبیزندگیجدیدمی
بخشد،پیشازانجامایتنکتار،گتوییختودنیتزدرایکهخورشیدیکهحیاتمیگونهبه

یابد.نوروزحیاتمی
نوروزپیوندررخۀحیاتانسانیبامحیطپیرامونی)اکوسیستم(است.مفهوماکوسیستتم.1

لیاکوسیستتمانتد.عناصتراصتایناستکهموجوداتزندهبادینرعناصردرمحیطدرارتباط
خاک،زضا،نورخورشید،آبوموجوداتزندههستند.انواعموجوداتدریکزنجیرۀغتذایی

کننتد.درواقتعاکوسیستتمهممتکیهستندوانر یوموادرادرمیانخودومحیطمبادلهمیبه
بودندهندۀیکروندنیست،بلکهنشانۀپیوندوهمبستنیباهماستونوعیمکمتلتنهانشان

هایآیینتینتوروزبدریکیازجلوهزنندۀکلجریاناست.مراسمسیزدهاستکهنبودیکیبرهم
دهد.استکهنوعیپاسداشتوتعاملانسانوطبیعترانشانمی

بتامفهتومجدیتدطبیعتتنوروزرسمهمنونیباطبیعتاستولیلزومتًادرتقابل.9
کندکتهازذاتاشتیا،آنقانونیرادرکمی«تطبیع»زلسفۀطبیعترنسانب،از»نیست.
،8911کاستیرر،«)شتودشود...نهآنقانونیکهبتراشتیاازبیترونتحمیتلمتیناشیمی

دهتد؛بلکتهمتیواستطۀرترخشنظتامطبیعتیر تنهاآیینیاستکهبته(.نوروزنه809
وزقرارغلبۀانسانحالقاللبهنیرویدرونیتحولطبیعیجهانوکیهاناست.نوردرعین
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نشتتینیوتطبیتتقبتتاطبیعتتتوبتترطبیعتتتوتستتخیرکیهتتاننیستتتبلکتتههمراهتتیوهم
شتعبانی،«)شتناختوزهتمطبیعتت»همسوبودنوپاسداشتآناست.نتوروزدرواقتع،

(است.8911،808
شدنبرایطبیعتاست.گردشطبیعتبهارادۀانساننیستتونوروزنوعیارزشقالل.1
اساسنتوروزحالاینگردشتازمانیکهانسانبهیادداردهموارهبرقراربودهاست.براینندرعی

دارد.نوروزنوعیسترمایۀدستیبهطبیعتداشتهباشد،آنراپاسمیبدوناینکهنناهمادیودم
دهد.اجتماعیاستوبدونررخشطبیعت،معناومفهومخودراازدستمی

نریتمیکاستتکتهنتوعیزرارستیدنواقعته،براستاسگتردشازتالکودرنوروززما.1
بندیدرذهنبشترنیستت؛بلکتهدارایرهتارمعنیتنهانوعیدستهاینخورشیداست.زمانبه

(.درایندیدگاهریتمیتک،8938،189وجهتوالی،تداوم،جایناهزمانیونر تکراراست)بل،
شتود،دقیقتًاهمتانریتزیانیوطبیعیکههرسالهتکرارمیباوربراینبودکههررخدادکیه»

حالایننناهریتمیک،نوعیکارکرد(.درعین8911،91بهار،«)استکهدرازلر دادهاست
قوی،باعتثپدیدآمتدناحتمالوجوداینساختریتمیکجهتان،بته»اجتماعینیزداشتکه

هتایانستانیشتدوپدیتدآمتدننظتموتوآیینها،عبادانظموساماندقیقدربرگزارینیایش
هتایکاریوویژگیختدایانونمونتهصورتخویشمعنایراستی(بهیااشهبهقانون،ارته)

(.91همان،«)زمینیایشان،یعنیزرمانروایان،درآمد
بودنیاخطیبودنآندرکنارهماست.تعبیرنوروزاززمان،ترکیبیازدومفهومدوری

دهدوایتناستتمراربتهصورتدوریاستکهنوعیتکرارواستمراررانشانمیزمانیابه
(یانوعینناهخطیاستکهازکودکی8911،91معنایجادواننیوتداوماست)هنری،

رسد.دراینجازمان،شروعوخاتمتهداردولزومتًاشودوبهمیانسالیوپیریمیشروعمی
ایپیشرزتنیستبلکهمعنایپسترزترانیتزدردرونختوددارد.تعبیترمعنروندزمانبه

نوروزاززمانبهاستمراروتداوماشارهدارد.اینتداومدومعنایمهمرادردرونخوددارد:
(91و8911،91)هنتری،1شدنپبازیکدورۀپیرینخستجاوداننیودینریجوان
نوشدنهمراهاست.دردرونخود،رخوتونیستتیواینجادواننیباپیشرزتوتازگیو

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

شددتخواهجوانربارهتتدگپیرعالمشدخواهدزشانمشکصبابادنفب.1
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انتهارسیدنندارد.حالیاستکهپیوستنی،اتصالبتهطبیعتتورستتاخیزراگسستوبه
همساندرخوددارد.

سازبرستازیاجتمتاعیمناستبیبترایصتلحوگانه،زمینههایطبیعیهشتاینبنیان
شد.دوستیاستکهدرادامهبهآناشارهخواهد




 نگارنده( از نوروز)ترسیم طبیعی هایبنیان (.2نمودارشماره)


هتایطورکهدرمقدمهآمد،ریشهوبنیاناصلینوروزطبیعیاست،اماایتنبنیتانهمان

دینر،برسازینوروزوتبدیلآنبهعبارتگیرند.بهطبیعیموردبرسازیاجتماعینیزقرارمی
طورمعمول،برسازیاجتمتاعیبتهدوقبولیدارد.بهعیوقابلاجتماعیریشۀطبی«آیین»یک

.دربرسازینتوعنخستت1اننارانهگیرد:برسازیابزارگرایانهوبرسازیازلیصورتانجاممی
زقطشرایطوموقعیتاجتماعیوسیاسیجدیدهمانندیوگسالویسابقیازشارختارجیاز

قپباززروپاشیام راتوریعثمانی،یاکشتورهایطرفمقابلولزومبقایاسودهمانندعرا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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مستقلبرآمدهاززروپاشیاتحادجماهیرشورویباعثایجادایننوعنناهتصتوریازملتی
(درشکلدومکه1009نناهکنیدبه:اندرسون،.)شودمی2نتعبیربندیکتاندرسوبه1گرایی

هایزبانی،زرهننی،تتاریخی،بلکهریشهماندگاریوپایاییبیشتریدارد،نناهابزارینیست
گیترد.درایتنشتکل،وسرشتاجتماعی،مبنایبرسازیاجتماعیدرشرایطکنونیقرارمی

گیردولتیمیبهخوانشیکموضوعقدیمییاطبیعیدرشرایطکنونیصورتبرسازیباتوجه
شدهوجعلیاست.درنوعنخست،کلیتامرازاساسبازسازی

عنوانآیینبهصلحودوستیتواندبههایطبیعینوروزدردوزمینهمیساسبنیانابراین
کنیموهایطبیعینتوروزبترایصتلحاشتارهمتیدلیلنخستبهبنیانهمینکمککند.به
هایدوستیدرآییننوروزخواهیمپرداخت.س ببهزمینه

یطبیعینتوروزرنونتهمتیهادراینجاموضوعمهمایناستکهبنیان:نوروز و صلح
دینر،رنونهبنیتانعبارتهاوجوامعشود.بهسازصلحدرمیانکشورها،ملتتواندزمینه

تواندبهبرسازیاجتماعیمنجرگرددتاصلحوآرامشرابتهارمیتانآورد.هایطبیعیمی
زتزونی،بشکلطبیعینیازهتایبشتریماننتدکمیتارواهمیتداردکهبهاینموضوعازآن

خواهیوقلمروخواهیهمیشهمبنایخشونتبتودهوختالفجریتانصتلحعمتلکترده
آمیزازآنبهرهبنیردنعنوانیکآرمانمسالمتتواندبهاست؛حال،نوروزرنونهمی

دهدکهصلح،آرمانیبشریاستکهعمتدتًادرقالتبقلمترو،محتدودۀایننکتهنشانمی
ننتاریدرقتوم»یابد.بنتابراینهامعنامیکشورهاوجوامعوتمدنجیرازیایی،زرهناوهویت

صلح،تأکیدبرجوامع،اجتماعات،ازراد،نیازهتاوامنیتتبشتریوزنتدگیروزمترهونیازهتاو
(.3،1001،108ریچموند«)معنیمبتنیبررارروببومیاستایننفوذشاناست؛صلحبه

مانی،غیرطبیعیواخالقیاستت،ولتیدریتکرغماینکهصلحعمدتًاموضوعیآربه
کهدرطوریتوانآنرادریکطیبمفهومیتعریبکرد،بهمی4ازصلح،بررسیمفهومی

هادرموردمفهومآننوعیاجماعحداقلیصتورتگیترد.تمامتعابیرورویکردهاوزرهنا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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مثابته؛صتلحبهمثابتههمکتاریمعنیصلحنبودترس،هراسوخشتونت؛صتلحبهاینبه
بخشیاست)نناهکنیدبه:همان(.مثابهرهاییعدالتودرنهایتصلحبه

شود.دروجهنخستباایندیدنوروزدرهررهاروجهصلح،آیینمناسبیمحسوبمی
نوروزآیینپایانهرگونهپلیدی،هراس،سیاهی،خشونتوترساست.نوروزازاینهمزراتر

تنهاآیینهراسوخشونتوترسنیستتبلکتهآیتینشتادی،زنتدگیونهرودودرمقابل،می
تواندبرایتمدنحیاتاست.نوروزآییننوشدنوامیدبهآیندهوزردایبهتراست.نوروزمی

هایمناسبیداشتهباشدوآنهارادرمسیرمناسبآینتدهامیتدوارهاوجوامع،پیامهاوزرهنا
ستازدتتااززنتدگی،هازراهممینۀمناسبیاستکهطبیعتبرایانسانکند.نوروزمعناوبها

حیاتوزیستخودلذتببرندواینلذتطبیعیبادرکنارهمبودنبهلذتاجتماعیبدل
نیستتبلکتهمطترحمعنیتنهاوجهسلبی،صلحونبودخشونتوهتراسخواهدشد.دراین

بهیکمعنانوروزآیینصلحاست.ت.نوروزحالخوشوآرامشاس
طورمعمولاشارهبهکمکدووجهدومصلح،بهموضوعهمکاریاشارهدارد.همکاریبه

یارندنفریایکجامعهبرایرسیدنبههدفمشترکاست.درایننوعنناهازترادوجوامتع،
غایتوهدفمشترکبایدتنهاییامکانبرآوردننیازهایخودراندارندوبرایرسیدنبهآنبه

جمعیوپاسداشتآندرتمامصورتمشترکودستهمکملهمباشند.برگزاریآییننوروزبه
اقوامایرانینشانۀنوعیپیوندمشترکومعنایهمسانودرکجمعیهمسواستت.ایتنکتار

نوروززقطحالبینانهنسبتبهیکدینرشود.درعینسازهمکاریونناهخوشتواندزمینهمی
واسطۀمفهوماکوسیستمنوعیهمکاریکند،بلکهبهجنبهبههمکاریوصلحکمکنمیازاین

شتود.درایتنمعنتیهرگونتهاقتداموپیوندانسانباانسانوانسانباطبیعتنیزمحسوبمی
هایصنعتیگیردنظیرجنا،آ یندهنامناسبیکهعلیهطبیعتیاآلودگیطبیعتصورتمی

تواندمبنایهمکاریوهمیاریقرارگیرد.بهاینشودومینابودیمنابعطبیعینکوهشمیو
گردد.هننامهممحسوبمیروزوبهمعنینوروزآیینیپیشروومترقیوبه

مثابهعدالت،اشارهبهوجودهمنونیوهماهننیانسانبتاطبیعتتوجهسومنوروزبه
التتناسبیاتعادلمناسبمیانآسمانوزمیناست.ایندارد.یکیازمحورهایمهمعد

حقآزریدهاستت)نناههارابهمعنیدرقرآنکریمنیزآمدهاستکهخداوندزمینوآسمان
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نوعیعتدالتاستت؛(.دراینجاتناسبوهمنونیبته8939،11کنیدبه:غرایاقزندی،
بیعتموردتوجهاست؛اینموضوعجایهمنونی،سلطهبرطکهدرعصرمدرنبهدرحالی

هابتاروتهایکهن،ازجملهریننیزوجودداشتهاستکهاولباررینیدرتمامیزرهنا
راکشتتبکردنتتدامتتابتترایتخریتتبوجنتتاونتتابودیمنتتابعطبیعتتیازآناستتلحه

هتایکهتنهتاوتمتدن(.بهاینمعنانوروزدرزرهنا11-8918،19نساختند)شاینان،
هتاارزشکنتد.نتوروزبتهطبیعتتوانستانایمشترکینیزایجادوآنراتقویتمیمعناه

هایدینترگرایانهندارد.ایننوعنناهبهمحیطوانسانننردوصرزًانناهمادیمحورانهمی
تراست.حالعاد نهترودرعینمسئو نه

رکاست.نتوروزدرگیتریوبخشینیزدرآییننوروزقابلدعنوانرهاییدرنهایتصلحبه
اسیرزمانشدننیستبلکهرهاشدنازرخوت،نیستی،گسستوبهانتهارسیدناست.اگتر

کنندهوآزاردهندهخواهدبود.نتوروزسانپیشرود،زندگینوعیتکرارخستهگذرزمانبدین
ستازد.رتهیاینروندرابهجاوداننی،تداومورستاخیزجدیدیکهسراسرامیداست،بدلم

توانستبهاینشکل،صلحوآرامشوجتاوداننیرابتهانستانوطبیعتتوتمتامیآیینیمی
واقعآیینطبیعیصلحاست.موجوداتجانداروغیرجاندارهدیهکندننوروزبه

ترازدوستیاست.نخستاینکتهعتدالتبته:عدالتدردومعناوسیعنوروز و دوستی
کتهدوستتیعمتدتًاهاوموجوداتزندهاشارهدارد؛درحالیوانسانرابطۀانسانباطبیعت

کهدردوستی،بعددارد؛درحالی1ایایبشریاست.دینراینکهطبیعتابعادجامعهرابطه
کتهدوستتیدرجاییاخیق  ییومماخیی زردیبیشتراست.همچنینبهاعتقادارسطودر

هادرشرایطعاد نههمزیستاگرانساندهدوهست،عدالتمعنایخودراازدستمی
کتهزمانی»ترینشکلعدالتاستت.نیازازدوستینیستندوحتیدوستیشریبکنند،بی

کهازرادعادلهستند،نیازبهحالزمانیدوستیوجوددارد،نیازیبهعدالتنیست؛درعین
تنهاضتروریاست.ایننهترینشکلعدالتنیزبرابریدوستانهدوستینیزدارندودرست
(.2،1009،891ومارکینکاه«)استبلکهشریباست

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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بااینمقدمهدریکنناهکلی،دوستیبهسهشکلدرمیانمتفکرینواندیشمنداناین
و8911پتور،زمستتانحوزه)برایمطالعۀنظراتمختلبدربابدوستیبننریدبه:علوی

معنیکششوکتنشزتردی؛دوستتیدوستیبه(استفادهشدهاست:81-8911،19بهار
معنیمثابتهیتکوضتعیت.دوستتیبتهودرنهایتدوستیبه1عنواننوعیسرشتدرونیبه

کشتشزتردیبتهروابتطدوستتانۀمیتاندونفتراشتارهدارد.ایتنروابتطعمتدتًابراستتاس
هباکستیدوستیقطعًارابط»گیرد. اکدریدامعتقداستنیاز،منفعتیالذتصورتمی

نیستوتفاوتاوبامنشرط زموپرهیزناپذیردوستتیاستتوبتیشاز«من»استکه
وبهتار8911پتور،زمستتانبتهنقتلازعلتوی«)آنکهیکوضعیتباشد،یککنشاست

بریکنیازطبیعتیسرشتتهدردرونازتراد(.درشکلدومدوستیعمدتًامبتنی8911،11
بازرزندیادوستیعرزتانیومعنتویازایتنجتنبهستتند.امتااست.دوستیپدرومادر

طیتبرومتیخ2ودوستینوعسومناشیازیکوضعیتاست.متارکوستولیتوسسستیر
گیردوناشیازتمایتلطبیعتیمتابتهداندکهازطبیعتسررشمهمیدوستیراامریمی»

کتهمتارامجتذوبزضایلیرونپاکدامنیوسخاوتواحساناستوهمینتمایلاست
گاهبهصاحباناینزضایلمی سمتعشقومحبتبتهایتنازترادستوقمتیکندوناخودآ

(.8911،18وبهار8911پور،زمستانبهنقلازعلوی«)دهد
تعبیرعبتاسنوروزباشکلستومدوستتینستبتمعنتاداریدارد.درواقتعدوستتیبته

هتادرعیتیمتعلقبهروابطبینانساندوستیوض»منورهریوضعیتیادنیایسوماست:
،بلکته«دینتری»استونهحتوزۀ«من»زندگیعمومیاست،جیرازیایدوستینهقلمرو

استتونتهبته«متن»دنیایمابینایندواست.ایتنجهتاندرعتیناینکتهنتهمتعلتقبته
و«متن»عتالمحضتورمشتترک«دوستی»کداموجودندارد.،بدونحضورهیچ«دینری»
،8918منتورهری،پتاییزوزمستتان«)استکهازعالمهتردومتفتاوتاستت«ینرید»

ازتنتد،بتهیکتدینراحستانوهابهیادهممی(.نوروزوضعیتیاستکهدرآنانسان811
گذارند،بهدیدارهمدارند،بههمدینراحتراممیکنند،زضایلاخالقیراپاسمینیکیمی

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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آورند،شیرینینهند،رسمورسوماجتماعیرابهجامیکناریمیهارابهروند،کدورتمی
کنندوتصورمیکنند،بهتریندعاهایخیررابرایهمآرزومیوخوراکیبههمتعارفمی

کنندکهاینزمانحالیازلیاستوتحققاینآرزوهابسیارنزدیکوممکناست.نوروز
ستازستیوپذیرشمهماناست.نتوروززمینتهگیریدورسمپاکیزگیاستکهبسترشکل

هاست،نوروززمانآزترینشانستانوطبیعتتوپاسداشتتانستانپیوندمیاناقواموگروه
عنوانبرترینموجودخلقتاست.نوروزجشننیایش،آزادی،سروش،شعر،انوشتنی،به

تترینبلندهمتی،نیکوکتاری،ورزشوراستتیاستت.نتوروزجشتندوستتیودوستتیبه
ایدلیلنوروزیتکزضتیلتمانتدگارایرانتیاستتوهدیتههمینزضیلتنوروزاستوبه
هاومللخواهدبود.جاودانهبرایهمۀتمدن


 گیرینتیجه. ۴

هایطبیعیاستواراستتوهتردهدکهبنیاداصلینوروزبربنیاناینمقالهسعیداشتنشان
.هررندمطالعاتمربوطبهنوروزعمتدتًابترابعتادتحلیلوبررسیبایدازاینجاشروعشود

(8911،891اللهزاضتلی)تاریخی،زرهنامردموادبیاستواراست،اینمقالهنیزبانعمت
است.کهبایدموردتوجهقرارننرزتهموازقاستکهمباحثنظریواندیشهدربارۀنوروزرندان

هاییجدیدونوبرایمامیایناستکهحوزهاهمیتمطالعۀنظریوزلسفیدربارۀنوروزدر
توانیمدرقبالگذشتۀخودستهروشرابرگتزینیم:زراموشتی،می1تعبیرجیمزپیکاکگشاید.به

(.اهمیتتدینتر2،1001،19رروزکردنآن)لستیتدرنهایتبازسازیوبههوحفظمردۀزند
استکهنوروزبرایۀپیکاکنهفتهتراست،دراینجملمطالعۀنظریکهازنکتۀنخستمهم

است،نیستبلکهنوروزبازسازیوحیاتوماندهماتنهاحفظیکرسممردهکهتاکنونباقی
شود.دراینتعبیرنوروزواقعۀسنتیهننامهمنونمییابدوبامساللروزوبهجاندوبارهمی

روز،زندهنوروزبرداشتیمترّقی،بهایازلیازیکقومنیست.شدهدرگذرزمانوخاطرهحفظ
وامروزیناستکهبرایزیستوزندگیمامفیدوکارآمداست.درواقعاینمقالهتالشدارد
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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وقابلیتتکتاربردآنرابترایروزکندتاموضوعیکهدرحقیقتزندهاستوحیاتداردرابه
جاودانهکند.اینکاریاستکهآنرابرایماندگاریدرآتیهدوسازموضوعاتجدیدروشن

آیندگانبایدبرایپاسداشتاموردرستگذشتنانانجامدهند.
محورحالباوربهبنیانطبیعینوروزبهاینمعنیاستکهاینآیینلزومتًازرهنتادرعین
پایتهداشتتهگونهنیستکهزرهناایرانیازآنتعبیریختاصوبتیدینراینعبارتنیست؛به
هامکاندرکآندرزرهنادینرممکنیامشکلباشد؛بلکهبنیتانطبیعتینتوروزدرباشدک

برباورطبیعیوسازگارباطبیعتتوسرشتتبشتریاستت.ایتنتعبیتررازشروعبهارمبتنی
ماندگاری،تداوموپیوستنیآندرقلمروزرهننیایراناست.اگرامروزهنوروززقطدرکشور

قدریقویاستتود،بهاینمعنیاستکهریشۀطبیعیونظریاینآیینبهشایرانبرگزارنمی
کهحتیتوانماندگاریدرسازۀسیاسیغیرایرانیراکهروزیدرارتباطباقلمروایترانبتوده،

دارد.اگراینامکانوجودداردکهنوروزدرزضاوقاعدۀزرهننیغیرایرانیتداوماستوداشته
هایا ذهانیمیانملتانباطرحمبانیطبیعینوروززمینۀارتباطوپیوندبینتویابد،پبمی

مثابهصلحودوستی،پیامملتیکهناستکهامتروزهنیتزبیشتریرازراهمکرد.آییننوروزبه
دراینهاباشد.سویامید،عدالت،صلحودوستیمیانملتتواندراهیبهآیدومیکارمیبه

بربازنماییبنیادهایمادینوروزدرمیانمتونرایجدرزرهنامتردمششدتاعالوهمقالهتال
وبویاجتمتاعیوبرستازانهدارنتد.نوشتدن،بتاززایی،هتارنتاایراننشاندهیمکهاینبنیان

ستازنتوعیتجدیدحیات،آغازرستاخیز،تولتدوپایتانورهتاییاززشتتیوپلشتتی،زمینته
اندوخوبیباهممتناسبشتدههابهواقعاینبنیانحودوستیاست.بهبرسازیاجتماعیصل

توانادعاتواننددرخدمتصلحقرارگیرند.برمبنایاینآیینکهنوماندگاروباستانیمیمی
شمارند.زرهنتاوکردکهایرانیانباپاسداشتنوروزدرحقیقتصلحودوستیرامحترممی

وی،همکتارییگرااننرجمتعیتختودنمایرمتادیتوغیابعتادمتادبتاتمتامیرانتیتایهو
،ی،معمتاریها،ادبیتاتمکتتوبوشتفاههتا،ستنتنییآداب،آیاست.بررستیطلبصلح
شازیبتیرمادیوغیراثمادینمیدهدکهایمختلبنشانمیهابازتههاودستسازهدست

ۀصتلحدریتماستهبن«عدالت»و«باتث»،«ییرها»اند.صلحبهرهگرزتهیجناازنمادها
ننوشتاربهآنهاپرداختهشدهاست.یننوروزهستندکهدراییآ
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صورتاینتریبهدستاوردمشخ مقالهاینایم،برآنچهتاکنونبهآناشارهکردهعالوه
خواهدداشت:

بودینوروزآیینشادی،زندگیوحیاتاستومنادیصلحاستدرمقابلجنا،نا.8
ومحنت؛

نوروزنمادهمکاریوهمراهیودوستیاستتااختتالف،دوریوقهتر؛هترنتوع.1
کدورتیتاحدامکانبایدبابرآمدننوروزبرطرفشود.اینپایانقهروآغازآشتیاست.

اعتدالوعدالتاستت.برگتزاریآیتینومراستمنتوروزۀهماهننیباطبیعتنشان.9
آورد.اجتماعیرابهارمیانمیۀرحوزبخشاعتدالدتداوم
نوروزسرشتدرونییاکنشزردینیست؛بلکهآدابووضتعیتاجتمتاعیاستتو.8

رازماندگاریآننیزدرهمیناستکهامریزراشخصیوغیرشخصیاستوقابلیتتستّری
ساناست.هایطبیعیآندرهمهجایجهانیکهایدینررانیزداردزیرابنیانبهوضعیت

بخشیبتهتمتامیگیریخلقتدرجهانوحیاتنوروزبااحترامبهطبیعتوشکل.1
اجرامواجساموموجودات،آیینزضیلتوپارساییوشکرگزاریاست.

شتدۀزرهنتاصتلحووماندگارینوروزوعوامتلنهادینتهتداوماینپنجمؤّلفه،عامل
دهد.نشانمیدوستیدرزرهناعامۀمردمایرانرا
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یجیبی.)تتاری اصتلاثترها)مترجم:حمیدعنایت(.تهران:شرکتسهامیکتابسیاست(.8983ارسطو)
8319)

گه.)تاری اصلاثرحقم  طبیع  و تاریخ(.8911اشترواس،لئو) (8391)مترجم:باقرپرهام(.تهران:آ

جا.بیجشن یمروز، جشن آفرینش آدمیان، (8918اورنا،م.)

)متترجم:محمتدعلیقاستمی(.تهتران:تمتدنایرانتی.های یاسیمیالییمیظریه(.8919کریملی،اوموت)اوز
(8391)تاری اصلاثر

شرکتنشرنقدازکار،تهران،ایران.یمروز، (.تاریخچهنوروز.درعلیدهباشی،8911آموزگار، اله)

تهران:توس.یمروز جمشید. (.8911برومند،سعیدجواد)

)مترجم:مصطفیتقوی،ومحسنمحقتق(.پژوه : تاریخچه، اهداف و دایشمبای  آینده(.8938بل،وندل)
پژوهیعلومرزتاریدزاعی.)تاری اصلاثرآموزشیوتحقیقاتیصنایعدزاعی،مرکزآیندهتهران:مؤسسه

8331)

هایزرهننی.تهران:دزترپژوهش .یمروز، جشن یمزای  آفرینش(.8910بلوکباشی،علی)

شرکتنشرنقدازکار،تهران،ایران.یمروز، (.نوروز،زمانمقدس.درعلیدهباشی،8911بهار،مهرداد)

شرکتنشرنقدازکار،تهران،ایران.یمروز، (.نوروز.درعلیدهباشی،8911زاده،سیدحسین)تقی

(8311تحی(.تهران:حکمت.)تاری اصلاثر)مترجم:حسنزارسطم(.8931تیلور،آلفردادوارد)

شرکتنشرنقتدازکتار،یمروز، ایمانده.درعلیدهباشی،(.آنچهازنوروزبرج8911خورشیدیان،اردشیر)
تهران،ایران.

)بهکوششعلیحصوری(.تهران:رشمه.یمروزیامه (.8911)ابراهیمخیام،عمربن

ننوگردانیجهانوزندگیوآییننمادینرستتاخیز.درعلتیدهباشتی،(.نوروزجش8911دوستخواه،جلیل)
شرکتنشرنقدازکار،تهران،ایران.یمروز، 
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پاشیان، آبریگایان  های آب: یمروز، سمابق تاریخ  تا امروز، جشین تیرایان و آبجشن(.8919رضی،هاشم)
.تهران:بهجتهای  درباره آداب و رسمم مل  و دین  زرتشتیان. همراه با اگارش

تهران:امیرکبیر. .های ذهن  و خاطره ازل بت(.8918شاینان،داریوش)

شرکتنشرنقدیمروز، (.نوروز،آمیختنیسنتملیوایمانمذهبی.درعلیدهباشی،8911شریعتی،علی)
هران،ایران.ازکار،ت
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شرکتنشرنقدازکار،تهران،، یمروز (.نوروزنمادنناهمثبتایرانیان.درعلیدهباشی،8911شعبانی،رضا)
ایران.

دو فصلنامه تخصص  پژوهش سیاسیت درمانی.(.دوستیدراندیشهسیاسیوروان8911پور،محسن)علوی
.81-1،19،یظری

یهاینظریجیرازیتارابطهبینطبیعت،انسانوامرسیاسی:بازاندیشیدرمؤلفه(.8939زندی،داود)غرایاق
پژوهشکدهمطالعاتراهبردی،تهران،ایران.،اکملمژی سیاس راد،سیاسی.درمرادکاویانی

تهران:پژوهشکدهمطالعاتراهبردی.عدالت و امنیت مل . (.8939زندی،داود)ویراسته()غرایاق

شرکتنشرنقدازکار،تهران،ایران.یمروز، (.تحو تنوروز.درعلیدهباشی،8911الله)زاضلی،نعمت

زنتدی،وستویلمتاکویی(.)متترجم:داودغرایاققممیت: یژادپرست ، طبقه و فرهنی (.8938زنتون،استیو)
تهران:مخاطب.

)جلتددوم؛متترجم:حستنمرتضتوی(.تهتران:نشترتاریخ فلیفه راتلج(.8930زورلی،دیوید)ویراستار()
رشمه.

.889-1،891پژوهشنامه عرفان، (.رالشرازیومولویدرعشقودوستی.8930قراملکی،احدزرامرز)

شرکتنشرنقتدازکتار،یمروز، (.نوروزجشنبازگشتبهزندگی.درعلیدهباشی،8911قریب،بدرالزمان)
تهران،ایران.

الدینمجتبوی(.تهتران:)جلداول؛مترجم:سیدجالل تاریخ فلیفه: یمیان و روم(.8911کاپلستون،زردریک)
(8319)تاری اصلاثرشرکتانتشاراتعلمیوزرهننیوانتشاراتسروش.

(8318)مترجم:یداللهموقن(.تهران:نیلوزر.)تاری اصلاثرفلیفه روشنگری(.8911کاسیرر،ارنست)

)مترجم:خشایاردیهیمتی(.تهتران:نشترنتی. دوران کقسیکسیاس  تاریخ فلیفه(.8913کلسکو،جورج)
(8331اثر)تاری اصل

تهران:سروش.ااهنامه روز یوم فروردین یمروز. (.1191گرگانی،امیرزریدون)

های یمروزی در مناطق مختلف اییران: از آیین(.8911ماکویی،سویل؛دوستی،شهرزاد؛ومحمدیاری،رقیه)
تهران:مرکزتحقیقاتصداوسیمایجمهوریاسالمیایران.استقبال تا بدرقه. 

شرکتنشرنقدازکار،تهران،ایران.یمروز، (.جشننوروز.درعلیدهباشی،8911معین،محمد)

.803-8،890دوفصلنامه پژوهش علمم سیاس ، (.دوستیدرزلسفهسیاسی.8918منورهری،عباس)

شترکتنشترنقتدازکتار،ییمروز، (.یادداشتیراجعبهنوروز.درعلیدهباشتی.8911یوسفی،غالمحسین)
تهران،ایران.

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1605089&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1605089&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://political.ihss.ac.ir/Article/139411261438481098
http://political.ihss.ac.ir/Article/139411261438481098
http://www.avayezohoor.ir/book/4313/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
http://www.avayezohoor.ir/book/4313/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3467280&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1605089&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://mokhatabbook.com/book/Type/View/ID/28/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://mokhatabbook.com/book/Type/View/ID/28/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://www.30book.com/Book/76116/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%AC-%D8%AC%D9%84%D8%AF-7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87
https://www.30book.com/Book/76116/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%AC-%D8%AC%D9%84%D8%AF-7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87
http://erfanmag.ir/article-1-44-fa.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1605089&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1605089&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=542980&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=542980&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=506183&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://nashreney.com/content/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://nashreney.com/content/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=890353&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://iribresearch.ir/fa/
http://iribresearch.ir/fa/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1605089&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://ensani.ir/fa/article/68991/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1605089&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1605089&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author


 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 
 22 

 2،  شماره 21دوره
 2931تابستان  

 64پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://is.muni.cz/el/1423/podzim2013/SOC571E/um/Anderson_B_-_Imagined_Communities.pdf
https://is.muni.cz/el/1423/podzim2013/SOC571E/um/Anderson_B_-_Imagined_Communities.pdf
https://doi.org/10.1111/0018-2656.00108
https://doi.org/10.1111/0018-2656.00108
https://www.amazon.com/Ethics-History-Theory-Contemporary-Issues/dp/0190209801
https://www.amazon.com/Ethics-History-Theory-Contemporary-Issues/dp/0190209801
https://www.jstor.org/stable/pdf/648660.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/pdf/648660.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/pdf/648660.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents
https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.27.1.171
https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.27.1.171
http://dx.doi.org/10.1086/287938
http://dx.doi.org/10.1086/287938
http://dx.doi.org/10.2307/3596568
http://dx.doi.org/10.2307/3596568
http://dx.doi.org/10.1086/425658
http://dx.doi.org/10.1086/425658
https://www.springer.com/gp/book/9781402069208
https://www.springer.com/gp/book/9781402069208
https://doi.org/10.1126/science.8378782
https://doi.org/10.1126/science.8378782
https://www.jstor.org/stable/683601?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/683601?seq=1#page_scan_tab_contents
https://doi.org/10.1007/978-1-137-40761-0_5
https://doi.org/10.1007/978-1-137-40761-0_5
https://doi.org/10.1007/978-1-137-40761-0_5
https://doi.org/10.1007/978-1-137-40761-0_5
https://www.stmarys-ca.edu/sites/default/files/attachments/files/arts.pdf
https://www.stmarys-ca.edu/sites/default/files/attachments/files/arts.pdf
https://philpapers.org/go.pl?id=SPIAAH-2&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1525%2Feth.1999.27.1.7
https://philpapers.org/go.pl?id=SPIAAH-2&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1525%2Feth.1999.27.1.7
https://www.jstor.org/stable/3654142?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/3654142?seq=1#page_scan_tab_contents
https://personalpages.manchester.ac.uk/staff/peter.wade/articles/Race%20Nature%20Culture%20JRAI.pdf
https://www.jstor.org/stable/682590?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/682590?seq=1#page_scan_tab_contents

