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در کتــاب تاریــخ سیســتان می خوانیم٬ ســال ۹۲ هجری مهی 
هنگامی که ســپاهیان ُقتیبۀ بن مسلم باهلی٬ سردار اموی به بهانه  
اسالم و رستگار کردن مردم ایران به سیستان لشکر کشی نمودند٬ 
آن جا را به خاک وخون کشــیدند٬ پیرمردی چنگ نواز در هر کوی 
و برزن شــهر٬ از کشتارها و تبهکاری های سربازان ُقتیبه داستان ها 
گفته٬ اشِک خونین از دیدگان بازماندگان روان می کرد.اما به یک باره 

بر چنگ نواخت و خواند:
با این همه غم٬ در خانه  دل 

اندکی شادی باید که گـاهِ نوروز است
این گفتار نشــان می دهد٬ ایرانیان در فــراز وفرود تاریخ خویش از 
شــادترین تا اندوبارترین روزها و در شکست ها گرفته تا پیروزی ها 
هیچ گاه از برگزاری این جشــن چشم پوشــی نکرده ٬ همواره آن را 

گرامی داشته اند.
به راستی چرا ایرانیان هزاران سال است نوروز را در هر هنگامه ای ارج 
می گزارند؟ با آن که این جشن ریشه در مذهب و فرمان های سیاسی 
ندارد٬ چرا هم چنان پابرجا است؟ آیا درونمایه های شادی بخش٬نوروز 

تنها شوند )دلیل( پاسداشت آن بوده است؟
بی گمــان راز ماندگاری نــوروز را بایــد در»کارکرد ها«٬»پیام ها« 
و»کارسازی های« آن جستجو کرد.  شوربختانه در یک سده  گذشته 
آن  چنان که بایسته وشایسته است از سود مندی های این آیین بهره 
نبرده ایم. به همین شوند )دلیل( این نوشتار ارزش های راستین نوروز 

را در سه گزاره بررسی می کند.
الف( کارکردها

۱(-کارکرد روان شناختی: 
برپایه  دانش روان شناسی غم٬ خشم٬ ترس٬ نگرانی و گوشه گیری 
به ناامیدی و افسردگی انسان انجامیده٬ به بهبودی )سالمت( تن و 

روان او آسیب می رساند.
حال آن که هرساله با فرا رسیدن اسفند٬ انسان ایرانی با خانه تکانی٬ 
دور ریختن آوندهای )ظروف( کهنه٬ خرید کاالهای تازه، شستشوی 
تن و خرید رخت نو به تالش و تکاپو می افتد. با »چهارشنبه سوری« 
و »سیزده به در« شــادمانی کرده٬ دید و بازدید ها و مسافرت های 
نوروزی٬ پیوندهای خانوادگی و اجتماعی او را اســتوار تر می   سازد. 
بی گمان این فرآیند شور٬ سرزندگی٬ اراده و امید به آینده را در پی 

داشته٬ زمینه ساز چیرگی بر غم٬ ناامیدی و افسردگی خواهد شد.
از این رو باید پرسید٬ کدامین نشست٬ کارگروه و اندیشکده می تواند 
این همه ویژگی ها را یک جا و به آســانی به هر هازمانی )جامعه ای( 

پیشکش کند؟
۲(- کارکرد آموزشی:

سرشت نوروز با آموزش و پرورش آمیخته شده است زیرا ایرانیان از 
همان کودکی٬ باهم بودن٬ هم زیســتی و همکاری را با خانه تکانی٬ 
چیدن خوان نوروزی٬ برپایی چهارشــنبه سوری و »سیزده به در« 
می آموزند. آنان ارج گزاری به بزرگتر ها را با پیام های شادباش نوروزی 

و به ویژه باُ پرسه ها و رفت و آمدهای خانوادگی فرا می گیرند.
فرزندان ایرانی خداپرستی و سپاسگزاری از»دانای هستی بخش« را با 
نیایش های آغاز سال نو و پیش از آن با »چهارشنبه سوری« و پس از 
آن با »سیزده به در«٬ یاد گرفته٬ با آگاهی از »فروهرها« در می یابند 

نیاکانشان از دیرباز به زندگی پس از مرگ باور داشته اند. 
آنــان با ارزش های اخالقی چون فروتنی٬ گذشــت و مهرورزی نیز 

آشنا می شوند آن هنگام که بزرگترها٬ رنجش ها و دلگیری ها را با فرا 
رسیدن سال نو فراموش کرده٬ با یکدیگر آشتی می کنند. هم چنین 
آمدن سال نو بستری را فراهم می کند تا همگان شناسه )هویت( ملی 
را بهتر شناخته٬ ازچرایی و چگونگی برپایی نوروز و دیگر جشن های 

پر شمار ایرانی آگاهی بیشتری پیدا کنند.
۳(- کارکرد اقتصادی:

نوروز در هزار توی تاریخ ایران با داد و ســتد و بازرگانی گره خورده 
است. زیرا با نزدیک شدن به سال نو٬ به شوند )دلیل( خرید مردم٬ 
بازار جنب و جوش پیدا کرده٬ پول زیادی روزانه جابجا می شــود. از 
این رو پیشه های چون زرگری ها٬ فروشگاه های پوشاک٬ خوراکی و 
کاالی خانه٬ فروش چشــمگیری داشته٬ پیشه های تازه ای نیز که 
برآمده از سفره  هفت سین و آیین های نوروزی است پدید می آیند. 

این جستارها )موضوعات( نشان از درآمدزایی و کارآفرینی نوروز دارد 
که برگزاری تورهای گردشــگری درون و برون کشور نمونه  روشن 
آن اســت. هم چنین دولت نیر در یک سده  گذشته بودجه بندی و 
رویکرد اقتصادی خود را بر پایه  نوروز و سال خورشیدی برنامه ریزی 
می کننــد که در این زمینه می توان از عیدی و پاداش پایان ســال 

کارگران و کارمندان نام برد.
۴(-کارکرد اجتماعی و ملی نوروز:

ایرانیان هر ساله با »خانه تکانی« به پیشواز  نوروز رفته٬ با »سیزده 
به در« آن را همراهی می کنند. 

رویکردی که برای رسیدن به یک خواست و آرمان )هدف( همانند و 
همسان ایرانیان را به جوش و خروش وا داشته٬ شادابی٬ سرزندگی 
و کوشــش گروهی را در هازمان )جامعه( ایرانی پدید می آورد. این 
چنین است که در اسفند و فروردین٬ مهربانی ها وهمکاری ها بیشتر و 
تنش ها کمتر می شود. از این رو فرآیند »جامعه پذیری« و »اجتماعی 
شــدن« از دیریاز به کمک نوروز به خوبی انجام گرفته اســت. زیرا 
بن مایــه  چرایی و چگونگی برگزاری نــوروز و آیین های آن برپایه  

همراهی و همکاری گروهی نهاده شده است. 
بی گمان بهترین گــواه در این باره پایــداری و رویارویی ایرانیان با 
فرمانروایان ایرانی و انیرانی است که با نوروز به ستیزه برخاسته  و بر 
آن بوده اند از برگزاری آن جلو گیری کنند اما در برابر اراده  این مردم 

همواره  شکست خورده اند.
پ(- پیام ها:

نوروز ســه پیام گویا و روشن دارد. این آیین کهن به خوبی٬» ملت 
بودن« ما٬ »خداپرســتی« نیاکان ما و شــناخت آنــان به » دانش 

اختر شناسی« را به رخ می کشد.
۱(- ملت بودن ایرانیان:

برپایه  دانشــنامه های سیاســی »خودآگاهی مشــترک« یکی از 
ســتون های بنیادینی است که »ملت شدن« مردمانی را که در یک 

سرزمین زندگی می کنند فراهم می  سازد.
بی گمان جشن نوروز یکی از همان خودآگاهی های مشترکی است 
کــه ایرانیان را از دریای کاســپین تا دریای پارس و از خراســان تا 
کردستان در ساختار یک جشن ملی به هم پیوند زده تا به نام ملت 
ایران و هم میهن بودن در یک بازه٬ آمدن سال نو را گرامی داشته و 

آیین های نوروزی را ارج گزارند.
از این رو نوروز پاسخی دندان شکن به ایران ستیزانی است که زیرکانه٬ 
اقوام را در ایران » ملیت«٬ خرده فرهنگ ها را » فرهنگ« و گویش ها 

را » زبان« دانسته از »کثیرالمله« بودن ایران سخن می گویند.
۲(- خداپرستی:

جشــن، واژ ه ای کهن در زبان فارســی اســت کــه از واژگان های 
یَســن»yasn«٬ یَز»yaz« و یَشــت»yasht « بــه چم )معنای( 
ستایش و نیایش گرفته شده است. به همین شوند جشن های ملی 
ایرانی ریشه درسپاســگزاری خداوند داشته وگواهی بر یکتاپرستی 
نیــاکان ما دارند.  این رویکرد در نوروز به روشــنی نمایان اســت٬ 
چنان که یکی از شوندهای ) دالیل( پیدایش نوروز را جشن آفرینش 
انسان به دست خداوندگار در چنین روزی دانسته اند. شمارگان هفت 
نیز که نشانه های آن را در آیین های نوروزی بسیار می بینیم٬ برآیند 
هفت امشاسپندان است که بازگوکننده هفت فروزه و ویژگی جاودانه 
و نامیرایی خداوندی به شــمار می آیــد. هم چنین ایرانیان در همه  
آیین های نوروزی به ستایش و سپاسگزاری خداوند می پرداختند٬ که 
نیایش زمزمه هنگام برپایی چهارشنبه سوری در همین جرگه است.

  ۳(- دانش اختر شناسی:
به گواه رخدادنگاران، ایرانیان باستان موسم های )فصل ها( چهارگانه 
را به خوبی شــناخته، به جابجایی آنان در گذر سال پی برده بودند. 
ازاین رو بر پایه  گاه شــماری خویش در شــروع هر ماه یک جشنی 
نهادند. چنان که نوروز در بهار، تیرگان در تابستان، مهرگان در پاییز و 

جشن شب چله را در آغاز زمستان برگزار می کردند.
نیاکان ما در آغاز به دو تراز )اعتدال( بهاری و پائیزی باور داشتند. آنان 
خردمندانه دریافته بودند که تراز بهاری یا اعتدال ربیعی در نیم کره 
شــمالی زمین آن گاه روی می دهد که خورشــید از رویه  )صفحه ( 

استوای زمین گذر کرده به سوی شمال آسمان خواهد رفت.
 یعنی با برآمدن آفتاب از ماه اســفند یا برج حوت به فروردین  که 
در گذشــته آن را َحَمل می نامیدند، گردش یک ساله  زمین به دور 
خورشــید پایان رســیده، دور تازه ای آغاز می گردد که این فرآیند 
زمینه ســاز آغاز سال نو و پدیداری بهار می گردد. بدین گونه ایرانیان 
این دگر دیسی را آغاز ســال خویش نهاده، آن را نیکو می شمردند. 
چنان کــه ابوریحان بیرونــی در رویه  ۲۵۳ کتــاب التفهیم الوایل 

صناعۀ التنجیم می گوید:
»نوروز چیســت؟ نخستین روز است که از فروردین ماه، زین جهت 

روز نو نام کردند، زیرا که پیشانی سال نو است«.
بنابراین برجسته ترین شــوند )دلیل( بزرگداشت نوروز را باید پایان 
ســال کهنه و آغاز سالی دیگر دانست. از این رو ایرانیان این پدیده را 
نوروز نامیدند که ریشه در واژگان های پهلوی » نوگ روز« و» نوگ 

روج« به چم) معنای( روز نو دارد.
از میان گاه شــماری های جهان وآغاز سال درفرهنگ های گوناگون 
مانند ترسایی )میالدی( و هجری مهی)قمری( تنها٬ شروع سال در 
ایران با یک رویداد ستاره شناســی و جابجایی طبیعی سال همراه 
اســت.این جستار  نشان دهنده  گاه شــماری ژرف و رسای ایرانی و 
چیرگی دانشــمندان آن به دانش اخترشناسی، ریاضی و هندسه یا 

هندازک پارسی بوده است.
۴(- کارسازی های) تاثیرات( نوروز:

از کارســازی نوروز بر اندام های شناســه) هویت( ملی همین بس 
که نشــانه های آن در ادبیات و هنر چشــمگیر اســت. بسیاری از 
چکامه ُسرایان)شــاعران( نامور ایران از  خیام٬ حافظ و فردوسی تا 
فرخی سیســتانی٬ منوچهری و پروین اعتصامی از آمدن سال نو و 

نوروز در چامه های خود گفته  و نویســندگانی چون سیمین دانشور 
در داســتان» عید ایرانی ها«٬ جالل آل احمد در» دید و بازدید« و 
هوشنگ مرادی کرمانی با داستان» مجید و لباس عیدش« به نوروز 

پرداخته اند. 
ســینماگران نیز با فیلم هایی ماننــد کمال الملک٬ ماهی٬ بادکنک 

سفید٬ کودک و سرباز٬ اشک سرما و.....از نوروز یاد کرد ه اند.
خنیای) موســیقی( ایرانی نیز از نوروز بهره  فراوان برده است آن جا 
که  در ردیف خنیا )موسیقی( دستگاهی ایران با گوشه های »نوروز 
صبا«٬» نوروز خارا«٬ »نوروز عرب«٬ »نوروز عجم«٬ در دستگاه های 
راســت پنج گاه٬ همایون و نواها و گوشــه های فراموش شده چون؛ 
نوبهار، نوبهاری، نوروز بزرگ، نوروز بیاتی، نوروز سلطانی، نوروز رهاوی 

و نقشی بسزا داشته است. 
به این ســیاهه می توان ترانه ها و سرود های گوناگونی همچون  بهار 
دلکش )عارف قزوینی(٬ نغمه نوروزی )روح اهلل خالقی(٬ آمد نوبهار 
)نواب صفا(٬ بوی بهار )نادر گلچیــن(٬ و......را افزود. واژه های بهار٬ 
ســال نو و نوروز در ساخت فرهنگ و زبانزدهای )ضرب المثل های(  
مــردم کوچه و بازار هم جایگاهی شــگرف دارد. در این زمینه باید 
از برگزیــدن نام های نوروز٬ بهار و بهاره برای فرزندان و به کار بردن 
زبانزد هایی چون:» با یک گل بهاره نمیشه«٬ » سالی که نکوست از 

بهارش پیداست« »پس از سی سال نوروز به شنبه افتاد« یاد کرد.

سخن پایانی
بی گمان نوروز گنجینه ای بی پایان از ارزش ها٬ هنجارها٬ آموزه ها و 
همه  خوبی هایی اســت که می تواند شــکوفایی و مانایی فرهنگ و 

تمدنی را در پی داشته باشد. 
به همین شوند این پیر جهاندیده که همواره با خود تازگی و جوانی 
آورده در درازنای تاریخ زمینه ســاز همبســتگی ملی٬ یکپارچگی 
فرهنگی٬ دوســتی و نزدیکی ایرانیان٬ ایرانی تباران و فارسی زبانان 
گردیده  و جایگاهی فراتر از جشن های شناخته  شده جهان به دوش 

کشیده است.
از این رو پر بیراه نیست اگر بگوییم 

» هرجا نوروز هست آن جا ایرانشهر است«.
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هر جا که نوروز است٬ آنجا ایران شهر است 
اشکان زارعی

آدرس:
فارس، شهرستان مرودشت، 

شهرک صنعتی فتح آباد، بلوک جی
 قطعه ۳

تلفن:
09۱۲888۴609
07۱-۴۳۴۱675۳
07۱-۴۳۴۱675۴

پارس شیشه سینا
پیشرو در صنعت شیشه ایران 

و خاورمیانه

تولید انواع شیشه ها
قیمت مناسب و مقرون بصرفه
 تیم پشتیبانی و مشاوره مجرب

تولید شیشه های جار
تولید شیشه های بطر

)سهامی  سینا  شیشه  پارس  شرکت 
خاص( در شــهرک صنعتی فتح آباد 
در  مرودشت  شهرســتان  در  واقع 
استان فارس با شــماره ثبت ۲570 
و  عملیات ساخت  رســید.  ثبت  به 
سال  اواخر  از  این شــرکت  احداث 
 ۴0 روزانه  تولیــد  ظرفیت  با   ۱۳9۲
تن شیشه های بسته بندی آغاز و در 
و  پایان رسیده  به  اواخر سال ۱۳95 
از ابتدای سال ۱۳96 وارد بازار شیشه 

گردید.

با داشــتن کادری  امروز این شــرکت 
مجرب با موفقیــت روزافزون در زنجیره 
تامین بســیاری از شــرکت های معظم 
صنایع غذایی و نوشیدنی در بسیاری از 
استان های کشور از جمله فارس، تهران، 
قرار  و...  مرکزی  خراســان،  آذربایجان، 
پارس شیشه سینا  است. شرکت  گرفته 
صادرات  همچنین  و  گسترش  اندیشه  با 
توانســته گام های مثبتی در این زمینه 

بردارد.
انحصار صادرات به کشــور ترکمنستان 
را با تولید شیشــه 500 سی سی به خود 

اختصاص داده است.


