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 عید نــوروز یکی از جشــن های 
باســتانی ایرانیان اســت و در مرور 
تاریخ بــه داســتان ها و روایت های 
مختلفی از این جشــن برمی خوریم. 
این آیین باســتانی از کجای تاریخ با 

ایرانیان همراه شد؟
عیــد نــوروز نیــز هماننــد اعیــاد کهن 
گمانه زنی های بســیاری را در عرصه چرایی، 
چگونگی و نحوه پیدایــش به خود اختصاص 
داده اســت. گمانه زنی هایی که به پیشدادیان 
و جمشــید می رســد، البتــه گفته هــا از 
شباهت هایی با جشن هایی که در بین النهرین 
برگزار می شده، می گویند؛ در میان سومریان 
و اقوامی که در بین النهرین زندگی می کردند. 
اگرچه روایت هایی نیز گویای این هستند که 
پیش  و بعد از اسالم به گونه های مختلفی این 
سفره چیده می شــده، ولی با همه این تفاسیر 
نمی توان این واقعیــت را کتمان کرد که ربط 
بسیار وثیقی با انســان عصر کشاورزی دارد. 
درواقع ســفره عید نوروز نشــان از این دارد 
که انســانی به چنیــن ایده، آرمــان و فکری 
اندیشیده تا چیدمانی اینچنینی داشته باشد، 
انســانی که ارتباط تنگاتنگی با مدار طبیعت 
دارد، انسانی که با طبیعت بیگانه نبوده است. 
در مورد ریشــه یابی نــوروز در بهترین  حالت 
به یک ذهن اســطوره ای می رسیم که تالش 
داشــته زندگی روزمره خود را تبدیل به یک 
جهان سمبلیک کند و در ذیل آن به بازسازی 

و بارورکردن خود بپردازد. 
 بی شــک گذر زمان تغییراتی را در 
است؛  آورده  به وجود  بشــر  زندگی 
تغییراتی که همه زوایای زندگی بشر 
را تحت تأثیر قرار داده. این تغییرات را 

چگونه می توان تبیین کرد؟
شــاید در تمامــی فرهنگ هــا و تمدن ها 
در 10 هزارســاله اخیــر به  غیــر از قرن های 
16-15میــالدی در اروپــای غربی باالخص 
یک نــوع مــدل دیگــری از انســان متولد 
می شود که فرهنگ، تمدن و مدنیتش بسیار 
متفاوت از نوع انســانی بوده کــه حداقل در 
این 15-10هزارســاله در سراسر این گیتی 
جا داشــته. انســانی که در رابطه  تنگاتنگی 
با طبیعت بوده؛ انســانی که در اسطوره های 
چین، ژاپن و در اســطوره بین اقوام آستیک 
از او گفته شــده؛ انســانی که ضد یــا بیرون 
از طبیعت نیســت. امــا با برآمــدن و ظهور 
انسان مدرن، دیگر انســان در داخل طبیعت 
نیســت. به عنوان مثال زمانی که راجر بیکن 
در مانیفســت خود می خواهد آرمان شــهر را 
متصور شــود، انسانی را ترســیم می کند که 
دیگر به ناف مادر طبیعت وصل نیســت، بلکه 
انسانی اســت که بر طبیعت است و خواهان 
این که هــر آنچــه در درون طبیعت اســت، 
اســتخراج کند و به تصور خود دربیاورد. این 
انسان با انسانی که در مدار طبیعت می چرخد، 
بسیار متفاوت می شــود، یعنی به زبان دیگر 
زمانی که به ســفره هفت ســین یا به موضوع 
نوروز نگاهــی می اندازیم، متوجه می شــویم 
انسانی را ترســیم می کند که با ریتم طبیعت 

نبضش می زند. 
 و این تغییرات و عید نوروز. 

زمانی که از نــوروز می گوییم باید این نکته 
را در نظر داشته باشــیم که نوروزی که امروز 
در ذهن ایرانی در آستانه قرن 15 خورشیدی 
اســت با نوروزی کــه در ذهن انســان دوره 
اشکانی یا دوران ســلوکی یا حتی پیش از آن 
در دوران مادهاســت، متفاوت است، اگرچه 
اشــتراکاتی دارد که به نظر من این اشــتراک 
بیشتر لفظی است، البته این بدان معنا نیست 
که هیــچ قرابتی با هم ندارند، اما بســیاری از 
جهان بینی یــا فرم محتوایی تطــور و تحول 
 یافته و به گونــه ای  با زندگی کالنشــهری یا 
شهرنشینی انســان ایرانی امروز سازگار  شده 
اســت. برای درک تغییرات نیازی نیســت به  
هزار  ســال یا پنج هزار  ســال قبل، در همین 
چهل  و پنجاه ســال اخیر بــه راحتی می توان 
این تغییرات را دید. البته بــا آمدن ابزارآالت 
جدید و تکنولوژی های مدرن حتی شیوه های 
ارتبــاط برقرار کــردن در دوران پســامدرن 
در ایرانی که به گونه ای پرتاپ شــده در قرن 
بیست ویک میالدی، با انسانی که پنجاه سال 
پیش در ایــران زندگــی می کرد، نــوروز را 
به گونــه ای دیگر تجربــه می کــرد. درواقع 
درعین تداوم، گسســت هایی وجود داشــته، 
یعنــی دیالکتیکی بیــن تداوم و گسســت 
وجود دارد و اگر ما این پارادوکســیکال بودن 
تداوم و گسســت را نتوانیم در مــورد نوروز 
مفهوم سازی کنیم، نمی توانیم درک درستی 
داشته باشــیم. در چنین شــرایطی است که 
یک درک ذات گرایانه و یــک درک جوهری 
پیــدا می کنیم که نــوروز مثال یــک مفهوم 
خودارجاع اســت و به هیچ چیــز بیرونی نیز 
ارجاع نمی شــود! و با پیدایش جهان و انسان 
وجود داشــته، درحالی که هیــچ عنصری در 
زیست   جهان انسانی نمی تواند به صورت یک 
مولفــه خودارجاع مثال پنج هزار  ســال ادامه 

داشته باشد. 
 از نمادهــا و ســمبل های ســفره 
هفت سین گفتید و انسان خالقی که 
چنین ایده ای را عملی کرده اســت. 
منشأ این نمادها در کجای زندگی این 

انسان خالق وجود داشته است؟ 
سیب ، ســرکه، سنجد و ســمنو نمادهایی 
هستند که قرن هاست در ســفره هفت سین 
چیده می شــوند؛ عناصری که از دل طبیعت 
برآمده اند و به گونــه ای در پارادایم طب قدیم 
قــرار می گیرنــد، درواقع هریــک خاصیت 
درمانگری دارنــد و برای بدن انســان مفید 

هســتند. عناصری که از یک منظر عقبه شان 
به جهان شناســی یا کیهان شناســی انسان 
آن دوران برمی گــردد و از منظــری دیگــر 
به این می رســد که چگونه تنظیــم و توازن 
بدن انســان می تواند به ســازگاری با تنظیم 
و توازن موجــود در طبیعت برســد. درواقع 
به هرگوشه ای از این ســفره نگاه کنیم این را 
گوشزد می کند که این انســان، انسان بیگانه 
از طبیعت نیست، بلکه یگانه با طبیعت است. 
اگر بخواهیم از اســتعاره ژان  ژانک روسو وام 
بگیریم - من نمی گویم صددرصد این استعاره 
درست است- این انسان، انسان طبیعت است. 
انســانی که با طبیعت در جنگ نیست، بلکه 
به گونه ای در ذیل طبیعت تعریف می شود، تا 
این که در قرن های 17-16 و به این ســو است 
که آرام آرام طبیعت دیگری انســان می شود، 
یعنی با ضدیت دیگری و تعریف آن، تو خود را 
می شناسی و هرمیزان قدرت قاهره دیگری در 
تو رشد می کند یا باال می رود، به همان میزان 

توســعه پذیری تو -انسان- 
اندازه گیری می شــود. البته 
نباید از خاطر برد که همین 
نمادها به ما هویت بخشــی 

می دهند.
 تأثیــر مناســبات 
اجتماعــی زندگــی 
و  آیین ها  بر  انســان 
چگونه  رسوم  و  آداب 

است؟ 
وقتی صحبت از آیین ها و 
آداب  و رسوم به میان می آید 
یا زمانــی که از عیــد نوروز 
سخن می گوییم، باید به این 
مسأله توجه داشته باشیم که 
همه اینها ریشه در درازنای 
تاریخ دارد و این گونه نیست 
که مبــدا یا نقطــه آغازینی 

بتوان برای آن متصور بود. درواقع بیشــتر این 
آیین ها برآمده از عاطفه جمعی انســان های 
نخستین یا انســان هایی اســت که در طول 
تاریخ آرام آرام ســعی کرده انــد امر اجتماعی 
خود را ســامان بدهند و فرهنگ و چارچوبی 
برای زندگی خود بســازند، البتــه آرام آرام با 
گسترش شــهرها، مدنیت ها و فرهنگ ها این 
مولفه ها تغییر پیدا کرده یا سمبل هایی خلق 
شــده اند که می توانند ربــط وثیقی با زندگی 
روزمره آن انســان ها داشته باشند. بسیاری از 
این سمبل ها برآمده از زیست بوم آدم ها بوده 
و می توان آنها را در زندگی روزمره انسان های 
آن دوران جســت وجو کرد یا بــه تعبیر دیگر 
نشان از زندگی روزمره انسان آن دوران دارد. 

  و آیین های کهن ایرانی و ارتباط شان 
با طبیعت.

جالب اســت بدانیم آیین ها در تاریخ بشــر 

ارتباط خاصی بــا چرخش ها و دگرگونی های 
طبیعــی داشــته اند، به گونه ای کــه این را 
می رســانده که انســان در دامــن طبیعت 
اســت که می تواند به دنیا بیاید و این آیین ها 
به گونه ای ســمبلیک ارتباط انسان با طبیعت 
بــه منصه ظهــور  را  آن  و دگرگونی هــای 
می رساندند. مثال با چرخش فصول یک سری 
آیین ها، مانند آیینی هــای خرمن و درو و... را 
داریم یا یک سری آیین ها داریم که با تحوالت 
طبیعــی و اقلیمی در مناطــق مختلف مانند 
سردســیر یا گرمسیر دیده  می شــوند. بعد از 
انقالب صنعتی و وارد شدن زیست بوم انسان 
در یک فضــای جدید که ارتباط انســان را با 
اکولوژی و طبیعت دستخوش دگرگونی های 
بنیادی می کند، مشــخصا به نظر می رســد 
بعضی از آیین ها کارکرد و کاربرد خودشان را 
و آن تداعی های ذهنی و زبانــی را که در دل 
انســان ایرانی ایجاد می کرد، از دست داده اند. 
مثال چهارشنبه سوری در یک فضای شهری، 
اســطوره ای  کارکــرد  آن 
خودش را که در شــاهنامه 
هم به آن اشــاره شــده، از 

دست داده است. 
 مواجهه ما با عید نوروز 

چگونه باید باشد؟
25 یا 26 کشور در جهان 
و حتی برخی مناطق -درحد 
منطقــه ای و اســتانی، ملی 
و کشــوری- نوروز را جشن 
می گیرند. به عنوان مثال در 
شمال غربی چین منطقه ای 
بــه نــام ســینکیان وجود 
دارد که 30 تــا 50میلیون 
ترک اویغور نوروز را جشــن 
می گیرند -هفت  تا هشــت 
روز عید را جشن می گیرند؛ 
 26-25 بزرگ-  جشن های 
کشوری که توانســته اند این عید را به عنوان 
مظهری قرار بدهند تا بتواند یک حوزه تمدنی 
بســیار وســیعی را به یکدیگر متصل کند. از 
تــرکان آیغور در چین تا تاتارها در روســیه و 
آســیای مرکزی و در ترکیه و حتــی بالکان، 
کردهای سوریه، عراق پاکستان، هند و ایران 
و حاشیه خلیج فارس )شیعیان هند معتقدند 
نوروز، روزی است که والیت حضرت علی)ع( 
در آن بوده است( قابل توجه است آیین نوروز 
می تواند حوزه تمدنی ایران فرهنگی بزرگ را 
به گونه ای  به معنای یک اتحادیه بزرگ ایجاد و 
بازتولید بکند. این موضوع قابل بحثی اســت 
که در فلسفه تطبیقی تمدن ها می توان درباره 
آن بحث کــرد. وقتی ما می خواهیــم درباره 
نوروز صحبت کنیــم، باید آن را به عنوان یکی 
از عناصر تألیف دهنده بین 25 کشوری که در 
حوزه تمدنی نوروز قرار گرفته اند، بدانیم. این 

کاری اســت که باید روشــنفکران و محققان 
روی آن کار کنند که چگونه می شــود نوروز 
را در قرن بیست ویکم بازتعریف کنند تا بتواند 
عنصری باشد که در یک زمان و در یک ساعت 
و فصل خاص نزدیک بــه 500 میلیون نفر که 

متوجه نوروزند را با هم تألیف بدهد. 
 رابطه انسان و طبیعت و... 

حداقل ســه رویکرد می توانیم در طی تاریخ 
در رابطه انســان و طبیعت تعریف کنیم؛ یک 
رابطه این اســت که می گوید انسان و طبیعت 
هرکدام یک سوژه مســتقل هستند، و در برابر 
هم قرار می گیرند و ضد هم هستند که انسان 
همواره تالش می کند بر آن غلبه کند. انســان 
زمانی می تواند متولد شــود یــا حتی فرهنگ 
زمانی می تواند به وجود بیاید که انسان قدرت 
تمایز بین طبیعت و فرهنــگ را بتواند درون 
خودش بیــدار کند. در این نوع نگاه انســان و 
طبیعت ضد هم هستند. نگاهی دیگر می گوید 
که انسان نه تنها در برابر طبیعت نیست، بلکه 

باید به گونه ای در دل طبیعت 
رشد کند، بیشــتر آیین ها و 
اســطوره های ژاپــن و خاور 
دور، انســان را چنین تصور 
می کنند که موجــودی در 
دل طبیعت است. نگاه سوم 
انســان را نه در دل طبیعت 
و نه در برابــر طبیعت، بلکه 
مسلط بر طبیعت می داند و 
اساسا می گوید انسان زمانی 
می توانــد انســان بشــود و 
جامعه انســانی درست بکند 
که یک تمایز بین فرهنگ و 
طبیعت را ایجــاد و طبیعت 
را اســتثمار کند، چون این 
نگاه سوم با منطق پیشرفت 
و توســعه نظام سرمایه داری 
هم گره خورده است. در این 

نگاه انســان آرام آرام به جــای این که طبیعت 
را مهد خــودش ببینــد، اساســا طبیعت را 
عنصری می بیند که باید آن را اســتثمار بکند 
و جالب است در استثمار طبیعت، انسان فقط 
طبیعت را اســتثمار نمی کند، بلکه یک حالت 
شــئی وارگی را در خودش نهادینه می کند و 
در برابر آن رابطه پویا، نشــاط آور و شادی آور 
یا رابطه، بیوفیلیک و  هارمونیک را از دســت 

می دهد. 
 این آیین کهن تا کجا توانســته به 

اتحاد قومیت ها در ایران بینجامد؟
یکــی از ویژگی های جامعه ایران پیوســت 
فرهنگــی اســت کــه وجــود دارد. در این 
پیوســت های فرهنگی، عید نــوروز و آداب  
و ســنن بســیاری هست که می شــود گفت 
مولفه هــای اصلــی آن ملیت ایرانــی را در 
طول تاریخ تشــکیل می داده، اســالم نیز از 

مولفه های اصلی اش اســت، البته ادیان دیگر 
هم از مولفه های اصلی اش هســتند و تشــیع 
نیز به مثابه یــک قدرت نــرم در داخل ایران 
توانسته بعد از صفویه یک استحکام به هویت 
ایرانی ببخشد. درواقع بســیاری از این آداب  
و رســوم همانند عید نوروز، عید قربان، عید 
فطر و ... ایجاد اتحــاد می کنند و قومیت های 
ایران نیز از این امر مســتثنا نیســتند. امری 
اجتماعــی این توانایی را دارد که رشــد کند. 
یکی از ساحت های امر اجتماعی   جشن های 
جمعی است. به خاطر تاریخ جمعی ایرانیان یا 
انســان هایی که در یک حوزه تمدنی زندگی 
می کنند. همه اعیاد اهمیت باالیی دارند و اگر 
کمی بینش بازتری داشــته باشیم، می توانیم 
آرام آرام اعیاد مسیحیان ایرانی و زرتشتیان را 

به گونه ای در ذیل مفهوم ایرانیت قرار دهیم. 
 در هر بخشــی از ایــران در کنار 
یک سری رسوم مختص عید، ما شاهد 
برخی آداب  و رســوم هستیم که به 
محدود  منطقــه  همان 
چنین  عامل  می شــود. 
تنوعی را بایــد در کجا 

جست وجو کرد؟
مســأله ای  تنهــا  ایــن 
قومیتــی نیســت، در هــر 
منطقه جغرافیایی به لحاظ  
جغرافیایــی، تاریخی و بعد 
قومیتی و هویتی و ســپس 
زبان، دیــن و مذهب، ما این 
تفاوت  و تنوع را شــاهدیم. 
و  آداب  مثــال  به عنــوان 
رسوم کسی که در گیالن یا 
بوشهر یا آذربایجان عزاداری 
متفاوت  بســیار  می کنــد، 
است. درواقع نحوه مواجهه 
افراد با مسائل و آداب ورسوم، 
با توجه بــه منطقه ای که در 
آن زندگــی می کنند، متفاوت اســت. آداب  
و رســوم برآمده از یــک پیچیدگی تاریخی-

فرهنگی اســت و حتی می توان در این عرصه 
برخی خصوصیات قومی را نیز جای داد. برای 
این که بتوانیم از نوروز و آداب  و رســومی که 
در حوزه تمدنی اســالم و ایــران -به معنای 
اســطوره ای که یک ایران بــزرگ فرهنگی را 
تشکیل می دهد- قرار گرفته بین مفهوم تکثر 
و تنوع تمایز قایل شویم. من معتقدم تکثر یک 
امر تکوینی اســت. یعنی امری است که بسته 
به کیفیت حال طبیعی، جغرافیایی و تاریخی 
انسان هاســت. در چنین شــرایطی است که 
ما شــاهد زبان ها و فرهنگ هــای مختلف در 

سراسر گیتی هستیم. 
 عید نوروز داســتان های بسیاری را 
در پس خود می بیند؛ داســتان هایی 
که از ننه سرما می گویند یا ماجرایی 

که به عمونوروز می رسد و درنهایت از 
هفت شینی می گوید که با گذر زمان 
هفت سین نامیده شده. این داستان ها 

تا چه میزان معتبر هستند؟
من فکر نمی کنم کســی نشســته باشد و 
برای هریک از اینها نقشــه کشــیده باشــد 
یــا اتاق فکــری وجود داشــته باشــد. اینها 
برمی گردنــد به فرهنگ کــه عناصر خالقانه 
انســان به شــکل ناخودآگاه در آنها شــکل 
گرفته است. بســیاری از روانشناسان بر این 
باورند که بسیاری از قدرت های خالق انسان 
از قســمت خودآگاهانه شکل نمی گیرد، بلکه 
در ناخودآگاه جمعی انســان ها و یک جامعه 
است که ما شاهد شکل گیری فرم های خالقانه 
هســتیم. ما هر میزان که به گذشته تاریخی 
انســان ها برمی گردیم، متوجه می شویم که 
قدرت خیال انسان ها بسیار باالتر است. چرا؟ 
چــون در دامــن طبیعت بودند و شــهرهای 
بزرگ، ایــن نور، صدا، تراکــم، ترافیک و ... را 
نداشــتند. درواقــع قدرت خیال آن انســان 
بیشــتر از قدرت آنالیز، تحلیــل و تجزیه آن 
بوده اســت، البته این به آن معنا نیســت که 
در قدیم کســی قدرت تجزیه  وتحلیل نداشته 
و چیزی را آنالیز نمی کرده اســت. به نظر من 
هر یک از این داســتان ها مثل حاجی فیروز و 
عمونوروز و ... به افسانه ها برمی گردد. افسانه ها 
چیزهای دروغین نیســتند. افسانه ها می شود 
گفت اســطوره هایی محصول فرمی از زیست 
هستند. در حقیقت هرچه به گذشته های دور 
نزدیک تر می شویم شــاهدیم که نوع مواجهه 
اسطوره ای یا افسانه ای بســیار قوی تر است، 
البته در زیســت خود انســان ها نیز می توان 
آن را دید. به عنوان مثــال برای توضیح آب به 
یک کــودک نمی تــوان از فرمول های علمی 
گفت و باید از افسانه استفاده کرد و گفت آب 

فرشته ای است که قطره ها را می آورد و .... 
 و ریشه های جامعه شناسی رسومی 

همچون دیدوبازدید و سیزده بدر و ...
هر جامعه ای نیازمند شــعائری اســت. این 
شــعائر یا این زمان هایی کــه به عنوان مثال 
کناره می گیریــم، یعنی تــالش می کنید از 
تکاپو دســت بکشــید یا به گونه ای استراحت 
کنید یا تعطیالت داشــته باشــید یک سری 
شــعائری وجــود دارد، این شــعائر جامعه را 
بازســازی و ترمیم می کند، یعنی به گونه ای 
حس همبســتگی را در جامعه باال می برد. در 
جامعه ایران نیز مانند ســایر جوامع که امروز 
در جهان مدرن و پســامدرن وجود دارد این 
اتم شــدن زندگی و انسان ها به انحای مختلف 
حس همبســتگی را چه در سطح فردی، چه 
خانوادگی، چــه منطقه ای و محلی تحت تأثیر 
قرار داده است. درواقع انســان در این جهان 
خیلی آسیب  دیده است. انسان امروز، انسانی 
اســت که حس همبســتگی با همنوع خود 
را به انحای مختلف از دســت می دهد، یعنی 
سیاســت های بســیار تهاجمی و تخاصمی 
و روش هــا و سیاســت گذاری های بســیار 
خصمانه ای که همه کشورها نسبت به یکدیگر 
دارند، بیشتر کشورهای قوی تر به ضعیف تر یا 
توسعه یافته به توســعه نیافته و ... باعث شده 
حس همنوع بودن انســان ها بــه محاق برود. 
قبل از این که ما خود را انسان ببینیم می آییم 
روی مرزبندی هــای قومی، سیاســی، دینی، 
جغرافیایی و... با یکدیگر مواجه می شویم. این 
زمان ها سبب می شــود حس همبستگی و با 

هم بودن را تجربه کنیم.
 شادی، گمشده ایرانی امروز است، 
آیا آداب  و رسوم ها و اعیادی همچون 
عید نوروز این قــدرت را دارند تا این 

شادی را در جامعه ایران احیا کنند؟ 
نوروز یکی از اعیاد کهن ایران باستان است 
که شادی را در دل خود دارد. اگر می خواهید 
بفهمید نــوروز چقدر شــادی آور اســت به 
جمهوری آذربایجان، جمهوری تاجیکســتان 
و ازبکســتان ســفر کنید؛ حتــی در منطقه 
اویغورها یا حتــی در بخش هایــی از ترکیه. 
درواقع نوروز یکی از شادی های دسته جمعی 
بوده و متاسفانه در سیر شهرنشینی بسیاری 
از آدابــش را فرامــوش و آنهــا را مختصر  به 
یک سری کلیشه های بسیار ســاده و بی روح 
کرده ایم، برای همین اســت که نــوروز از آن 
قدرت شــادی دســته جمعی خود تهی شده 
اســت. در چهارشنبه ســوری عده ای هیزم 
می آوردنــد -خارکــن می گفتنــد- هیزم را 
می خریدیم و در محله هــا آتش می زدیم و.... 
قاشق زنی را داشتیم، فال گوش ایستادن جزو 
رســومی اســت که آرام آرام و با گذر زمان به 
فراموشی سپردیم و به دلیل روند شهرنشینی 
ایجاد شده اســت. درواقع طی 20 سال اخیر 
با شهرسازی های مان، شــهرها را غیرانسانی 
کردیم و این شــهرها از ذیل حاکمیت انسان 
بیرون رفته. ما هم از طبیعت جدا شــده ایم و 
هم از شــهرهایی که به گونه ای انسانی باشند 
و بســیاری از این آداب بــرای این که فضای 
فیزیکی برای بازنمایی نداشــتند، آرام آرام به 

فراموشی سپرده شده اند. 
 چقدر می توان امیدوار بود نسل های 
آینده شــاهد ماندگاری سنت هایی 

همچون عیدنوروز باشند. 
 نوروز همان گونه که کریســمس در اروپا و 
آمریکا تحوالت بنیادین داشــته، از تحوالت 
بی بهره نبوده، اما چــون قدرت این را دارد که 
هنوز مردم را بدون رنگ پوست و نژاد و... جمع 
کند، ماندگار خواهد بود، اگرچه ممکن است 
به همین شکل نباشد، اما بی شک باقی خواهد 
ماند، چون یکــی از مولفه های ایرانیت هم در 
معنای خاص کلمه و هم در معنای اسطوره ای 

کلمه، عید است و باقی خواهد ماند.  

 لیال مهــداد|  ســیدجواد میــری، عضو 
و  هیأت علمی پژوهشــگاه علوم انســانی 
مطالعات فرهنگی اســت. او بــا تحصیل در 
رشــته علوم  تجربی همــواره دغدغه هایی 
از جنس علوم  انســانی و اجتماعی داشته؛ 
دغدغه هایی که منجر به ادامه تحصیل او در 
ادیان دانشگاه یتوبریک  دپارتمان مطالعات 
شــد. این جریــان بعدها به چــاپ آثاری 
رســید که ازجمله آنها می توان به »نگاهی 
مردم شناسانه به چین و روسیه در جغرافیای 

سیاسی ایران«، »ایران فرهنگی: فرصت ها و 
چالش های ایران در تاتارستان« و »تأملی بر 
فقر تئوریک در علوم انســانی ایران« اشاره 
کرد. در این گفت وگو پــای صحبت های او 
نشسته ایم تا درباره یکی از اعیاد کهن ایران 
باستان سخن بگوید و زوایای مختلف تأثیر 
این اعیاد بــر زندگی اجتماعی را بررســی 
کند. همچنین با او درباره انســانی ســخن 
گفتیم که تحت الشــعاع آداب  و رسوم قرار 
می گیرد و در این دادوســتد بــه دگرگونی 

می رسد. هرچند ســیدجواد میری همچنان 
بر این باور است که انسان شهرنشین امروز 
به جهت جدایی از طبیعت، شهرســازی های 
ناهمگــون در دهه های اخیــر و انفصال از 
زیســت بومی که در گذشته تجربه می کرده، 
دیگر نمی تواند رســوم گذشته همچون عید 
را به فرمی که در ایران باســتان بود، زندگی 
کند. با این حــال، همچنان معتقد اســت 
رسومی نظیر عید نوروز باعث گردهم آوردن 
انسان ها خواهد شــد، فارغ از نژاد و رنگ. 

در ایــن گفت وگو به تفصیل دربــاره تمایز 
باور و زیست انســان کهن و انسان معاصر از 
دریچه اعیادی مثل عید نوروز صحبت شده 
اســت که در ادامه می خوانید. دکتر میري 
جامعه شناس تعریفي مدرن از هویت ایراني 
با تکیه بر به رســمیت شناختن تکثر و تنوع 
قومي و فرهنگي و زباني ارایه کرده اســت 
که این تعریف به وحدت ملي و همنشــیني 
مســالمت آمیز اقوام ایراني کمک شــایاني 

می کند .
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  در حدود 26 کشور این عید به عنوان مظهری قرار گرفته تا بتواند یک 
حوزه تمدنی بسیار وسیع را به یکدیگر متصل کند

 سیب ، سرکه، سنجد و سمنو نمادهای هفت سین هستند که در پارادیم 
طب قدیم قرار می گیرند و هر کدام خاصیت درمانگری دارند

سیدجواد میری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
 از عید نوروز و تأثیر زمان بر این عید باستانی می گوید

فصلی برای وصل 

زمانی که از عید نوروز سخن 
می گوییم باید به این مسأله 
توجه داشته باشیم که همه 

اینها ریشه در درازنای تاریخ 
دارد و این گونه نیست که 

مبدا یا نقطه آغازینی بتوان 
برای آن متصور بود. درواقع 

بسیاری از این سمبل ها برآمده 
از زیست بوم آدم ها بوده و 
می توان آنها را در زندگی 

روزمره انسان های آن دوران 
جست وجو کرد یا به تعبیر 

دیگر نشان از زندگی روزمره 
انسان آن دوران دارد

نوروز همان گونه که 
کریسمس در اروپا و آمریکا 
تحوالت بنیادین داشته، از 
تحوالت بی بهره نبوده، اما 
چون قدرت این را دارد که 
هنوز مردم را بدون رنگ 

پوست و نژاد و... جمع کند، 
ماندگار خواهد بود؛ اگرچه 
ممکن است به همین شکل 

نباشد، اما بی شک باقی خواهد 
ماند، چون یکی از مولفه های 

ایرانیت هم در معنای 
خاص کلمه و هم در معنای 
اسطوره ای کلمه، عید است

هر
: م

س
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