وب َو ْ َ
ب ال ْ ُقل ُ ِ
الب ْ َصا ِر یَا مُدَ ب ِّ َر
یَا مُ َقلِّ َ
ْ
َ
ِ
اللَّیْلِ َو النَّ َها ِر یَا مُ َح ِّول ال َح ْول َو
َْ
ال ْح َوا ِل َح ِّو ْل َحالَنَا إِلَی أَ ْح َسنِ ال ْ َحا ِل
ویژه

عید بر شما شیعیان
مبارک باد

نوروز

نشریه داخلی موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
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معاون رئیسجمهوری در جلسه ستاد خدماتسفر استان مرکزی:

مهمترین پیام نوروز
امید است

همینصفحه

تشریح اقدامات و دستاوردهای موسسه آموزش
عالی علمی -کاربردی سازمان
نامورمطلق:

معاون رئیسجمهوری در جلسه
ستاد خدماتسفر استان مرکزی:

معاونرئیسجمهوریدرجلسهستادهماهنگی
خدماتسفراستانمرکزی،تأکیدکردکهمهمترین
پیام نوروز پیام امید است و مردم ما شایسته امید،
شایسته آینده بهتر ،خدمات بهتر و تکریماند.

دانشجویان موسسه آموزش
عالی سازمان در المپیاد

کشوری فرش درخشیدند

3

انتصاب سرپرست مرکز

آموزش علمی -کاربردی
صنایع دستی زاهدان

3

پدیده گردشگری در
جهان امروز ،مسالمت آمیز
ترین جنبش خانواده بشری
است

صفحه 2

سال  95سال خوبی
برای صنایعدستی ایران بود

 8صفحه تک شماره
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صفحه 2

نوروز در آذربایجان
شرقی

6

مهــمتــرین پیام نــوروز امیــد است

بهگزارش خبرنگار میراث آریا ،دکتر زهرا
احمد یپور معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان
میرا ثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،در این
جلسه گفت« :عنوانی که برای نوروز  96انتخاب
شده ”نوروز متفاوت“ است و قرار است در این ایام
خدمات متفاوتی ارائه شود.
این خدمات متفاوت از منظر آموزش و نظارت
و خدمات در ستاد هماهنگی خدمات مرور شده و
دستورالعملهای ارسالی به استانها با همین رویکرد
بوده است تا بتوانیم براساس پیامهایی که قرار است
نوروز  96منتقل کند ،در امر آموزش و خدمات و نظارت
موفق باشیم».
وی در ادامه گفت« :نوروز  96باید پیامرسان خدمت
به مسافران نوروزی باشد .پیام نوروز  96احترام است و

گردشگران و شهروندان باید این را احساس کنند .پیام
دیگر نوروز سالمت است و باید بتوانیم در نوروز ،عالوهبر
امنیت جادهها ،با امنیت قضایی جشن سال نو را در کام
گردشگران خوش و شیرین نگه داریم».
رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری گفت« :مهمترین پیام نوروز امید است .مردم
ما شایسته امید ،آینده بهتر ،خدمات بهتر و تکریماند .ما با
رعایت منشور حقوق شهروندی تالش میکنیم که امید
و اعتماد را به مردم برگردانیم.
نبایدبهعنوانمجریاندستگاههاومتولیانامور،بهواسطه
ناهماهنگی یا کمکاری ،باعث از دست رفتن امید و اعتماد
مردم شویم .این تکلیف ماست ،تکلیفی که در نوروز جلوه
بیشتری پیدا میکند.
گردشگراننوروزیبیشترینرفتوآمدهاوحملونقلها

را در این بازه زمانی دارند .ممکن است زیرساختهای ما
متناسب با این حجم از سفر نباشد ،اما با مدیریت و تدبیری
که در استانها اندیشیدهایم سعی میکنیم مردم با
رضایتخاطر سفرهای خود را بهپایان برسانند و با خاطره
خوش به شهرهایشان برگردند».
اوخاطرنشانکرد«:رویکردنوروزمشارکتیاستوقرار
نیست فقط دولت یا یک نهاد یا یک دستگاه برگزارش کند.
خودستادخدماتسفرنیزبراساسهماهنگیبیندستگاهی
شکل گرفته است.
این مشارکت بین  18دستگاه برای کمکرسانی
به سازمان میراثفرهنگی است تا بتوانیم بهکمک هم
فرصتهای مناسب در اختیار مسافران قرار بدهیم .از
همافزایی و مشارکت بیندستگاهی ،نوروز  96با خدمات
مناسبتری همراه خواهد بود».

دکتر شهرود امیرانتخابی رئیس موسسه آموزش عالی سازمان:

میراث فرهنگی باز تعریف هویت مشترک جمعی ماست
اغراقنیستاگربگوییم توجهبه مقولهمیراثفرهنگی
یکی از پیامدهای اصلی ظهور دولت مدرن مخصوصاً در
جوامع در حال توسعهای مثل ایران بوده است .میراث
فرهنگی همانگونه که از عبارت میراث برمیآید در صدد
است نشان دهد که فرهنگ جمعی «ما» در مقام یک ملت
ریشههای تاریخی دارد و از گذشته به ارث رسیده است.
پس این «ما» در طول تاریخ وجود داشته و فرهنگی
مخصوص خود را پرورش داده است که نسلهای بعدی
آن را به ارث بردهاند.
میراثفرهنگیعینیترینوبزرگترینشاهدوجودوسر
زندگی و خالقیت یک ملت در طول تاریخ است .میراثی که
مقومحستعلقجمعیبهیکسرزمینوهویتمشترکاست
که خود اساس شکلگیری و قدرتمندتر شدن یک دولت

ـ ملت و حتی به تعبیر برخیها گذار به دموکراسی است.
اگروجودیکهویتملیمشترکراازارکاناساسیدولت

ـملتمدرنبدانیم،نقشمیراثفرهنگیمادیومعنویدر
کمکبهشکلگیریچنینهویتمشترکیعیانترمیشود.
اما از آنجایی که پویایی و تغییر از ویژگیهای
اساسی مدرنیته است ،فهم از اهمیت میراث فرهنگی
و جایگاه آن در سیاستهای فرهنگی و به تبع آن
سیاست هویت نیز مشمول این تغییر بوده است .نگاه
دولت و ملت ایران به میراث فرهنگی و اهمیت آن در
دور ههای مختلف تاریخ معاصر ایران نیز دستخوش
تغییر و تحول بوده است.
زمانی میراث فرهنگی ایران باستان و زمانی دیگر
میراث فرهنگی اسالمی در کانون توجه دولت یا ملت
قرار گرفته است.
بنابراین نه تنها جایگاه میراث فرهنگی در سیاست

فرهنگی در ایران معاصر تغییر کرده بلکه تحول در فهم
اهمیت میراث فرهنگی هم سیاست فرهنگی را تحت
تأثیر قرار داده است.
با توجه به تعامل میان سیاست فرهنگی و خود فرهنگ
واضح است که این امر بر فرهنگ نیز تأثیرگذار بوده است.
همهاینهادرحالیاستکهجهانیشدنارتباطاتوفرهنگ
باعثتقویتنگاهاقتصادیبهمیراثفرهنگیوبهعبارتدقیقتر
پدیدآمدهگردشگریفرهنگیشدهاستکهبرایکشورهای
قدیمیمثلایراناهمیتویژهایدارد.
به این ترتیب میراث فرهنگی نه تنها در خدمت
تعریف و باز تعریف هویت مشترک جمعی است بلکه
همزمان میتواند در خدمت اقتصاد فرهنگی و اقتصاد
ملی هم باشد.

اخبار
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تشریح اقدامات و دستاوردهای موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی سازمان
دکتر شهرود امیرانتخابی رئیس موسسه
آموزش عالی سازمان در تشریح اقدامات و
دستاوردهای  26ماه فعالیت های موسسه از
بدو تاسیس تا آخر سال  95گفت :موسسه
آموزش عالی علمی -کاربردی سازمان در
آغازین سال های به روی کارآمدن دولت
تدبیروامید(دیماه)93بهمنظوررفعنیازهای
تخصصیسازمانتاسیسورسماًآغازبکارکرد
؛سازمانیکهآموزشدرآنتقریب ًاروبهافولو
تعطیلیبود؛مرکزآموزشعالینیاورانتعطیل
وتالشهابرایاحیایآنبهجایینمی رسید.
تحت چنین شرایطی موسسه آموزش عالی
با هدف تربیت نیروی متخصص شاغلین در
سازمان و سیاست های اعالمی دولت -که
تاکید بر رشد و توسعه گردشگری از طریق
تعامل و گفتگو با دنیا داشت -برای فعالین
حوزه آغاز به کار کرد.
 در دو سال گذشته مجموعه ای با بیش از دومیلیارد و هفتصد میلیون بدهی در پایان سال 93
را به سودهی در پایان سال 94رسانده شد.
یکیازاقدامات،مصوبکردن50سرفصلجدیدبرای سازمان بوده است .رشته هایی که با تصویبش
انقالبی در آموزش سازمان به وجود خواهد آورد و
گوی سبقت را از تمامی موسسات و دانشگاه های
رقیب خواهد ربود.
 در مهر ماه سال 95رشته های مراکز آموزشاینموسسهدر2مقطعکاردانیوکارشناسی،رشد
 33درصدی داشته است.
 -در مهر ماه امسال در  277رشته محل در مراکز

تحت پوشش دانشجو در 25مرکز آموزش تحت
پوشش و نظارت خود پذیرفته شد.
 بهمن ماه سالجاری 1300 ،دانشجو در مقطعکاردانیوکارشناسیفارغالتحصیلشدندکهاغلب
دررشتههایمهارتی«شغلمحور»نظیر(طراحی
لباس،سفال،مصنوعاتچوبی،هتلداری،گردشگری
و فرش و )...بوده اند و اکثریت این دانش آموختگان
در حرفه های مرتبط مشغول به کار شده اند و یا
اقدام به کارآفرینی کرده اند.
 مراکزتحتپوششاینمؤسسهدرکنارفعالیتدانشگاهیدرسال،95مجریدورههایکوتاهمدت
درحوزهمأموریتهایسازمانمتبوعنیزبودهاست؛
بطوری که در نیمه اول سال  95در  30استان اقدام
بهاجرای«هشتدوره توانمندسازینیرویانسانی
بخش گردشگری»(آموزش پرسنل و مدیران هتل
های ،3،4و 5ستاره ،آموزش کارکنان واحدهای
بینراهی،آموزشکارکنانسفرهخانههایسنتی،
آموزش دهیاران روستاهای هدف و  )...داشته که
مجموعاًدراینهشتدوره7051نفردرقالب248

کالس ( 2144ساعت) آموزش دیده اند.
درنیمهدومسالنیز«درمرحلهدومتوانمندسازینیرویانسانیبخشگردشگری»نیزدر19استان،
ده دوره توانمندسازی نظیر (دوره راهنمایان موزه،
راهنمایان طبیعت گردی ،راهنمایان ایرانگردی و
جهانگردی،مدیریتارتباطبامشتری،اقامتگاههای
بومگردی،جوامعمحلی،مدیرانفنیدفاترخدمات
مسافرتی و )...جمعاً  5700نفر در  190کالس (هر
کالس 8ساعت) آموزش دیده اند.
 در قالب «دوره های ضمن خدمت» نیز امسالبالغ بر چهل دوره برای پرسنل سازمان و ادارات
کلبرگزارشدهکهجمعاً2262نفر(1695ساعت)
آموزش داشته اند .که تعداد کل فراگیران آموزش
دیده در سالجاری بالغ بر پانزده هزار نفر بوده است
که در نوع خود کم نظیر و موفقیت برجسته ای به
حساب می آید.
 در سال گذشته (10 )94دوره توانمندسازیدوره های کوتاه مدت گردشگری را با مشارکت
برخی موسسات بخش خصوصی توانمند در
 31استان برگزار کردیم.طبق آمار اعالمی
جمعاً  7051نفر به مدت 1748648نفر ساعت
آموزش دیده اند.
درسال94بامجوزدفترگسترشدانشگاهجامع4مرکزآموزش دولتی و 2دو مرکز آموزش آموزش
خصوصی(دراستانهایخوزستان،یزد،کهکیلویه
و بویراحمد،لرستان،خراسان رضوی و مازندارن
افتتاح و راه اندازی شد.
 تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل درپایان سال  93به دلیل سیاست های اشتباهو

متولیان امر در آموزش سازمان در دولت
قبل در مجموعه  19مرکز دولتی و خصوصی
کمتر از 2هزاردانشجو بود که عم ً
ال مراکز با
ورشکستی و تعطیلی مواجه شده بودند ،اما
در سال  94با دمیدن روح تازه ایی به مراکز در
مراکز دولتی 4858نفر و در مراکز خصوصی
تحت نظارت 3268نفر تعداد دانشجویان
افزایش یافت ؛ یعنی جمعا  8126نفر دانشجو
در مراکز تحت پوشش.پیشبینی میشود با
آمار اعالمی واحد گسترش دانشگاه ،پذیرش
بهمن ماه  1395تعداد دانشجویان مراکز بیش
از 10هزار نفر برسد.
همکاران گرامی ،اکنون چه بخواهیم و چه
نخواهیم گردشگری در حال تبدیل شدن
به قلب تپنده اقتصاد کشور است و مجموع
سازمان میراث فرهنگی با تالش های شبانه
روزی شخص معاون محترم رئیس جمهور
سرکار خانم دکتر احمدی پور و مجموعه
سازمان از یک سو و حمایت های جناب دکتر
روحانی رئیس جمهور محترم که اعتقاد به
مسئله گردشگری دارند و آنرا سکوی رشد و
توسعه کشور می دانند از سوی دیگر در تالش
هستند تا این مسئله را به نقطه مطلوب و در
شان ملت ایران برسانند و سخن آخر آنکه :تا
آموزش و تربیت نیروهای متخصص و ماهر (به
صورت دانشگاهی و همگانی)در راس برنامه ها
و اولویت های سیاستگذاری در این حوزه قرار
نگیرد،ناکامی در سایر برنامه ریزی ها را به
وجود خواهد آورد.

بهمن نامورمطلق:

سال  95سال خوبی برای صنایعدستی ایران بود
در آخرین نشست معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی
کشور با هنرمندان صنایعدستی ،بر لزوم نوآوری و نگاه
نو و روبهآینده در صنایعدستی تأکید شد.
بهگزارش میراث آریا بهنقل از مرکز روابطعمومی و
اطال عرسانی سازمان میرا ثفرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری ،بهمن نامورمطلق ،معاون صنایعدستی کشور
 ،در این نشست ،ضمن تأکید بر لزوم برگزاری این جلسات
گفت« :براساس گزار شها و آمارها ،صنایعدستی رشد
زیادی داشته و روندی روبهپیشرفت را طی میکند.
خوشبختانه بههمت شما هنرمندان و همکاران معاونت،
مشاهده رشد در این زمینه بسیار خوشحالکننده است و
امیدواریم که این رشد به میزان مقبول و آرمانی مدنظرمان

برسد».او گفت175« :میلیون دالر صادرات ثبتشده در گمرک
داشتهایم؛ حتی آمارها در صادرات چمدانی بسیار زیاد بوده
است .معاونت برای نخستین بار فجر صنایعدستی را برگزار
کرده که در گفتمانسازی و تبلیغ این هنر بسیار تأثیرگذار
است و اکنون دبیرخانه این جشنواره نیز راهاندازی شده است».
نامورمطلق همچنین بیان کرد« :برگزاری هجدهمین
مجمع شورای جهانی صنایعدستی ،نمایشگاه هزاردستان و
نخستین جشن تولید در سال  95صورت گرفت که درمجموع
سال خوبی برای صنایعدستی رقم زد».
معاون صنایعدستی کشور تأکید کرد« :اکنون باید بهدنبال
ایجاد ساختاری برای ایجاد ادارهکل صادرات باشیم تا بهصورتی
تخصصیتر به بحث صادرات صنایعدستی بپردازیم .با این

اقدام ،افرادی بهصورت تخصصی به بازارسازی و بازارشناسی
خواهند پرداخت».
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور تصریح کرد:
«جوانان ما باید به طراحیهای جدید در صنایعدستی رو
بیاورند .باید با زیباییشناسی گذشته و حفظ هویت گذشته
به طرحهای نوین و مدرن رو بیاوریم».
نامورمطلق در خاتمه خاطرنشان کرد« :بازارچه عودالجان
نیز ظرفیت خوبی برای رونق صنایعدستی است که پیگیریها
ِ
دست انجام است».
برای گسترش آن در

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدماتسفر تأکید کرد؛

مدیریت نوروز  96با رعایت منشور حقوق شهروندی
رئیس ستاد مرکزی هماهنگی
خدما تسفر و معاون گردشگری سازمان
میرا ثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
گفت« :نوروز  96باید با رعایت منشور
حقوق شهروندی و تمرکز بر خدمات
متفاوت مدیریت شود».
بهگزارشمیراثآریابهنقلازمرکزروابطعمومی
واطالعرسانیسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستی
و گردشگری ،مرتضی رحمانیموحد معاون

گردشگری ،روز چهارشنبه  11اسفند در همایش
معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداریهای
سراسر کشور ،با تشریح برنامههای ستادهای
اجرایی خدماتسفر استانها و نحوه مدیریت در
دبیرخانه ستاد مرکزی ،بر برگزاری متفاوت نوروز
 96در سراسر کشور تأکید کرد.
او با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندی در
چتر گستردهشده بر سر همه امور و برنامههای در
ِ
دست اقدام درنظر گرفته شده است ،ارائه خدمات

متفاوت به هموطنان را رأس امور و مدیریت نوروز
پیش رو عنوان کرد.
معاون گردشگری همچنین با مطرح کردن
نحوه آمارگیری در نوروز  96بر مبنای نفرشب
اقامتوبررسیمیزانبازدیدازجاذبههاومکانهای
تاریخیفرهنگیکهقابلیتسنجشراداشتهباشند،
بهتشریح امکانات اسکان و پذیرایی از مسافران در
ساختار ستادهای اجرایی خدماتسفر استانها
پرداخت.

فرهنگ
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همایش دوستداران موسیقی اصیل ایرانی
این همایش با حضور دانشجويان رشته موسيقي مرکز ،دوستداران
موسیقی ایرانی  ،وپیشکسوتان عرصه موسیقی ازاستانهای مختلف
کشور و جمعی از روسا و سرپرستان استانی برگزار و طی آن از (ساز
سماع) نیز رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومي مرکز علمي -کاربردي صنايع دستي اراک؛ این
همایش با حضور دانشجويان رشته موسيقي مرکز و دوستداران موسیقی ایرانی،
سرپرست معاونت صنایع دستی ،مشاورمدیرکل درحوزه صنایع دستی اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان مرکزی و پیشکسوتان عرصه
موسیقی ازاستانهای مختلف کشور برگزار و طی آن از (ساز سماع) نیز رونمایی شد.
سیدمحسنرحمتیسرپرستمعاونتصنایعدستیضمنحضوردرآیینرونمایی
سازسماعکهپیشکسوتانعرصهموسیقیواستادحمیدآخوندیمبدعاینسازحضور
داشتازتمبریادبودهمایشدوستدارانموسیقیاصیلایرانیوسازسماعرونماییکرد.

مشاور مدیرکل در حوزه صنایع دستی در این همایش گفت :مهراصالت
گواهینامه ای است که یونسکو ودفترهای فرهنگی -هنری منطقه ای به طور
مشترک برای حفظ ،احیا و تداوم فعالیت حرفه وارزش های بومی وسنتی به
صنایع دستی اصیلی عطا می کند.
کاظمی افزود :هنرمندان و صنعتگران با مهارت های حرفه ای ،الگوها ومفاهیم
سنتی ابداع و نوآوری نمایند.
وی ادامه داد :این گواهینامه هردوسال یکبار به هنرمندان اعطا می شود و دارای
اعتبار 4ساله می باشد که معیارها ومزایای خاص خود را دارا می باشد.
کاظمی گفت :درپی این اقدام یونسکو ایران ازسال  1390تصمیم به برگزاری
داوری نشان ملی مرغوبیت کاالهای صنایع دستی گرفت که طبق آن هر اثر صنایع
دستی که موفق به اخذ این نشان گردد مجاز به شرکت در داوری مهراصالت
یونسکو خواهد شد.

برگزاری اولین نمایشگاه آکادمیک شیرینی و صنایع دستی
دکترمرتضویرئیسمرکزآموزشعلمی-کاربردی
جهانگردی استان کرمان از برگزاری اولین نمایشگاه
آکادمیکشیرینیوصنایعدستیبامشارکتدانشگاه
جامع علمی -کاربردی استان کرمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی-
کاربردی جهانگردی استان کرمان؛ حمید مرتضوی
رئیس این مرکز با اشاره به برگزاری اولین نمایشگاه
آکادمیک شیرینی و صنایع دستی از تاریخ  10الی 13
اسفندماه1395درتاالرایرانگردیوجهانگردیبیان
داشت :این نمایشگاه با حضور اساتید ،دانشجویان،
آموزشگاهها و کارگاههای شیرینی وهنرمندان در

عرصه صنایع دستی در جهت اقتصاد مقاومتی اقدام
وعمل ،حمایت از کارآفرینی دانشجویان ،اساتید،
معرفی کارگاهها و مشاغل خانگی ،فروش محصوالت
و آگاه بخشی و اطالع رسانی و تغییر نگرش جامعه و
مردم نسبت به فرهنگ کسب و کار برگزار خواهد شد.
مرتضویافزود:درایننمایشگاهاساتید،دانشجویان
و فعاالن اقتصاد مقاومتی ،محصوالت باکیفیت خود را
باقیمتیمناسبوباتخفیفویژهجهتخریدشیرینی
و آجیل ایام عید ارائه می دهند.
وی گفت :معرفی آخرین دستاوردهای داخلی
صنایع دستی ،صنعت شیرینی و شورینی دانشجویان،

معرفی شیرینیهای اصیل کرمان از جمله سوهان
زرند ،مسقطی سیرجان ،شیرینی خانگی کرمان
و قاووت ،جذب سرمایه گذار ،رونق بخشیدن
به تولیدات ،معرفی منابع انسانی ،اشتغالزایی
و تبلیغات و آگاهی بخشی به بازدیدکنندگان
مهمترین اهداف اولین نمایشگاه آکادمیک
شیرینی و صنایع دستی است.
مرتضوی بیان داشت :یکی از شروط
اصلی داشتن غرفه در این نمایشگاه ،فروش
محصوالت خانگی و دستاوردهای دانشجویان
کارآفرین است.

کسب رتبه دوم در یازدهمین المپیاد فرش دستباف ایران توسط دانشجوی مرکز
آموزش میراث هگمتانه همدان
یازدهمین المپیاد کشوری فرش دستباف به میزبانی شهر شیراز
برگزار و پس از برگزاری مسابقات در چهارگرایش با معرفی نفرات برتر
به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی -کاربردی میراث
هگمتانه همدان؛ یازدهمین المپیاد فرش دستباف به میز بانی
استان فارس و شهر شیراز با حضور منتخبینی در این رشته ازکلیه
استانهای کشور در چهار گرایش رنگرزی ،طراحی ،بافت و مرمت
برگزارگردیده که چهار نفر از دانشجویان مرکز میراث هگمتانه
همدان به اسامی:

 -1شهرام کندی در گرایش مرمت
 -2علی اصغر حسنی در گرایش طراحی
 -3الهام میرزائی در گرایش رنگرزی
 -4زهره مصباحی در گرایش بافت
در این المپیاد شرکت نمودند .این المپیاد با حضور دانشجویان از
کلیه داشنگاه های سراسر کشور برگزار گردید و از سطح بسار باالیی
برخوردار بوده که در پایان و پس از اعالم نظر داوران آقای شهرام کندی
از مرکز آموزش علمی -کاربردی میراث هگمتانه موفق به کسب رتبه
دوم در گرایش مرمت گردید.

انتصاب سرپرست مرکز آموزش علمی -کاربردی
صنایع دستی زاهدان
طی حکمی از سوی رئیس موسسه
آموزش عالی علمی -کاربردی میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری،
سرپرست مرکز آموزش علمی -کاربردی
صنایع دستی زاهدان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه
آموزش عالی علمی -کاربردی میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری؛ با
صدور حکمی از سوی آقای دکتر شهرود
امیر انتخابی ،رئیس موسسه آموزش عالی
علمی -کاربردی میراث فرهنگی ،صنایع

دستی و گردشگری؛ آقای مصطفی میر به
عنوان «سرپرست مرکز آموزش صنایع
دستی زاهدان» منصوب شد.
متن حکم بدین شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای مصطفی میر
با اهداء سالم
با عنایت به تخصص ،تعهد و تجارب
ارزشمند جنابعالی ،بر اساس موافقت نامه
شماره /3582ج/ن ط مورخ10 /11 /1395 :
دانشگاه جامع علمی -کاربردی استان
سیستان و بلوچستان و نظر به اخذ تاییدیه

هیات اجرایی جذب موسسه ،به موجب
این حکم شما را به مدت  6ماه به سمت»
سرپرست مرکز آموزش صنایع دستی
زاهدان» منصوب مینمایم.
امید است با استعانت از خداوند متعال،
با همت و درایت در انجام امور و مساعدت
و همدلی با کلیه همکاران محترم ،در به
ثمر رسیدن اهداف نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران و موسسه آموزش عالی
علمی -کاربردی میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری موفق باشید.
مقتضی است در ایام هفته تمام وقت و
موثر در مرکز آموزش حضور داشته باشید.

دانشجویان موسسه آموزش عالی سازمان در المپیاد کشوری فرش درخشیدند

یک مقام اولی و دو مقام دومی حاصل تالش
دانشجویانمراکزآموزشتحتپوششموسسه
آموزش عالی سازمان در یازدهمین المپیاد
کشوری فرش دست بافت بود.
به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش
عالی علمی -کاربردی میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری؛ در یازدهمین المپیاد فرش
دست بافت کشور که با حضور  20استان در مرکز
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تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
فارس برگزار شد ،دانشجویان مراکز آموزش
تحت پوشش موسسه آموزش عالی سازمان
افتخار آفریدند.
به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش
عالی سازمان ،این المپیاد در  4گرایش رنگ
رزی ،طراحی ،بافت و مرمت برگزار شد که در
پایان3روزرقابت،فرزانه موالییازمرکزآموزش

علمی-کاربردیبیستونکرمانشاهرتبهاولرشته
فرش در گرایش بافت را کسب کرد.
همچنینسمانهحبیبیازمرکزآموزشصنایع
دستیتهرانرتبهدومرشتهفرش،گرایشطراحی
را کسب کردو شهرام کندی از دانشجویان مرکز
آموزش عالی علمی -کاربردی میراث هگمتانه
(همدان) رتبه دوم رشته فرش در گرایش مرمت
را کسب کرد.

کسبرتبهبرترالمپیادفرشدستباف
ایرانتوسطدانشجویمرکزآموزش
میراثبیستونکرمانشاه
دانشجویمرکز
آموزش علمی-
کاربردی میراث
بیستوندرالمپیاد
ئانشجویی فرش
دستباف عنوان
اول را کسب کرد.
به گزارش روابط
عمومیمرکزآموزش
علمی-کاربردیمیراث
بیستون کرمانشاه؛
خانم فرزانه موالئی،
دانشجویدورهکاردانی
اینمرکز،درالمپیاددانشجوییفرشدستبافکشور،رتبهاولرشته
فرش گرایش بافت را کسب کرد.
الزم بذکر است؛ یازدهمین المپیاد فرش دست باف کشور ،با
حضور  20استان از سوم تا پنجم اسفند ماه در مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس(شیراز)برگزار شد.

کسب مقام دوم المپیاد فرش توسط
دانشجوی مرکزآموزش
علمی -کاربردی صنایع دستی تهران
خانمسمانهحبیبی
دانشجویمقطعکاردانی
رشته فرش دستباف
مرکزآموزش علمی-
کاربردیصنایعدستی
استانتهرانتوانست
در یازدهمین دوره از
المپیادفرشایرانمقام
دوم رشته طراحی را
کسب کند.
به گزارش روابط
عمومی مرکز آموزش
علمی -کاربردی صنایع
دستی استان تهران؛ در
این المپیاد علمی و مهارتی که به مدت سه روز و به میزبانی شیراز
برگزار شد ،شرکت کنندگان در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی
در گرایش های «مرمت»« ،رنگرزی»« ،بافت» و «طراحی» فرش
دستبافبایکدیگربهرقابتپرداختند.المپیادملیفرشبامشارکت
وهمکاریآموزشوپرورش،سازمانصنعت،معدنوتجارتومرکز
ملی فرش ایران برگزار می شود.
این رقابت با هدف و انگیزه ایجاد رقابت و سنجش سطح دانش
و مهارت نسل جوان و دانشآموخته فرش دستباف ایران همه
ساله در دو سطح دانشآموزی و دانشجویی برگزار میشود .در
این دوره از رقابت ها چهار نفر از مرکز آموزش علمی -کاربردی
صنایع دستی استان تهران حضور داشتند که در نهایت خانم
سمانه حبیبی توانست در رشته طراحی مقام دوم را کسب کند.

اخبار
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اخبار مراکز
اراک
مصاحبه تخصصی روابط عمومی مووسه آموزش عالی علمی -کاربردی با جناب آقاي مهندس سليمي رياست
مرکز آموزش صنایع دستی اراک جهت فرايند جذب و شرايط تبليغات نيمسال دوم.
آقاي سليمي رياست مرکز از پذيرش دانشجو بصورت بدون کنکور در نيمسال دوم  ( 95-96بهمن ماه  ) 95در
مرکز اراک در رشته هاي متنوع هنري و کاربردي خبر داد.
اين روز ها که تب جذب دانشجو ،دانشگاه ها و مراکز علمي را به عرصه رقابت کشانده است ،مرکز آموزش
علمي -کاربردي صنايع دستي استان مرکزي هم گام هاي مثبتي در اين راستا برداشته است.
چاپ و تکثير و نصب بنر و پوستر تبليغات مرکز ،جهت نيمسال دوم  95-96آغاز گرديد.
دورهآموزشیآشنائیباگردشگریسالمتدرمرکزآموزشعلمی-کاربردیصنايعدستياستانمرکزيبرگزارشد.
باحضور جمعی از مسئوالن استانی ومحلی وتعدادي از دانشجويان مرکز از پژوهشگران برتر تجلیل و از کتاب
سنگ نگاره های ایران زبان مشترک جهانی رونمایی شد.
ديدار و نشست صميمي رياست دانشگاه جامع علمی -کاربردی استان مرکزی با مديرکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در محل اداره کل برگزار گرديد.
ش دوستداران موسیقی با حضور دانشجويان رشته موسيقي مرکز ،دوستداران موسیقی ایرانی ،
این همای 
وپیشکسوتان عرصه
ثبت تقاضای درخواست وام توسط دانشجویان برای نیمسال دوم سال تحصیلی  95-96از تاریخ  25آذرماه
آغاز شده و تا  10بهمن ماه ادامه دارد.
ارومیه
رئيس مركز آموزشي علمي -كاربردي صنايع دستي و گردشگري ارومیه از آغاز ثبت نام مركز آموزشی صنایع
دستی و گردشگری استان برای نیمسال جدید تحصیلی خبر داد.
دوره کوتاه مدت آموزشی مدیریت ارتباط و رفتار مشتری در مرکز آموزش علمی -کاربردی صنایع دستی
ارومیه برگزار شد.
اردبیل
مرکزآموزشعلمی-کاربردیصنایعدستیاردبیلبراینیمسالدومتحصیلی95-96در7رشتهدانشجومیپذیرد.

اصفهان
مرکز آموزش علمی -کاربردی نقش جهان اصفهان در نیمسال دوم  96-95دانشجو میپذیرد.
در راستاي ارتقاي مهارت هاي مديران فني دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي و راهنمايان حوزه گردشگري
و كاركنان هتل ها و مركز ارائه خدمات گردشگري دوره آموزشي  8ساعته مديريت ارتباط با مشتري( )CRMدر مركز
آموزش علمي-کاربردي نقش جهان برگزار گرديد.
چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در روزهاي  04/11/95و  05/11/95توسط اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اصفهان با همكاري مركز آموزش عالي علمي -كاربردي نقش جهان در بخش
دبيرخانه اجرايي و ارائه مقاله برگزار شد.
نشست ايران شناسي و اصفهان شناسي با همكاري سراي ايران شناسي و مركز آموزش علمي  -كاربردي نقش
جهان تاريخ  95/10/11در اين مركز آموزش برگزار گرديد.
اهواز
دفترنظارتوارزیابیدانشگاهشهیدچمراناهوازبراساسبازدیدهایدورهاییازمرکزآموزشعلمی-کاربردیمیراث
مرکز آموزش علمی -کاربردی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خوزستان در راستای رسیدن به
اهداف علمی و ماموریت های سازمانی خود در سطح استان برای نیمسال دوم سال تحصیلی  95-96در  7رشته
کاردانی و کارشناسی دانشجو می پذیرد.
دانشجویانمرکزآموزشعلمی-کاربردیمیراثخوزستانازکارگاههابازدیدوباابزارنقشهبرداریآشناشدند.
هفتمیندوره کوتاه مدت آموزشی اقامتگاه هایبومگردی باحضوربیش از60نفر از عالقمنداندر مرکزآموزش
میراث خوزستان برگزار شد.
دانشجویان مرکز آموزش علمی -کاربردی میراث خوزستان از کارگاه ها و محوطه های میراث جهانی شوش،
چغازنبیل و هفت تپه بازدید کردند.
باهمکاریمرکزآموزشعلمی-کاربردیمیراثخوزستانوادارهکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
خوزستان  5دوره کوتاه مدت در  6ماهه دوم سال  95تحقق یافت.
به منظور معرفی رشته های مرکز آموزش علمی -کاربردی میراث خوزستان و جذب دانشجو در
این مرکز نشستی با رئیس اتحادیه مشترک هتلداران ،مهمان پذیرها و واحدهای پذیرایی بین راهی
خوزستان برگزارشد.
دانشجویان مرکز آموزش علمی -کاربردی میراث خوزستان از آثار  13گانه میراث جهانی سازه های آبی و
بافت تاریخی شوشتر بازدید کردند .
تبریز
مركز آموزش علمي-كاربردي صنايع دستي تبريز براي نيمسال دوم سالتحصيلي 95-96دانشجو مي پذيرد.
تهران
خانم سمانه حبیبی دانشجوی مقطع کاردانی رشته فرش دستباف مرکزآموزش علمی-
کاربردی صنایع دستی استان تهران توانست در یازدهمین دوره از المپیاد فرش ایران مقام دوم
رشته طراحی را کسب کند.
بازدید گروهی اساتید و دانشجویان مرکز آموزش علمی -کاربردی صنایع دستی استان تهران با حضور جناب
آقای جعفری رئیس مرکز از دهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته.

خراسان
دوره بازآموزی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی با حضور حدود  400نفر از عالقمندان برگزار شد. .
دوره آموزش اقامتگاه های بوم گردی با حضور بیش از  300نفر از عالقمندان در استان خراسان برگزار شد.
دوره آموزشی مدیریت ارتباط و رفتار مشتری با حضور بیش از  300نفر از عالقمندان برگزار شد.
زنجان
دوره های  10گانه توانمندسازی نیروی انسانی بخش گردشگری زنجان با موفقیت به پایان رسید.
پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی در نیمسال دوم  95-96مرکز آموزش علمی-کاربردی میراث
زنجان آغاز شد.
دهمین دوره از دوره های آموزشی توانمندسازی ویژه عوامل اجرایی راهیان نور برگزار گردید.
سنندج
مرکز آموزش علمی -کاربردی صنایع دستی کردستان در نیمسال دوم سال تحصیلی  5-96دانشجو می پذیرد.
قم
مرکز آموزش علمی -کاربردی صنایع دستی قم در مقاطع کاردانی و کارشناسی در نیمسال بهمن 95-96
دانشجو می پذیرد.
دوره های مقدماتی توانمند سازی در بهمن ماه  1395در مرکز صنایع دستی قم برگزار شد.
کرمان
حمید مرتضوی خبر داد :مرکز آموزش علمی -کاربردی جهانگردی استان کرمان برای اولین بار در استان در
رشته طال و جواهر-تراش سنگ های قیمتی دانشجو می پذیرد.
دکتر مرتضوی رئیس مرکز آموزش علمی -کاربردی جهانگردی استان کرمان از برگزاری اولین نمایشگاه
آکادمیک شیرینی و صنایع دستی با مشارکت دانشگاه جامع علمی -کاربردی استان کرمان خبر داد.
دوره آموزشی ویژه عوامل اجرایی کاروان های راهیان نور در مرکز آموزش علمی -کاربردی جهانگردی استان
کرمان برگزار گردید.
حضوررئیس،اساتیدودانشجویانمرکزآموزشعلمی-کاربردیجهانگردیاستانکرماندرراهپیمایی22بهمن.
حمید مرتضوی :ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰا در
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
حمید مرتضوی :با جذب حداکثری دانشجو در این مرکز ،امسال یک جهش بزرگ در پذیرش دانشجو انجام شد.
حمید مرتضوی رئیس مرکز علمی -کاربردی جهانگردی استان کرمان پژوهشگر برتر کشور شد.
کرمانشاه
مرکزآموزشعلمی-کاربردیمیراثبیستوندر3رشتهکاردانیو3رشتهکارشناسیناپیوستهدانشجومیپذیرد.
دانشجویمرکزآموزشعلمی-کاربردیمیراثبیستوندرالمپیادئانشجوییفرشدستبافعنواناولراکسبکرد.
دوره آموزش جوامع محلی روستاها در مرکز میراث بیستون کرمانشاه برگزار شد.
دوره آموزش راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی( تکمیلی) در مرکز میراث بیستون برگزار شد.
مدیر آموزش مرکز میراث بیستون به عنوان پژوهشگر برتر کرمانشاه انتخاب شد.
همدان(هگمتانه)
مرکز آموزش علمی -کاربردی میراث هگمتانه همدان در مقطع کاردانی و کارشناسی به صورت بدون کنکور
در بهمن ماه  95دانشجو می پذیرد.
استان همدان میزبان برگزاری چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی کشوری دانشجویان دختر دانشگاه
جامع علمی -کاربردی در سطح کشور میباشد.
دانشجویان مقطع کاردانی رشته فرش در معیت مدرس مربوطه اقدام به بازدید از کارگاه های این رشته در
حوزه های مرمت ،رنگرزی و بافت و دیگر کارگاه های مرتبط در این زمینه نمودند.
اولین جشنواره فرهنگی هنری درون دانشگاهی دانشگاه جامع علمی -کاربردی استان همدان برگزار میکند.
تشکیل کارگروه تدوین رشته کارشناسی مدیریت گردشگری  -گردشگری دفاع مقدس انجام مراحل و تدوین
این رشته در مراحل پایانی می باشد.
کسبرتبهدومدریازدهمینالمپیادفرشدستبافایرانتوسطدانشجویمرکزآموزشمیراثهگمتانههمدان
چهارمین کنگره معماری و شهر سازی ایران  -استان همدان ،به میزبانی استان همدان و در دانشکده هنر و
معماری دانشکده بوعلی سینا برگزار گردید.
چهارمین کنگره معماری و شهرسازی ایران  -همدان.
در مراسمی که با حضور دکتر امید ریاست محترم دانشگاه علمی -کاربردی کشور و معاون وزیر علوم برگزار
گردید از علی خاکسار به عنوان پژهشگر برتر از استان همدان تجلیل به عمل آمد.
یزد
دوره آموزشی آشنائی با گردشگری سالمت در مرکز آموزش علمی -کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی
وگردشگری استان یزد برگزار شد.
وزیر علوم از غرفه میراث فرهنگی در مسابقات والیبال کشوری بازدید کردند.
یاسوج
مرکز آموزش علمی -کاربردی میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری یاسوج برای ترم تحصیلی بهمن ماه
 95-96در مقطع کاردانی(بدون محدودیت) و کارشناسی دانشجو می پذیرد.
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آقای محمد مهدی حسن زاده سرپرست مرکزآموزش علمی-کاربردی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری یاسوج

پدیده گردشگری در جهان امروز ،مسالمت آمیز ترین جنبش خانواده بشری است
پدیده گردشگری در جهان امروز،
مسالمت آمیز ترین جنبش خانواده
بشریاستکهمیتوانددستآوردهای
اقتصادی،اجتماعی،سیاسیوفرهنگی
بسیاریرابرایپیشگامانآن بهارمغان
آورد،دنیایامروزبهشکلگریزناپذیری
تبدیل به دهکده ای جهانی با ارتباط
گسترده و عمیق شده است که فناوری
و تکنولوژی های نوین و استفاده از آن
امروزه به عنوان یکی از کلیدهای اصلی
درتوسعهکشورهامخصوصاکشورهای
جهان سوم مطرح گردیده است.
در سال های اخیر باتوجه به رشد
سریع شهر نشینی و به لطف رشد
تکنولوژی های ارتباطی ،انسان دارای
اوقات فراغت بیشتری شده است و به
تبع ان توانسته است به سیروسیاحت
وگردشدرجهانبپردازد.یکیازمنابعی
که به صورت عمده درعصر کنونی می
تواند درآمدهای قابل توجهی را رقم
زند و یا باالبردن تولید ناخالص ملی و
در نهایت درآمد ملی را در صحنه بین
المللی افزایش دهد ،صنعت تورسیم و
اکوتوریسم می باشد که در چند دهه
گذشته این صنعت توانسته جای پای
مناسبی را در روابط بین المللی یافته و
با ایجاد پیوند میان کشورهای مختلف،
منبع درآمد خوبی نیز برای بسیاری از
کشورهای جهان گردد.

همچنینبرقراریارتباطمیانملل
مختلف از طریق آشنایی با فرهنگ ها،
آداب و رسوم ها و پیشنیه های تاریخی
و فرهنگی یکدیگر ،موجبات استحکام
پیوندهای اجتماعی و سیاسی ملی را
فراهم آورده و در بسط و توسعه تفاهم
آمیز روابط بین المللی نقش بسزایی
خواهد داشت .
براساس آمارخیره کننده سازمان
جهانی گردشگری( )unwtoاین
صنعت به صورت گسترده درحال
تبدیل شدن به صنعت برتر دنیا و جزء
پارامترهایاقتصادیمهمجوامعبشری
میباشد.اماایرانکهجزء10کشوراول
باجاذبههایمیراثفرهنگیدردنیامی

باشد،هنوزبهجایگاهشایستهخوددراین
صنعت در دنیا نرسیده است .که لزوم
سرمایهگذاریدراینصنعتپاکتوجه
روزافزونمسئوالنامررامیطلبد.البته
درسال های اخیرشاهد توجه و سرمایه
گذاریبیشتری دراینصنعتمیباشیم
کهالبتههنوزکمبودهایبسیاریدراین
عرصه وجود دارد.
امایکیازچالشهایاصلیپیشروی
اینصنعتبهعدمآموزشنیرویانسانی
دراین زمینه می باشد.همانطورکه می
دانیمبخشاعظمپروسهتوسعهمربوط
به آموزش نیروهای انسانی می باشد
که اگراین امر تحقق پیدا نکند با وجود
زیرساخت های مناسب نمی توانیم به

نوای زندگی رد خاهن اهی سنتی زید

سهراب میگفت زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من
وتو برود اما این روزها طاقچه ها ،جای خود را به شلف ها داده اند ،شلف
هایی که با طراحی های متفاوت نمی توانند جای طاقچه ها را بگیرند و آن
لطافت و زیبایی وحس را به فضای خانه ایرانی برگردانند...
اگر درنوروز  96قصد سفر به شهر تاریخی یزد را دارید عالوه بر
گذر از کوچه های باریک آشتیکنان و استشمام بوی خشت و شنیدن
صدای دستگاههای بافندگی پارچه های سنتی یزدی و چشیدن طعم
خوش شیرینی های یزدی و دیدن شکوه معماری بناهایی همچون
امیرچخماق ،مسجد جامع کبیر ،آتشکده زرتشتیان ،دخمه ،باغ دولت
آباد و مجموعه خان و تجربه استراحت زیرآسمان پرستاره کویر وهیجان
سافاری و شترسواری در کویر از خانه های سنتی یزد نیز بازدید کنید
چرا که این خانه های اصیل ایرانی به عنوان یکی از زیباترین عرصه
های تبلور معماری اصیل ایرانی ،نشان دهنده عظمت و بزرگی این
شهر کویری می باشد و اغلب مسافران و گردشگران ،مشتاق بازدید
ازاین خانه های تاریخی هستند.
تعداد خانههای تاریخی در شهر یزد به عنوان گسترده ترین بافت
خشتی دنیا که در آستانه ثبت جهانی می باشد کم نیست .وجود حداقل
۱5۰خانهوعمارتتاریخیثبتشدهدرهرنقطهازکوچهپسکوچه های
این بافت تاریخی به عنوان یک در گرانبها در نوع خود بی نظیر است.

اهداف مورد نظردر توسعه گردشگری
برسیم .لذا وجود دانشگاه های نسل
سومکهبتواندجداازآموزشمحوربودن
بتواند پلی میان آموزش ومحیط
کاربرقرارنماید ضروری به نظرمی
رسد ،که این امرتوانست درمؤسسه
آموزش عالی علمی -کاربردی میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
تحقق پیداکند.
این آموزش ها باید یه صورت
کاربردیوعلمیدانشجویانرابامفاهیم
صنعت گردشگری آشنا نموده وبتواند
زمینه ورود این افراد را به محیط کسب
وکار فراهم نماید .مرکزآموزش عالی
علمی -کاربردی میراث فرهنگی،
صنایع دستی وگردشگری یاسوج
درسال 94تأسیس گردید که باتوجه
به قدمت کم خود توانست به سرعت
جایگاه خود را درمراکزآموزش عالی
دیگراستان بازنماید و با جذب اساتید
مجرب به آموزش دانشجویان مشتاق
تحصیل درحوزه های صنایع دستی
وگردشگری پرداخت.
اینمرکزضمنآموزشدانشجویان
درمقاطعکاردانیوکارشناسیدررشته
های مدیریت گردشگری ،صنایع
دستی(فرش دستباف) ،امورفرهنگی،
معماری داخلی ،گرافیک ،آموزش ده
گانهگردشگریبهجامعههدفومشاغل

محبوبه اشرف زاده مدیر آموزش مرکز آموزش علمی -کاربردی صنایع دستی یزد

بادگیرها ،حوض های فیروزه ای ،استفاده از خشت و گل،
گچ کاری های منحصر به فرد ،اتاق های سه دری و پنج دری،

آبگینه میراثی ماندگار
تاریخ شیشه گری حدود پنج هزار سال می باشد و اینکه
کدام کشور و در کدام منطقه به وجود آمده اتفاق نظر یکسانی
در بین محققین وجود ندارد.
در مورد کشف یا اختراع شیشه افسانه ها و حکایتهای
فراوان گفته شده .اما علمی ترین و واقع بینانه ترین این
است که شیشه در ابتدا توسط استادان سفال کشف شده
که در ابتدا به عنوان لعابی برای تزیین ظروف سفالی و بعد
ها به عنوان متریالی مجزا و دارای شخصیت مستقل شد.
اگر که به کارهای که در ابتدا ساخته شده نگاهی بیندازیم
خواهیم دید که تکنیک ساخت شیشه های اولیه بسیار
شبیه تکنیک سفال گران میباشد .تاریخ شیشه را نمی شود
بدون در نظر گرفتن تاریخ سفال و سرامیک بررسی کرد.
همانطور که میدانید تاریخ سفال و سرامیک در دنیا
تاریخ ۱۰هزار ساله دارد و در کشور ما تاریخی بیش از ۸هزار
سال و مطمینا کشور ما یکی از پیشگامان صنعت و هنر
شیشه گری بوده است .ساخت مهره های شیشه ای و ظروف،
مجسمه های شیشه ای(مجسمه کله عقاب دویست سال
بعد از میالد مسیح قسمت آذربایجان ایران)حکایت از این
دانش را دارد .حتی تکنیک هسته گلین()core forming
متعلق به دورانهای اولیه کشف این ماده بر میگردد که

مرتبطباگردشگرینمودکهمورداستقبال
اینافرادقرارگرفت.ایندورههاکهبرای
اولین باربا این حجم گسترده به سه
هدف قرارگرفت می توان دبا تداوم،
تحول مناسبی درآموزش افراد شاغل
درحوزههایگردشگریوصنایعدستی
برقرارنماید.
با توجه به این که استان کهگیلویه و
بویراحمد به عنوان یکی از مقاصد مهم
گردشگری در کشور و به دلیل جاذبه
های طبیعی ،توریستی و گردشگری
به عنوان سرزمین چهار فصل و به تبع
آن شهر زیبای یاسوج تحت عنوان
پایتخت طبیعت ایران شناخته شده
است ،وجود سرچشمه رودخانههای
مارون ،بشار ،زهره ،پیست اسكی
یاسوج ،ارتفاعات دنا و قلل مرتفع
این كوه تا ماه اردیبهشت پوشیده
از برف فراوان است.
رویش  ۱۲۴نوع گیاه ،داشتن
زیارتگاهها و بقاع متبركه امامان و ائمه
معصوم ،تمام این زیبایی اعجاب انگیز
شما را ترغیب به دیدار و گشت و گذار
نوروزی از این سرزمین رویایی می
نماید که با آرزوی توفیق و سالمتی
برای همه عزیزان در بهار سال ،1396
همه هم وطنان عزیز را به مهمانی از
استان چهار فصل کهگیلویه وبویراحمد
در ایام عیدنوروز دعوت می نمایم.

شیشه های رنگی ،درب های منبت کاری چوبی عالوه بر اینکه
زیبایی قابل توجهی به خانه های قدیمی و تاریخی یزد داده اند،
زندگی در شرایط آب و هوایی و اقلیم این استان کویری را برای
مردمان آن سهل تر کرده است.
خانه های یزد اکثرا شامل دو بخش اندرونی و بیرونی است .بیرونی
شامل اتاق ارسی ،حوضخانه ،تاالر ،زیرزمین و بادگیر و پایاب است.
اندرونی نیز که قسمت خصوصی خانه است ،شامل اتاق های سه دری،
پنج دری ،بادگیر ،تاالر ،کاله فرنگی ،ارسی و حیاط مشجر است .حمام
خانه ،حد فاصل حیاط بیرونی و اندرونی است .نارنجستان ،گودال
باغچه ،چاه خانه ،حوضخانه و منزل خدمه نیز از دیگر فضاهای
خانه های سنتی یزدی است.
از خانه های نفیس یزد که هریک ویژگی هنری ،معماری و تاریخی
ویژه ای دارند میتوان به خانه الری ها ،خانه رسولیان ،خانه محمودی،
کاله دوزها ،خانه حاج علی اکبر قناد ،خانه مشیر ،خانه ملک زاده ،خانه
مرتاض،خانهنوابرضوی،خانهحسینیان،خانهاربابی،خانهاقازاده،خانه
امید ساالر ،خانه امام زاده ای ،خانه شکوهی اشاره کرد.
امیدواریم اگر به یزد سفر کردید لذت استشمام بوی کاهگل و لمس
درهای چوبی و کلونها و لذت بیدار شدن با نور رنگی شیشه های ارسی و
صدای پرندگان را از دست ندهید.

استاد حیاس،شیشه گر و مدرس

بسیار شبیه به ساخت سفال میباشد که انسان نمیدانست
میشود در شیشه دمید و حجم های بزرگتر و زیبا تر بیافریند.
شیشه در دنیای امروز بسیار رشد وپیشرفت کرده است.
قسمتی از رشد و شکوفای این هنر مدیون شخصی است
به نام داله چیهولی.
که اولین مدرسه شیشه را در امریکا دایر کرد و از تمام دنیا
متخصصین و هنرمندان را گرد هم آورده و شروع به آموزش
تکنیک های نوین شیشه گری کردند .داله چیهولی دو اثر بسیار
معروف دارد که یکی از آنها به نام سقف ایرانی(persian
 )ceilingو مجموعه پرشین ()Persian seriesکه
به گفته خود او ایده و اندیشه این دو مجموعه را از آثار
زیبا و منحصر به فرد ایرانیان گرفته و تالش کرده که این
سمبلها(لوتوس)را در شیشه ایجاد کند.
سقف ایرانی در موزه ( Meuseam of fine
 )arts;Bostonنصب شده و روزانه پذیرای بازدید
کنندههایی بسیاری از سراسر جهان می باشد و در
واقع هم نماد وسمبل ایرانی را دارد و شیبه به
چتری دریایی است که هم تنوع و تلئلو رنگ و نور
را داراستکه از شاخصه های کشورهای چهار فصل
مخصوصا کشورمان میباشد.
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گردشگری شاه کلیدِ
رهایی اقتصاد از سایه نفت
دکتر امیرانتخابی در کمتر از سه سال
توانسته است تنها قطب آموزشهای
آکادمیک گردشگری کشور را شکل دهد
مهدی جهاندیده
سرپرست مرکز آموزش
علمی -کاربردی صنایع دستی اردبیل
سالهاستکهسخنازجایگزینیصنعتگردشگری
بهجایصنعتنفتدرمیاناست.نفتقریببهیکقرن
است که نقطه اتکای درآمد ایران شده و جا پای ثابتی در
برنامهریزیهای اقتصادی کشور ایفاه میکند .اما این
طالی سیاه آنقدرها ذخیره ندارد که بتواند چندین قرن
دیگر نیز ضمانت تامین درآمد کشور را داشته باشد.
گردشگری بالفعلترین جایگزین نفت است و قابلیت
گردشگری ایران چنان است که آنرا در ردیف  10کشور
برتر دنیا قرار میدهد ،اما از لحاظ درآمدی در ردههای
انتهایی جدول کشورها قرار گرفته است .یعنی صرف
داشتن قابلیت در این میان ،برای تولید درآمد از محل
صنعت توریسیم کفایت نمیکند .مشکل کجاست؟
موفقیت کشورها در صنعت توریسم ،آنها را صاحب
سبکودانشدراینحوزهکرده؛بهشیوهایکهوابستگي
وهمتنيدگيدوسویهایرامیانآموزشوپردازشدانش
گردشگري از یک طرف و موفقیتشان شکل داده است.
نگاهعلمیبهگردشگریباعثشدهتاهرآنچهکهمرتبط
با «تجارت نامرئی توریسم» باشد در قالب آموزشهای
آکادمیک ارائه گردد.
چین ،مصر ،ترکیه ،کنیا ،مکزیک ،نیوزلند و تایلند
کشورهایی موفق در صنعت گردشگری هستند ،که
بخشاعظمیازحالوروزخوباقتصادیشانرامدیون
توریستهاهستند.درایرانچنددهسالیاستکهفعالین
و سیاستگذاران حوزه گردشگری روی موضوع آموزش
و اهمیت آن تمرکز کردهاند؛ اما شاید نتیجه آنگونه که
در طول این سالها باید ملموس میبود؛ نبوده است.
در ایران تا همین چند سال پیش ،مراکز محدودی با
پذیرشهایی محدود ،آموزشهایی دانشگاهی را در
حوزه گردشگری ارائه میداد.
برایکشوریکهمیخواهددرصنعتتوریسمجاپای
محکمی داشته باشد ،این نقطه ضعف بزرگی محسوب
میشد .سه سالی است که سازمان میراث فرهنگی
کشور به عنوان متولی اصلی در سیاستگذاریهای
صنعت توریسم و جایگزینی آن به جای نفت ،استراتژی
آموزشهای دانشگاهی را پیش گرفته است ،تا با تزریق
نیرویآموزشدیدهوماهرنقیصهموجوددرگردشگری
ایران را مرتفع کند .در دولت یازدهم؛ وقتی مسعود
سلطانیفر که در راس سازمان میراث فرهنگی کشور
قرارگرفتاوسیاستگذاریهایجدیدسازماندرتوسعه
صنعت توریسم را منوط به آموزشهای دانشگاهی به
شاغلین و فعالین آن کرد.
در این راستا موسسه آموزش عالی میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری نقطه اتکایی برای این
استراتژی جدید تعریف شد .شهرود امیرانتخابی مدیر
جوان و پرانرژی این مرکز دانشگاهی پلنهای آموزشی
آکادمیک در حوزه صنعت گردشگری را تدوین و ارائه
کرد .شاید نقش این مجموعه دانشگاهی در پردازش
دانشگردشگريهمانکلیدمفقودهایبودکهمتولیان
و مدیران ارشد گردشگری سالها بود که در پی آن بودند.
البتههمهچیزدرایندانشگاهخیلیخوبومساعدنبود.
امیرانتخابی مجموعهای را تحویل گرفته بود که
زیاندهی مطلق داشت و با شیبی منفی در سراشیبی
قرارگرفتهبود.امااینمدیرجوانآنکردکهبایدمیکرد.
دانشگاه با تعریف رشتههایی جدید را در حوزه صنعت
توریسم،روحآموزشرابهکالبدگردشگریایراندمیده
است.حاالاینموسسهدر19استانایرانبا19دانشکده
ومراکزآموزشیعلمی-کاربردیهمپوشانیجامعیرادر
باب صنعت توریسم گشوده است .امیر انتخابی توانست
فرایند نگرش حرفهای را به آموزشهای آکادمیک
گردشگری تزریق و پرورش نیروی انسانی توسعه
یافته را میسر کند.
جایگزینی منابع جدید درآمد ارزی به جای نفت و
اینکهصنعتگردشگرییکقابلیتوبهترینمنبعبرای
برون رفت از نگرانیهای نوسانات درآمد نفتی و کاهش
ذخایرچیزیاستکهدرسیاستهایابالغیمقاممعظم
رهبری برای برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است.
حالدرمسیرهمینسیاستگذاریها،دانشگاهمیراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نقشی مهم هم بر
عهده دارد و آن نزریق نیروی انسانی پروش یافته در باب
صنعت گردشگری است .آنچه که در سه سال گذشته
با نگاهی ویژه و در قالب پلنهایی کوتاه مدت و بلند
مدت از سوی امیرانتخابی عملیاتی و اجرایی شده است.
فارغالتحصیالناینرشتههاآرامآرامدرحالتزریق
بهبدنهجامعهگردشگریایرانهستندوتاثیرگذاریخود
را هر چند که کوچک اما فراتر از انتظار؛ نشان دادهاند.
اکنون به نوعی قلب آموزش صنعت گردشگری ایران
در موسسه آموزش علمی -کاربردی میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری میتپد و دستيابيبه اهداف
استراتژيك و موفقيت دراز مدت «گردشگری به جای
نفت» را تامین میکند.

گزارش
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نوروز
در آذربایجان شرقی
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علی فلسفی
رئیس مرکز آموزش علمی -کاربردی صنایع دستی تبریز

نوروز بزرگ ترین و باشکوه ترین عید اقوام ایرانی در آذربایجان
شرقی هم مانند سایر مناطق ایران رسم ها و جشن های نوروزی در
گوشه و کنار این استان برگزار می شود .این جشن ها بخشی از میراث
فرهنگی و همچنین یکی از بزرگترین جاذبه های فرهنگی این منطقه
به شمار می آید.
در آذربایجانشرقی از این عید سعید باستانی و جشن طبیعت با نام
هایی چون «نوروز بایرامی (عید نوروز) ،ایل بایرامی عید سال و جناب
امیر بایرامی ( عید جناب امیر) یاد می شود .آیین های نوروز و رسم
های آن در سال های نه چندان دور با آمدن پیک های نوروزی آغاز
می شد و مردم با دیدن سفیران مذکور خود را برای بر پا داشتن مراسم
مربوطه آماده می کردند.
پنجاهروزماندهبهعیددارودستهسفیراننوروزی بهراهمیافتادند
وباترانهخوانیودستافشانیوبازیونمایش پایانیافتنزمستانسرد
و طوالنی و آمدن نوروز و بهار سر سبز را به مردم مژده می دادندو آنان را
برای استقبال از سال جدید بر می انگیختند .مردم آمدن آنها را به فال
نیک می گرفتند و اعتقاد داشتند که سالی که پیک های نوروزی به راه
می افتد سالی پربار و پر محصول برایشان خواهد بود.
در آذربایجانشرقی پیک های نوروزی چند دسته بودند .یک دسته از
پیک های نوروزی « تکم چی ها» بودند « .تکم» نام پادشاه بٌز هاست و آن
راازچوبودانههایرنگینمنجوقدرستمیکردندودمخروسبرایش
می گذاشتند و بعد سوار تخته ای می کردند و با تکان دادن اهرمی که به
شکم«تکم»وصلبود،آنرامیرقصاندندودربارهخوشبختیهاوبدبختی
های»تکم»شعرهاییمیخواندندکهدرزبانترکیآذربایجانآنهارانوروز
ناما ( نوروز نامه) می گفتند  .دسته دیگر پیک هایی بودند که سایاچی الر
(پیکهاینوروزی)نامداشتندوآناننیزبانوروزنامهخوانیوخواندناشعار
دروصفبهاروطبیعت،آمدنعیدرانویدمیدادند.دستهیدیگرسفیرانی
بودند که با یک سینی بزرگ که در آن مقداری نقل و نبات و کشمش می
ریخته اند و شمعی روشن می گذاشتند و شمایل حضرت علی (ع) را قرار
دادهبهدرخانههامیرفتندواشعاریدروصفومدحنوروزوحضرتعلی
(ع)میخواندند.ایندستهمعموالدرویشهابودند.دستهدیگرکهنمایشی
آیینیدیگرراچندروزماندهبهعیدبرگزارمیکردنددستهکوساگلینبودند
که با خواندن اشعار و بازی نمایش در کوی و برزن وخانه های مردم آمدن
عیدرانویدمیدادند.اشعارپیکهاینوروزیبااینابیاتآغازمیشد:
بهار آمد ،بهارآمد ،خوش آمد
علی (ع) با ذوالفقار آمد خوش آمد
و الی آخر که به مصراع؛ ماهتان ،سالتان  ،هفته تان ،روزتان مبارک
باد ختم می شد.
سفیراننوروزباخواندناشعارورساندنپیامنوروزیخود،هدایایی
از مردم دریافت می کردند و نقل و نبات و خشکبار و لباس گرفته و
قبل از تحویل سال به خانه و کاشانه ی خود برمی گشتند .در همه ی
نقاط آذربایجان شرقی اسفند ماه را بایرام آیی(ماه عید) می نامند.
چهارشنبه های اسفند هر کدام نامی دارند و هریک از آنها منتسب به
یکی از عناصر اربعه می باشند؛ یعنی خاک و باد ،آب وآتش .به همین
خاطر در برخی از نقاط روستایی و عشایری اولین چهارشنبه را یئل
چرشنبهسی(چهارشنبهباد)،دومینچهارشنبهراتورپاقچرشنبهسی
(چهارشنبهخاک)،سومینچهارشنبهرااوتچرشنبهسی(چهارشنبه
آتش) ،چهارمین چهارشنبه را آخیر چرشنبه (چهارشنبه آخر) و یا
سو چرشنبه سی(چهارشنبه ی آب ) می نامند .بنابر باورهای مردم در
هریک از چهارشنبه های آخر سال منتسب به هر عنصر ،از اثر گذاری
آن کم می شود و در آن تغییرات بوجود می آید.
مث ً
ال در چهارشنبه ی خاک زمین بیدار می شود و به اصطالح
نفس می کشد .در برخی نقاط از جمله شهرستان مراغه و شهر گوگان
چهارشنبههایاسفندماهعبارتنداز:یاالنچیچرشنبه یعنیچهارشنبه
دروغین؛آالچرشنبهیعنی چهارشنبهخاکستری،کولهچرشنبهیعنی
چهارشنبه کوتاه و آخیر چرشنبه یعنی چهارشنبه آخر سال  .تا چند
سال پیش در بیشتر نقاط آذربایجانشرقی در هریک از چهارشنبه های
ذکر شده مراسم و جشن گرفته می شد و در هریک از آنها غروب روز سه
شنبه آتش افروزی می شد.
امروزه فقط در چهارشنبه ی آخر سال رسم آتش افروزی بر پا می
شود(یعنی همان مراسم چهارشنبه سوری مانند سایر مناطق ایران).
بدین صورت است که شب آخرین چهار شنبه ی سال یعنی نزدیک
غروب آفتاب روز سه شنبه بیرون از خانه ،جلو درب خانه در فضایی
مناسب آتش می افروزند و اهل خانه ،زن و مرد و کودک از روی آتش می
پرند و با گفتن »:دیش آغریم ،باش آغریم ،قادا بال،درد و بالم هامیسی
توکولسون بو اودا « یعنی دندان دردم،سر دردم ،قضا و بال و درد و بالیم
همه اشان در این آتش از بین بریزند .
دختران دم بخت نیز از روی آتش می پرند و می خوانند :عاتل باطل
چرشنبه  ،بختیم آچیل چرشنبه یعنی چهارشنبه عاطل و باطل کن
،بخت مرا باز کن .همچنین در روستا ها خاکستر آتش را نگه می دارند و
داخل بذر بهاره می ریزند و معتقدند :خاکستر چهارشنبه کشت بهاره
را برکت می بخشد .پس از آتش افروزی و پریدن از روی آن با وسیله
ای فلزی موسوم به ارسین (وسیله ی در آوردن نان از تنور)دور محیط
خانه و طویله را خط می کشند و با این کار از خدا می خواهند که خیر
و برکت به زندگی شان ارزانی داشته و روزیشان در خانه ی خودشان

بماند و پایمال نشود.
در نقاط روستایی و عشایری در روز سه شنبه ای که شب اش
چهارشنبه آخر سال است ،زنان خانه ،اطراف سیلوی آرد و گاهی اوقات
روی دیوار بیرونی خانه نقش های نمادین می کشند که عموما درخت
سروی در وسط است و ماه در غرب و خورشید در شرق آن و نقش زنی
که مالقه ای به دست دارد و»چرشنبه خاتون»( خاتون چهارشنبه )
می گویند وی حافظ سیلوی آرد و برکت دهنده روزی است .غذای
شب چهارشنبه سوری هم در روستاها بیشتر شیر برنج و دلمه و پلو
می باشد که از اهمیت خاصی برخوردار است .یکی از مراسم معمول در
شب چهارشنبه ی آخر سال فرستادن هدایایی تحت عنوان چرشنبه
پایی (سهم چهارشنبه) از سوی خانواده داماد برای نو عروس است.
هدایا شامل شیرینی،آجیل چهارشنبه ،طال و جواهرات و پارچه و یک
بشقاب غذای چهارشنبه آخر سال که آنها را در مجمعین گذاشته و
به خانه ی عروس می فرستند .فالگوش ایستادن از جمله رسم های
دیگر است .زنان و دختران در کوی و گذری که سه راهی باشد به حرف
رهگذرانگوشمیدهندوازمضمونآنهابراینیتخودتفالمی زنند.
در برخی نقاط شهرستان اهر قاشق زنی نیز رسم بوده ،معموالً زنان
روی خود را پوشانده و با قاشق ،یا کلید به در خانه ها می کوبند ،صاحب
خانه ها شیرینی ،میوه یا پول در ظرف آنها می گذارند و گاهی نیز به
آنان آب می پاشند.
همانطوریکهگفتهشددرآذربایجانشرقیدرهریکازچهارشنبه
هایاسفندماهجشنگرفتهمیشد.خانهتکانییعنیشستشویوتمیز
کردن لوازم منزل ،خرید کردن ،تعمیر کردن ابزارها ،و...به مناسبت فرا
رسیدن نوروز معموالً از هفته دوم اسفند یا چهارشنبه دوم آال چرشنبه
شروع می شود .اسفند ماه هنگام کاشتن سبزه است کاشتن سبزه ی
عید به صورت نمادین و نشانه ی خوبی در همه ی خانه ه و در بین همه
ی خانواده ها رواج دارد .ده روز مانده به نوروز در ظرف های کوچک
وبزرگ ،کاسه و بشقاب دانه هایی چون گندم ،عدس ،ماش و نخود
می کارند تا موقع تحویل سال روی سفره عید بگذارند .این سبزه ها را
خانواده ها تا روز سیزدهم سال نو نگه میدارند و در آن روز طبق سنت
دیرینه برای یمن خوش به آبهای جاری می سپارند .

است کهبهاینمناسبت مردان محلباانواعیازخوراکیهابهگورستان
می روند و در گوشه ای از گورستان خوراکی ها را جمع می کنند و
تعدادی در حالی که خوراکی ها را با هم قاطی می کنند بقیه در سر
مزار فاتحه می خوانند و قران قرائت می کنند و درحق در گذشتگان
آورندگانخوراکیهاصلوات میفرستند .ودرنهایتدرحالیکهمردم
به صف به صورت دایره وار ایستاده اند تعدادی از حاضرین خوراکی ها
را دربین افراد حاضر تقسیم می کنند .این رسم هنوز در برخی از نقاط
آذربایجان شرقی یک روز مانده به تحویل سال برگزار می شود و آنرا
اصطالحا «عرفه» می گویند .
تحویل سال:
گستردن سفره عید یا نوروز در هنگام تحویل سال و چیدن انواع
خوراکی بر روی آن از رسم های ویژه و عمومی در آذربایجانشرقی است
کهبهآنبایرامسوفراسی(سفرهعید)میگویند.ساعاتیماندهبهتحویل
سال سفره گسترده می شود و خوراکی های محلی بر روی آن نهاده می
شود .امروزه در بعضی از نقاط شهری برخی خانواده ها هفت خوراکی
کهنخستینحرفنامهریک«سین»استمانند:سنجد،سمنو،سرکه،
سماق ،و سنبل وسیب و سیر روی سفره عید می چینند اما آنچه که در
نقاط روستایی و عشایری بصورت سنتی و محلی در سفره ی عید می
چینند هفت نوع خوراکی که موسوم به یددی لوین( هفت نوع رنگ )
است که شامل نخود برشته ی ممقان  ،میان پر اسکو ،سوجوق و باسلوق
مراغه،آبنباتشکریتبریزوکشمشوسبزهیآذرشهرومراغه،انجیر
شیرازی و خرمای صوفی خوزستان می باشد البته سایر خوراکی ها نیز
در سفره عید مردم آذربایجان شرقی دیده می شود که گردو  ،بادام ،
پسته و انواع شیرینی ها  :لوز  ،قرابیه و نوقا و  ...آجیل چهارشنبه سوری
و آجیل سفره عید را شامل می شود عالوه بر تنقالت ذکر شده برخی
خانواده ها در سفره عید اقالم خوراکی های نظیر نان کنجدی مغز دار
موسوم به بایرام چوره یی ( نان عید )  ،آش بورانی  ،مربای کنجد ،مربای
بادمجان  ،مربای زردآلو  ،بادام و شیره انگور  ،کدو تنبل  ،دلمه برگ

شال اندازی:
یکیازرسمهایرایجدراکثرروستاهایآذربایجانشرقیشالاندازی
یا قورشاخ سالالماخ است .پساز آنکه آتش افروزی به پایان رسید و همه
به خانه هایشان بازگشتند ،پس از شام جوان ها و نوجوانان به پشت بام
ها می روند از روزنه سقف خانه ها شال-دستمال چهارگوش متصل
به چند متر طناب خود را به داخل خانه آویزان می کنند و اهالی خانه
داخل آن بادام ،گردو ،کشمش و ....پر می کنند گره می زنند  .گذاشتن
تخم رغ رنگی آب پز شده و جوراب ،پول و ....در داخل شال نیز رسم
است .بطور کلی این گونه ست که می گویند :در برخی نقاط پسرها ی
نامزد دار برای عروس هدیه ای تهیه کرده و با همان شال به داخل خانه
می فرستند که گاهی عطر و صابون و یا پیراهن است و اگر وضع مالی
خوبی داشتند انگشتری طال .در مقابل خانواده عروس هم پیراهنی نو و
جوراب در شال گذاشته و سپس به پشت بام رفته و پسر را برای صرف
شام به خانه دعوت می کنند .

روز در گذشتگان یا عرفه:
یکی از رسم های کهن یاد کردن از مردگاند در قبل از تحویل سال

دید و بازدید:
ازجملهرسمهاینوروزیدیدوبازدیدوبهزبانمحلیبایرامگوروشی
(عیددیدنی)است.پس از تحویل سالدیدوبازدیدها آغاز می شود .رسم
استکهابتدابهدیدنبزرگانفامیل،طایفهوشخصیتهایعلمی،اجتماعی
ودارایمنزلت میروند.
بسیاریازعیددیدنیهاهمراهباروبوسیودستبوسیوگفتنجمالتی
چون«بایراموزمبارکاولسون(عیدتانمبارکباد)شریفبایراموزمبارک(عید
شریفتانمبارک)وشنیدن«سیزیننئیله»همچنین«برایشمامبارک»
و یا « یوز بئله بایرام گوره سیز «صد سال از این سال ها ببینید» می باشد.
رفت و آمد گروهی خانواده ها ،در کوی وبرزن وبویژه در شهرهای کوچک
وروستاهایونقاطعشایریجلوهخاصیدارد.درنقاطکوچکهمهبهخانه
یهممیروند،صحبتفقیروغنیدرمیاننیستواگرکدورتینیزدرمیان
دوتنباشددردیدوبازدیدهایعیدهمدیگررامیبوسندوتمامیکدورتها
پایانمیگیرد.دیدوبازدیدهابینخویشاوندانواقرباوآشنایاندورونزدیک
تادوازدهفروردینادامهدارد.
ناگفته نماند دربرخی نقاط در نخستین روز عید ،بستگان و دوستان
ابتدابهدیدنکسانیکهعزیزیرادرسالکهنهازدستدادهاندوبهاصطالح
محلیقارابایرام(عیدسیاه-نوعید)دارندمیروندودرآنجافاتحهایخوانده
وبهبازماندگانسرسالمتیمیدهند.
رسم است که در ایام عید جهت صله ی ارحام پدرها برای دخترها و
عروسهایشانوهمینطوربرادرهابرایخواهرهایشاننوروزانهیاعیدانه
(بایراملیخ)میدهند.دربرخینقاطروستاییکودکانصبحگاهروزعید
گروهگروهبهخانهآشنایانوهمسایگانمیروندوباگفتنبایراموزشریف
مبارک(عید شریفتان مبارک) صاحب خانه را از آمدن باخبرمی سازند.
صاحب خانه با گفتن آی یوز ئیله بایرام گوره سیز(صد سال از این سالها
ببینید)برایآنهاعیدیکهمعموالًتخممرغرنگیآبپز،بادام،گردو،پول
وجوراباستمیدهدوآنهاراراهیخانهبعدیمیکنند.
سیزده بدر:

مراسم صبح چهارشنبه ی آخر سال :
در نقاط روستایی و عشایریرسم است که در شب چهار شنبه ی آخر
سال تا صبح چراغ خانه را روشن بگذارند .صبح چهارشنبه قبل از طلوع
آفتاب به سر چشمه و جوی آب می روند .حیوانات شان را هم همراه می
برند.حیواناتراازآبعبورمیدهند.خودشانازرویآبمیپرند.دختران
جوان،کمیازموهایسرشانراقیچیمیکنندوبهآبمیریزندوبااینکار
نیت می کنند که نکبت و درد و بال را آب با خود ببرد و همچنین باور دارند
این کار باعث رشد بیشتر موی سر می شود و مبتال به سر درد نمی شوند و
بختشان بلند میشود .معموال یکی دوتا شیرینی هم توی آب می اندازند.
اینکارنوعیبختگشاییاستکهدراصطالحمحلی«بختآچیلما«می
گویند.زناننیزقیچیایبهدستگرفتهوآبراقیچیمیکنند؛یعنیچند
بارقیچیدرداخلآببازوبستهمیکنندونیتمیکنندکهبااینکارنکبت
وبدبختیراقیچیمیکنند.
مردانوزنانوکودکانهنگامپریدنازآبمیگویند«:دیشآغریمی،
باش آغریمی ،قادامی،بالمی ،هامی سینی بو سو آپارسین» یعنی این
دندان درد ،سر درد ،قضا و بالیم را آب با خود ببرد» .دخترهای دم بخت
هم با خود سبزه برده و تو آب ،سر سبزه ها را قیچی می کنند و این را
نوعیبختگشاییمیدانند.زنانودخترانمقداریازاینآبرابهخانه
آوردهوبهآنچهارشنبهسوییمیگویند؛یعنیآبچهارشنبهوازآنبه
کسانی که موفق نشده اند سر چشمه بیایند می دهند و مقداری را نیز
در مشک میریزند و معتقدند :این آب برای مشک آنها برکت می بخشد.

میوه فصل ،نان محلی  ... ،که با خود آورده اند در سفر ه میگذارند .در
وسط مسجد دیگ بزرگ مسین پر از آب نموده ساعتی به تحویل سال
مانده چهل نفر قران خوان شروع به خواندن سوره مبارک یاسین می
کنند .هرکسی که یاسین را قرائت کرد با اعالم کلمه فاتحه حاضرین
را به خواندن حمد وسوره دعوت می کند و شخصی که مجلس گردان
است و نزدیک دیگ مسی نشسته است یک عدد بنشن گندم  ،نخود،
جو،ع دس به داخل دیگ می اندازد.
وقتی که چهل بار سوره یاسین خوانده شد اندکی مانده به تحویل
سال فردی متدین در داخل کاسه ای چینی با زعفران و خاک تربت
هفت آیه ی که با کلمه سالم شروع می شود را می نویسد سپس آنرا
در آب دیگ وسط مسجد می شوید و آن زمانی است که سال تحویل
شده و دعای تحویل سال خوانده شده است سپس آب مذکور که حاال
مقدس شده و موسوم به « چل یاسین سویی» ( آب چهل یاسین) است
را حاضزین هر کدام ظرف کوچکی پر کرده به خانه ی خود می برند
.واز این آب مقداری برای نوشیدن اهل خانه و مابقی را روی بذر بهاره
وچهار کنج خانه و طویله احشام میریزند و معتقدند :باعث برکت رزق
و روزی و مصون ماندن از بالیا می شود.

انگور،تخممرغرنگینآبپزشدهو...نیزمیچینند.رویسفرهنوروزی
افزون بر خوراکی های ذکر شده آینه ،اللهو شمع ،قرآن ،کاسه ی پر از
آب  ،ماهی و یک بشقاب پلو،سکه،سبزه ی سبز شده از گندم ،نخود و یا
عدس می گذارند که هریک از خوراکی ها در فرهنگ مردم آذربایجان
شرقی معنا ومفهوم ی نمادین دارد .آذربایجانی ها هرجا که باشند در
راه دور یا نزدیک سعی می کنند تا قبل از تحویل سال خود را به خانه
برسانند و با پدر و مادر و خواهران و همسر و فرزندان بر سر سفره ی
نوروزی حاضر باشند .چون معتقدند :اگر کسی در سر تحویل سال در
خانه و بر سر سفره ی نوروزی حاضر نباشد تا آخر سال از خانه و خانواده
دور خواهد بود .پس موقع تحویل همه اعضای خانواده در خانه ی خود
جمع می شوند و در کنار سفره می نشینند و گوش به دعای تحویل
سال می سپارند .پس از تحویل سال همه ی اعضای خانواده به یکدیگر
تبریک عید می گویند .کوچک ترها دست بزرگ ترها را می بوسند و
بزرگترها صورت کوچک تر ها را میبوسند.
آن گاه بزرگ خانواده دعای تحویل سال را می خواند و برای اعضای
خانوادهسالمتیوطولعمروسالخوبآرزومیکند.سپسهمهدهان
خود را با شیرینی سفره نوروزی شیرین می کنند.
در برخی از نقاط آذربایجان شرقی مانند شهرستان میانه ؛بعضی از
روستاهایشهرستانتبریز(سفیدهخوان)وشهرستانمرند(روستای
میاب)ساعاتیماندهبهتحویلسالهمهیمردانروستادرمسجدجمع
می شوند .سفره بزرگی می گسترند و هر نوع خوراکی ( انواع شیرینی،

سیزدهمینروزفروردینماهروزپایانجشنهاینوروزیاست.در
این روز مردم آذربایجانشرقی بنابر یک سنت قدیمی از خانه ها بیرون
و به دشت و صحرا و باغ و کوهپایه ها می روند تا آخرین روز عید را در
دامن طبیعت و در کنار رود خانه ها و چشمه ها و پای کوهها به شادی
و شادکامی بگذرانند .عقیده به نحوست و نامیمونی این روز در میان
برخی از مردم آذربایجانشرقی نیز رواج دارد و عده ای بر پایه همین
عقیده بر خود واجب می دانند که از خانه و کاشانه و آبادی بیرون روند
و نحسی آنرا بدر کنند.
از صبح زود سیزده هرچند خانواده نزدیک و خویشاوند با هم
شیرینی و آجیل باقیمانده از عید را با خوراک آماده و سماور و قند
وچای و قلیان و تنباکو تنبک وساز و دایره و طناب بازی و توپ با خود
برمی دارند و با ماشین و هر وسیله در دسترس که مهیا باشد به خارج
از شهر و روستا می روند.
در بیرون از شهر خانواده ها گروه گروه در کنار آب و سبزه یا زیر
درختان بساط خود را پهن می کنند واجاق و آتش را روشن می کنند.
پسر بچه ها و دختر بچه هابه انجام بازی های محلی مشغول می شوند.
بزرگساالن هم هریک به گونه ای خودرا سرگرم می کنند .نزدیکی های
غروب قبل از ترک کردن تفرجگاه هر خانواده سبزه ای را که پیش از
نوروز به نشانه ی برکت و فراوانی سبز کردهاند را در آب می اندازند
و دختران سنگ به آب می اندازند و یا به سبزه ها گره می زنند وبا
این کار امید می بندند که سال آینده در خانه بخت باشند .در تبریز
تفرجگاه شاهگلی،کوه عینالی،اطراف باباب باغی در میانه حاشیه
رود خانه قیزیل اوزن،در جلفا حاشیه های ارس و اطراف کلیسای
سنت استپنوس و در مراغه اطراف صوفی چای ....از جمله مکان هایی
هستند که مردم در روز سیزده بدر بدانجا می روند.

فرهنگ

نقش آموزش عالی در بر بازتعریف آیین و سنت های
کهن فرهنگی و مروری برمهم ترین آداب نوروز
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دکتر مریم بختیاری ،مشاور پژوهشی موسسه آموزش عالی سازمان
در فرهنگ و سنن هر قوم و ملتی ،روزهایی وجود دارد که ریشه تاریخی و فرهنگی داشته و جلوهای از باورهایی است که حتی با مقدسات دینی و مذهبی
آنها پیش رفته و هویت فرهنگی و تاریخی آن جامعه را به نمایش گذاشته است .یکی از این روزها مربوط به سال نو خورشیدی است که یکی از شایعترین
آیینهای جهانی است و کمتر تمدنی را خواهیم یافت تا از آن تهی باشد .هر قومی بر اساس تاریخ ،فرهنگ و مذهب خود آغاز سال نو را در قالب برپایی مراسم
و جشنهای ملی و مذهبی پاس میدارد .عید نوروز و جشنهای سال نو ما ایرانیان با برخورداری از یک فرهنگ و تاریخ اصیل و طوالنی همچنین مصادف
بودن آن با حیات هستی و جان گرفتن مجدد زمین ،از امتیاز خاصی برخوردار بوده و آن را از اعیاد مربوط به سال نوی اقوام و ملل دیگر متمایز ساخته است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فرهنگ همان راه و رسم زندگی یک جامعه است که دارای جنبههای مادی و غیر مادی است و هر کدام از این جنبهها بنا به
شرایط برآمده از نیازهای زندگی آدمی در جامعه انسانی شکل گرفته است .تالش انسان برای ارضای نیازهای خود و پاسخگویی به مسایل زندگی خود ،منجر
به ایجاد و اکتساب شیوهها و ابزار و تجربه هایی گردیده است که مجموعه آنها فرهنگ او را رقم زده است .آیین باستانی عید نوروز فراتر از تجدید خاطره یک
تمدن است ،حلقه پیوند گذشته و حال و آینده است به این سبب که پس از ظهور اسالم در این سرزمین فضیلت بیشتر مییابد و در بزرگداشت آیین و مراسم
آن تاکید ورزیده میشود.یکی از کارکردهای عمده آیینها ،ایجاد وفاق و همبستگی در سطوح مختلف از خانواده تا روستا ،محله ،شهر و کشور تا حوزههای
فرهنگی و جغرافیایی فراتر از آن است .نوروز از جمله آیینهایی است که در اجزا و در کلیت خود دارای کارکرد نیرومند وفاقی است و این خصلت را در همه
سطوح یاد شده داراست .باورها و رفتارهای آیینی در سنتهای نوروزی معمول در گوشه و کنار سرزمینهای پهناور حوزه نوروز ،همه سرشار از عناصری
است که مهرآفرین و آشتیسازهستند و نوروز در کلیت خود ،پرچم بلند و همبستگی است که در سرآغاز هر سال و هر بهار بر بلندای روابط بسیاردیرین سال
مردمان این سرزمینهای برافراشته میشود.
این مقاله باهدف توجه به نقش آموزش عالی درترویج وتعمیق آیین وآداب فرهنگی کهن با تاکید برمراسم وآداب وآیین نوروزنگارش شده است.

رسانه ها وتاثیر ان برتغییر هویت وفرهنگ جوامع
باتوجه به اینکه امروزه رسانه ها به مفهوم عام وخصوصا رسانههای نوین ماهوارهای و الکترونیکی
و دیجیتالی روزنامه ها ،نشریات ادواری ،مجالت و به ویژه تلویزیون و ، ...هر روزه مورد استفاده وسیع
گروههای مختلف اجتماعی و از جمله کودکان ،نوجوانان و جوانان قرار می گیرد وبه نوعی بر نگرش و
عقاید آنها تأثیر میگذارد به طوریکه اعتقاد بسیاری ازاندیشمندان این تاثیر مغایر با الگوهای فرهنگی و
ارزشهایسنتینسلهایقبلاست.نگاهیسطحیبهمحتوایرسانههانشانگرمحتوایی پرازخشونت،
موادمخدر،رفتارتبهکارانه،کمدی،تخیلوامیزهاییازعلومسطحیاست،اینتصویربهنوعی محتوای
فرهنگی سنتی جوامع را دچار بحران و یا دگونی کرده است.
بنابراین گسترش روز افزون رسانه های جمعی و وسایل ارتباطی ،در عصرحاضرباعث شده نقش
نهاد اجتماعی مهمی همانند خانواده ،درانتقال صحیح اموزه ها و آیین وآداب ورسوم وارزشهای جوامع
برای نسلهای بعد به شدت کم رنگ شود .که همین امر می تواند منجر به شکاف نسلی و عدم انتقال
تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود .ونسل فعلی ،هر آنچه را که از رسانه میخواند ،میشنود و می
بیند ،مالک نگرش ،عمل و رفتار خود قرار میدهد .متاسفانه امروز درخوشبینانه تراین حالت رسانهها
تنهابخشیازمیراثگرانبهاینسلهایپیشینرامنتقلمیکندوبیشترخواهانومروجنوآوریهستند
که با تشویق ارزشها و هنجارهای جدید ،الگوهای نسل پیش را به چالش میکشند .البته باید توجه
داشت که نباید به رسانهها با دید منفی نگاه کرد و نباید کارکردهای مثبت آنها را در عرصه آموزش و
اطالع رسانی و ترویج دانشهای نوین و نقش آنها را در توسعهی جوامع نادیده گرفت .برای مقابله با
این موج سطحی نگری ودگرگونی ارزشها وآیین ها میتوان گفت که مراکز آموزشی خصوصا دانشگاه
ها می توانند از ازطریق بازشناسی وآموزش آیین وآداب کهن وتبین ضرورتهای فلسفی ایین ها نقش
مهمی در کنارخانواده درانتقال ارزشها بازی کند.
مراکز آموزشی ،مهمترین گذرگاه انتقال فرهنگ از نسلی به نسلی دیگر هستند یعنی بخش عمده
ایی ازجریان فرهنگ پذیری و جامعه پذیری از طریق مراکز و نهادهای آموزشی انجام میپذیرد.
چنانچه نظام آموزشی یک جامعه به روز باشد و از انسجام و برنامه ریزی مناسب در حوزه محتوای
آموزشی و شکل صحیح برخوردار باشد طبیعتاً میتواند این وظیفه مهم را بدرستی انجام دهد .که
این به روزبودن به معنایی تقلید یا کپی برداری از برنامه های کشورهایتوسعه یافته نیستبلکه
پاسخگویی به نیازهای روزجامعه است که هر اندازه که این نقش به فراموشی و غفلت سپرده شود یا
نظام آموزشی یک جامعه از انسجام و برنامهریزی الزم برای تأمین این هدف برنیاید ،به همان میزان
حیات فرهنگ تهدید می شود و یا آن را از پویایی الزم باز دارد ،که متاسفانه عدم واکاوی فلسفی آداب
ورسوم وارزشهای کهن درمناسبات خاص همچون آیین مهم وباستانی نوروز ازاین دست می باشد.
در فرهنگی که آیین وآداب ارزشی و کهن ان به نمایش تبدیل شود ،تف ّکر خاموش می گراید .تف ّکر
محصول مستقیم کارخانه عقالنیت است .شناخت و باوری که برآمده از عقالنیت و تف ّکر نباشد شناخت
و باوری حقیقت طلبانه نخواهد بود.
درفرهنگیکهباتکیهبرآدابوآیینکهنخودعقالنیترواجدارد،چراغتف ّکرهموارهروشنمیماند.آنجا
کهتف ّکرهست،انسانهابنابهتعریفیکهازانساندارندمیتوانندبرایارضاينیازهایمتنوعشان،راههای
مختلفرابیندیشندوابزارهایمناسبرابیابند.طبیعیاستکهآنفرهنگیپیشرفتهتلقیمیشودکهبتواند
مجموعهنیازهایمادیومعنویآدمیراهرچهبیشتروبهترتعریف،تبیین،طبقهبندی،ارضاءومدیریت
نماید.چنینمدیریتیتنهادرسایهقدرتتف ّکرحاصلمیآید.لذازوالاندیشه،همانازوالفرهنگاست.اگر
بپذیریمکهپیشرفتفرهنگوفرهنگپیشرفتمحصولمستقیمقدرتتف ّکراست،بنابراینمهمترینآفت
گریبانگیریکفرهنگ،همانازوالاندیشهوآیینوآدابرسوماناست.اندیشمندان بسیاریدرشرقتهی
شدگی و از خود بیگانگی فرهنگی را مهمترین آسیب فرهنگی تلقی می کنند.
نکته مهمی که این مقاله درپی تبیین ان میباشد این است که نسلهای جدید ،همواره بیچون و
چرا آیین ها وآداب ورسوم را نمیپذیرند و در دل فرهنگ هر جامعهای همواره گروههایی از نسلهای
جدید پیدا میشوند که به نقد و بررسی و ارزیابی ارزشها وآیین گذشته میپردازند .فرهنگها دیگر یک
واحد مستقل نیستند ،بلکه خیلی بیشتر و سریع تر از قدیم تحت تأثیر سایر فرهنگ قرار گرفته و در این
تبادل و تأثیر پذیری و تأثیرگذاری چه بسا عناصر ضد فرهنگ و ضد ارزشی زیادی ،وارد یک فرهنگ
شده و آهسته آهسته ،تعارض خود را با سایر اجزاء فرهنگ نمایان سازد.
نگاهی به قدمت نوروز
قدمت نوروز و وجود این جشن به زمانهای پیش از شکل گیری ایران و قبل از دوره مادها و
هخامنشیان برمیگردد ،ولی نام آن در اوستا نیست .از سه هزار سال پیش از میالد ،در آسیای میانه
و آسیای غربی دو عید ،رواج داشتهاست ،عید آفرینش در اوایل پاییز و عید رستاخیزی که در آغاز
بهار ،برگزار میشدهاست .بعدها دو عید پاییزی و بهاری به یک عید تبدیل گردیده و سر بهار جشن
گرفته میشدهاست.
در ایران آیین مرگ و رستاخیز سیاوش با نوروز پیوند خورده است؛ به این ترتیب که چند روز پیش
از عید ،به سوگ سیاوش مینشستند و با فرارسیدن نوروز ،به جشن و شادی دست میزدند؛ چنانکه
گویا سیاوش ،زنده شده باشد .آریاییها که وارد منطقه شدند بن مایههایی مانند فروهرها و بازگشت
ارواح را با خود آورده و بتدریج آیین خود را با باورهای قبلی رایج در منطقه ادغام نمودند .از جمشید
پادشاه مشهور پیشدادی به عنوان بنیانگذار این جشن یاد گردیدهاست .از پژوهشهایی که در تطبیق
نوروز ایرانی و نوروز قبطی (نوروز مصری) و تأثیر و تأثر آن دو ،به عمل آمده ،بر میآید که نوروز ایرانی در
زمان داریوش بزرگ و توسط او در مصر رایج گردید .درباره نوروز و سنتهای وابسته بدان تا چند دهه
قبل منابعی قدیمتر از ایام ساسانیان که به دست نویسندگان مسلمان نوشته شده بود ،وجود نداشت.
اما با کشف بایگانیهای دولتی اشکانیان در تاجیکستان معلوم گردید که نوروز در دوران شاهنشاهی
اشکانیان و ایامی قدیمتر از دو هزار سال پیش در آغاز بهاران بوده است.
در تمام دوران ساسانی نوروز جشن ملی همه ایرانیان به شمار میرفتهاست .به همین جهت حتی
مردمی که پیرو آئین زرتشت نبودهاند اما در حوزه حکمرانی ایران زندگی میکردند ،نیز در آن شرکت
داشتند.شواهدیوجودداردکهدردورانساسانیسالهایکبیسهرعایتنمیشدهاست.روزبرگزاری
مراسم نوروز در هر دوره  ۴ساله ،یک روز از موعد اصلی خود عقب میماند و درنتیجه زمان نوروز در
این دوران همواره ثابت نبوده و در فصلهای گوناگون سال جاری بوده است .پنج روز نخست فروردین
جشنی همگانی بین عموم مردم بود از اینرو آن را نوروز عامه نامیدهاند .روز ششم فروردین که جشن
نوروز به گونه درباری برگزار میشده است نوروز بزرگ نام داشته است .مجموعه رسمهای جشن بهاری
نوروز با جشن سوری و آتشافروزی آغاز میشد و پس از برگزاری مراسم سال نو ،در روز سیزده فروردین
پایان مییافته است .شرح آیین نوروز و تشریفات وابسته به آن به تفصیل در تاریخ نگاری دوران اولیه
اسالم آمده است ،که قدیمیترین سند در این دوره به جاحظ دانشمند سده سوم هجری تعلق دارد.
ادغام آیین آریاییها و ساکنان اولیه فالت ایران
ازمعتقداتدیرینآریاییها،جشنفروردگانیاجشنهمسپثمیدیهبودکهبیشازهمهدرزمینهٔاصلی
وابتدایینوروزتأثیرگذاشتهاستجشنفروردگان،جشنفروهرهابودوظاهرا ًدرآنهنگامدهروزودهشب

برگزارمیشد.فروهرهاهمانارواحمردگانند.نامفروردینکهآغازبهاراست،برگرفتهازنامفروهرهاست.در
فروردین یشت آمده است که در مدت جشن فروردگان فروهرهای مؤمنان از اقامتگاههای خود میآیند و
مدت ده شب در کنار مردم میمانند ،این جشن مربوط به بازگشت مردگان بود .زمان این جشن به حساب
گاهشمارهایامروزی،پنجروزآخراسفندوپنجروزاولفروردین،بحسابمیآمد.اززمانیکهآغازسالدر
اعتدالبهاریتعیینگردید،نوروز،ششمینروزاینجشنگشت.آریاییهاکهواردمنطقهشدندبنمایههایی
مانند فروهرها و بازگشت ارواح را با خود آورده و بتدریج آیین خود را با باورهای قبلی رایج در منطقه ادغام
نمودندوعیدنوروزیاولبهارکهسنتیبومیساکناننجدایرانبودباسنتبزرگداشتفروهرهادرآمیخته
وقابلتطبیقبادیگرآیینهاینوروزیغربآسیاگشت.درفرهنگآریائییادکردنازدرگذشتگانقبلاز
آغازسالنوامریخیربهحسابمیآمدولیرسمگریستنقبلازنوروزچندانموافقبافرهنگآریائینبود
وبخصوصدربینزرتشتیانعزاداریوگریستنمرسوموپسندیدهنبودهاست.
باآمدنآریاییانوهمچنینرشدیکتاپرستی،اسطورهزداییعظیمیدرفرهنگایرانرخدادوبسیاری
از اساطیر و ایزدان مقدس و باستانی ،به حماسهها و تراژدیهای شاهان و پهلوان وارد شدند .از جمله
ِ
ماهیت شخصیت سیاوش و روایات مربوط به آن است .در پی پیوستن به
این تحوالت فرهنگی تغییر در
یگانهپرستی ،سیاوش دیگر در ایران یک ایزد به شمار نمیرفت و به یک پهلوان ایرانی تبدیل گشته بود.
پیوند کیومرث و جمشید با نوروز
نظربیرونیونویسندهنوروزنامهدربارهمنشاءنوروزچنیناستکهایرانیانعقیدهداشتهاندکهپس
از آفرینش زمین و آسمان و هر چه در آنهاست چندین هزار سال به حال سکون و بی حرکت ایستاده
بودهاند چون به فرماناهورامزدا آغاز به حرکت کردند ،حرکت خورشید در آن هنگام از بامداد نخستین
روز ماه فروردین یا روز هرمزد و از نخستین نقطه یا دقیقه یا درجه برج حمل بود ولی در سال بعد که در
آن روز و ساعت حرکت کرده نتوانست به آن دقیقه برسد و ناچار آغاز سال از جای خود تغییر یافت و
عقب افتاد و هر سال در درجات برجها به طور قهقرایی تغییر یافت تا در یک دور طوالنی دوباره به همان
روز و ساعت که در آغاز حرکت کرده بود بازآمد و این مدت  ۱۴۶۰سال طول کشید .نخستین کسی که
این روز (یعنی نوروز حقیقی) را دریافت کیومرث بود و آن را آغاز تاریخ تعیین کرد و دوباره دور دوم از
بامداد روز هرمزد ،از نخستین درجه برج حمل و روز اول بهار شروع شد.
در غالب داستانهای اساطیری ایران پیدایش نوروز به زمان پیشدادیان نسبت داده شده و از
جمشید پادشاه مشهور پیشدادی به عنوان بنیانگذار این جشن یاد گردیدهاست .فردوسی در این
زمینه چنین سروده است:
به گیتی جز از خویشتن ندیـد
		
همه کردنیها چوآمد پدیـــد
ز جــای مهیـن برتر آورد پای
		
چو آن کارهای وی آمد به جای
چه مایه بدو گوهر اندر نشناخت
		
به فر کیانی یکی تخت ساخـت
ز هامون به گردون برافراشتــی
		
که چون خواستی دیو برداشتی
نشستـه برو شـــاه فرمــانروا
		
چو خورشیـد تابان میان هــوا
فرو مــانــده از فـره بخــت او
		
جهان انجمن شــد بر تخـت او
مــر آن روز را رو ٍز نو خـواندنـد
		
به جمشید بر گوهــر افشاندند
بر آســده از رنج تن دل زکیــن
		
سر سـال نـو هرمزو فرودیــن
می و جام و رامشگران خواستند
		
بزرگان به شــادی بیاراستنـد
بمانده از آن خسـروان یادگــار
		
چنین روز فــرخ از آن روزگــار
ابوریحانبیرونیدرکتابآثارالباقیهدرموردپیدایشنوروزنوشتهاستکهبرخیازعلمایایرانمیگویند
سبباینکهاینروزرانوروزمینامندایناستکهچونجمشیدبهپادشاهیرسیددینخودراتجدیدکردو
چوناینکارخیلیبزرگبهنظرآمدوآنروز،روزتازهایبودجمشیدعیدگرفتاگرچهپیشازاینهمنوروز
بزرگومعظمبود.برخیدیگرازایرانیانگویندکهجمشیدزیاددرشهرهاگردشنمودوچونخواستبه
آذربایجان داخل شود بر سریری (تخت پادشاهی) از زر نشست و مردم او را بر دوش خود میبردند و چون
آفتاببرآنتختبتابیدومردمآنرادیدنداینروزراعیدگرفتند.بیرونیهمچنینازقولزادویه(یکیازافراد
بلندپایهدراواخردورانساسانی)نوشتهاست،اهریمنبرکتراازآبوگیاهگرفتهبودوبادراازوزشبازداشته
بودودرختانخشکشدندودنیانزدیکبهنابودیبودپسجمشیدبهامرخداوند،برایدیداراهریمنوپیروان
اوبهدوزخرفتودیرگاهیآنجابماندوچونبرگشتجهانبهحالتفراوانیوباروری،ومردمبهاعتدالرسیدند.
درآنروزکهجمشیدبرگشتمانندآفتابطالعشدهبودونورازاومیتابیدومردمازطلوعدوآفتابدریکروز
درشگفتشدندوآنروزرانوروزخواندندوجشنگرفتندوچونچوبهایخشکسبزشدندمردمبهیمن
ایننعمتدرهرظرفیوطشتیجوکاشتندوسپساینرسممیانایرانیانپایدارماند.همچنینجمشید
دراینروزبهمردماندستوردادتاغسلکنندتاازگناهانپاکشوند.
جالب است بدانیم دربررسی آیین وآداب نوروز گفته میشود درطول تاریخ اسالم نیز به عید نوروز
آداب و سنن زیبا و غنی را تزریق کرده است.
نگاهی به آیین وآداب و آموزه های نوروز
نوروز ارزشها یا کارکردهای شاخص و برجسته متعددی دارد که نمیتوان یکی از آنها را بارزتر
از سایرین به شمار آورد.
باوجوداین،یکیازعمدهتریننقشهاینوروزایجادوحدتوتقویتهمبستگیهاویگانگیهاست.
این ارزش ناشی از دو ویژگی عمده نوروز است ،یکی استمرار بدون انقطاع و در نتیجه این استمرار نوروز
گستردهترین و کهنترین جشن و آیین مشترک همه سرزمینهایی شد که امروزه کشورهای ایران،
افغانستان ،پاکستان ،بخشی از هندوستان ،کشورهای آسیای میانه و قفقاز ،مناطق کردنشین ترکیه،
عراق و سوریه را در برمیگیرد و همچنین است در مورد مردمان بسیار دیگری در سایر نقاط جهان که
ریشه و پیشینه مشترکی با حوزه جغرافیایی نوروز دارند.
استمرارناگسستهوچندهزارسالهنوروزدرپهنهوسیعسرزمینهاییادشدهتعلقهمگانیمردمان
این مناطق را به نوروز سبب شده و آن را به نقطه اشتراک گروههای قومی و اعتقادی گوناگون تبدیل
کرده است .امروزه این نقطه اشتراک در محدوده کشور ایران ،یک عامل مهم تحکیم وحدت ملی و در
گستره سرزمینهای حوزه نوروز ،عامل همبستگی منطقهای است .ویژگی دوم که ارزش وفاقی نوروز
را موجب میشود ،خصلت وحدتآفرینی یکا یک رسوم آن است.
خصلت و کارکرد وحدتآفرینی رسمهای نوروزی
خانواده نخستین هسته اجتماعی است که در شمول کارکرد وفاقی نوروز قرار میگیرد.
در نوروز همه مردم هر جا باشند به خانه و کاشانه خویش بازمیگردند تا در ساعت تحویل سال و
صبح نوروز در جمع خانواده و کنار سفره عیدی باشند .این حضور جمعی خانواده در پی فعالیت یک
ماه استقبال از نوروز و تمیز کردن و آماده ساختن خانه و تدارک لوازم عید است و همراه با آدابی است
که همه ملزم به رعایت آن هستند.
رعایتاینآدابنقشیپویادرانسجامخانوادهدارد،برایحضوردرکنارسفرهعیدیولحظهتحویل
سال که هر دو از بار تقدس برخوردارند ،باید پاکیزه بود ،باید شست و شو کرد و آراسته به ادب و به آیین

باید بر کنار سفره عید نشست .آیینه و آب ،چراغ روشن ،کتاب و شمایل مقدس و سبزه نورسته و سکوت
در انتظار آغاز سال ،فضای رازآمیز و روحانی ایجاد میکند که برای همیشه در خاطره کودکان تصویری
ماندگار و آمیخته باشادی و محبت است و بزرگترها را به فراموش کردن دل آزردگیها میخواند.
سپسکالممبارکبادوشیرینیسفرهعیدهمهراشیرینکاممیکندوراهیدیدوبازدیدهاینوروزی.
عید نوروز چون اعیاد اسالمی ،از آداب و رسومی خاص اسالمی نیزبرخوردار است در ادامه به برخی
از این آداب و رسوم به تفکیک اشاره می کنیم:
نماز عید
یکی از آداب عید نوروز خواندن نماز عید است.شیخ طوسی(ره) فرموده است :نماز ظهر و عصر روز
نوروز را که خواندی چهار رکعت نماز با دو سالم (دو رکعت دو رکعت) می خوانی رکعت اول پس از حمد
ده بار سوره «قدر» رکعت دوم پس از حمد ده بار سوره «کافرون» رکعت سوم پس از حمد ده بار سوره
«توحید» رکعت چهارم پس از حمد ده بار سوره «ناس» و «فلق» (معوذتین) .و در پایان نماز سجده
شکر بجاآور و در آن دعاکن تا خداوند گناهان  ۵۰ساله ات را ببخشد.
دعای تحویل سال نو یکی دیگر از آداب عید نوروز
عالمه مجلسی(ره) در کتاب زادالمعاد در خصوص دعای سال نو روایت می کند که در وقت تحویل
سال این دعا را بسیار بخوانید :یا مقلب القلوب واالبصار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول و االحوال
حول حالنا الی احسن الحال.
عالمه مجلسی(ره) همچنین خواندن این دعا را در نوروز مناسب دانسته است:
اللهم هذه سنه جدیده و انت ملک قدیم اسإلک خیرها و خیرمافیها و اعوذبک من شرها و شرمافیها
و استلفیک موونتها و شغلها یا ذالجالل و االکرام.
ترجمه:بارالها!اینسالجدیداستوتوخداییازلیوقدیمهستی.خیراینسالوخیرآنچهرادراین
سالپیشمیآید،ازتوخواستارموازشراینسالوشرآنچهدراینسالپیشخواهدآمد،بهتوپناهمیبرم.
زیارت اهل قبور
یکی دیگر از آداب عید نوروز،رفتن به زیارت اهل قبور در آغازین روزهای سال نو و نیز برگزاری
مراسم تحویل سال در کنار قبور شهدإ از دیگر آداب دینی نوروز است.تشرف و حضور در اماکن مقدسه
و مشاهد مشرفه و برگزاری مراسم تحویل سال نو در آن مکانها نیز از جمله آداب نوروز می باشد.
نظافت و لباس تمیز
یکی دیگر از آداب عید نوروز پوشیدن لباس نو و تمیز است .نظافت و رعایت بهداشت و نیز پوشیدن
لباس تمیز و استفاده از عطر و بوی خوش در صورت امکان از وظایف اخالقی و اجتماعی نوروز است.
از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمود :و البس انظف ثیابک و تطیب باطیب طیبک» ؛ «تمیزترین
لباست را بپوش و با بهترین عطرت خود را خوشبوی ساز.
خرید لباس نو و سبز کردن گندم
سبز کردن گندم و خرید لباس از دیگر آداب و رسوم عید است .یکی دو روز مانده به آغاز سال جدید
(نوروز) ،افراد خانواده برای خرید لباس عیدشان به بازار و فروشگاه ها می روند و لباس های نو و پارچه
های رنگین ،خریداری می کنند .در واقع افراد خانواده با خرید لباس نو و تغییر ظواهر زندگی نشاط
خاصی ا به زندگی خود می بخشند.
در برخی از مناطق ایران ،به رعایت این آداب و رسوم ،بسیار تاکید شده است به عنوان مثال در
شیراز ،از یکی دو ماه به نوروز مانده شیرازی ها به بازار می روند و لباس عیدشان را می خرند پارچه هایی
معموالً خریداری می شود که دارای رنگ روشن و سرخ یا زرد باشد .آنها معتقدند که لباس را خودشان
بدوزند ،پارچه آن را روزهای دوشنبه یا جمعه قیچی کنند و نیز روز پنج شنبه ساعت سنگین است و
لباس مدتی روی دست می ماند تا دوخته شود ،روز سه شنبه اگر بریده شود نصیب دزد یا مرده شور
خواهد شد و روز چهار شنبه می سوزد وسایل خانه نیز باید عوض شود و یا تمیز گردد .پختن نان شیرین
از جمله کارهایی است که حتماً باید قبل از عید و برای عید انجام بگیرد .
سبز کردن گندم ،عدس ،تره تیزک ،ده پانزده روز به عید مانده در خانه های شیراز صورت می گیرد.
برای این کار از ظرفی استفاده می کنند که از جنس مس یا روی باشد و بعد مقداری دانه ابتدا به سالمتی
آقا امام زمان (عج) می ریزند و به ترتیب بعد از آن نام اعضای خانواده را می آورند.
خانه تکانی
یکی از رسوم پسنده و ارزشهای نیک عید ،نظافت و خانه تکانی است که یکی دو هفته پیش از عید
خانه تکاتی یا رفت و روب انجام می گیرد و مجددا ً اثاثیه را جابه جا می کنند و گردگیری می کنند و
دوباره آنها را می چینند در واقع مردم قبل از رسیدن سال نو تحولی در زندگی خود می کنند و خانه را
برای پذیرانی از میهمانان عید آماده می سازند.
تهیه سفره هفت سین
تهیه سفره هفت سین از دیگر آداب عید نوروز است .بزرگترین نماد آیین نوروز هفت سین ،است.
محمد علی دادخواه که اخیرا ً پژوهشی با عنوان نوروز و فلسفه هفت سین را به نگارش در آورده ،در
این باره می نویسد :عدد هفت برگزیده و مقدس است .در سفره نوروزی انتخاب این عدد بسیار قابل
توجه است .ایرانیان باستان این عدد را با هفت امشاسپند یا هفت جاودانه مقدس ارتباط می دادند .در
نجوم عدد هفت ،خانه آرزوهاست و رسیدن به امیدها را در خانه هفتم نوید می دهند .عالمه مجلسی
می فرماید :آسمان هفت طبقه و زمین هفت طبقه است و هفت ملک یا فرشته موکل برآنند و اگر موقع
تحویل سال ،هفت آیه از قرآن مجید را که باحرف سین شروع می شودبخوانند آنان را از آفات زمینی
و آسمانی محفوظ می دارند.
هفت سین عبارت است از سماق ،سیر ،سنجد ،سمنو ،سکه ،سرکه ،سبزی .
دید و بازدید و دادن عیدی
ایام عید فرصت مناسبی برای صله رحم و رسیدگی به وضع خویشان و بستگان است که این نیز
یکی از نشانه های اخالق و سنن مرضیه اسالمی و انسانی است .از همان روز اول نوروز ،دید و بازدیدها
آغاز می شود .در همه خانواده ها رسم بر آن است که افراد خانواده ابتدا به دیدن بزرگترهای فامیل می
روند و عید را به آنها تبریک می گویند .سپس به خانه بر می گردند و منتظر می مانند تا بزرگترها به
آنها سر بزنند .در این دید و بازدیدها عیدی هم داده می شود.عالوه بر دیدوبازدید از بستگان ،دوستان،
همسایگان و بزرگان فامیل ،با جمعی از مصیبت دیدگان در سال گذشته نیز دیدار می شود .دید و
بازدیدها تا روز سیزده بدر( ،سیزدهمین روز سال نو) ،ادامه داد.
سیزده بدر
یکی دیگر از آداب عید نوروز اجرای مراسم سیزده بدراست .سیزده بدر در میان ایرانیان از دیر باز
امری بسیار جدی بوده است که همواره با برپایی مراسمی خاص همراه بوده است .از آن جمله می توان
به غذاهایی که مردم به طور سنتی در روز سیزده به در می خوردند اشاره کرد  .خوردن کاهو سکنجبین
و چغاله بادام از خوردنی های مرسوم عصر سیزده به در است.
منابع در دفتر نشریه موجود است.
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حسن سپهرفر پژوهشگر مردم شناس و مدرس مرکز علمی -کاربردی میراث فرهنگی و صنایع دستی آذربایجان غربی
در ادبيات فارسي ،بسياري از جشن ها ،مراسم و تمدن ها را به نخستين پادشاهان ايراني نسبت مي دهند .از این رو در خصوص
پيدايش نوروز و جشن نوروز هم روايت ها و مطالب بسياري ذكر گرديده است .بر اساس اسطوره ها می گویند جمشيد اولین کسی
بوده است که در روی زمین به پادشاهی رسیده و بسیاری از اولین ها مربوط به اوست؛ و اينكه چرا این جشن را نوروز نام نهاده اند،
گویند جمشید در هر مناسبتي بر تخت مي نشست و سان مي ديد ،تا آن كه روزي در اول فروردين به تخت مي نشيند ،نور خورشيد
در تاجش مي درخشد و چون از تابناكي آن چشم ها خيره مي شود ،همه فرياد مي زنند « جم  ،شيد « يعني جم درخشيد و چون همه
اين جمله ي تازه را مي گويند ،شاه تصميم مي گيرد اين روز را يك روز نو اعالم كند و...

پيشواز از نوروز
بيشتر مردم شهر هاي مختلف و روستاهاي ترك نشين استان تدارك
نوروز را حدودا از دو هفته مانده به پايان سال آغاز مي كنند .طبق سنت هاي
متداول زنان در این روزها اسباب و اثاث خانه را جا به جا کرده و دست به خانه
تكاني مي زنند ،طي اين مدت نيز هر يك از خانواده ها ،هم برای منزل و هم
به تناسب قدرت مالي خود براي فرزندان و خودشان پوشاك نو ،شيرينی،
ميوه ،انواع تنقالت و  . . .خريداري مي كنند .همچنين زنان منزل به نشانه ي
سرسبزي و خرمي ،دانه هاي گندم ،عدس و  . . .می رویانند.
یکی از رسم های پيشواز از ایام نوروز ،رسم « تَ َکم گرداني » است كه معموالً
ما بين دو چهارشنبه آخر سال و به استناد روايات محلي هم پس از تحويل
سال انجام مي شده است.
تکم چی به اتفاق همراه خود (توربا َچكن  /توبره کش) وارد روستا شده
و از یک سوی ده ،شروع به اجرای مراسم می کرد .وی در حالیکه بز نمادين
چوبین ( تَ َکه ) را مي رقصاند صدای زنگوله و اصابت پاهاي ثابت آن به سطح
تختههمراهباسرودناشعاردلنشین،حالتخاصیبهنحوهیاجرایاینمراسم
می داد .اشعاری مانند نمونه های زیر که در نقاط مختلف استان آذربايجان
غربي تقریبا» دارای صورت های مشابهی است.
اینبز،بزنراختهشدهاست
بوتَ َکهآختاتَ َکــــه
بوی نوندا وار بیر ن ُخدا تَکه ریسمانی بر گردن دارد
این بز نــر می رقصـد
لـــر
بو تــکه اُیـــون ا ِ َ
با گــرگ می رقصــد
قوردوینان اُیون اِلَـــر
ییغارآرانیندویوسون برنجگرمسیرراجمعمیکند
و...
رسمدیگریکهدربرخیازمناطقکردزباناستانانجاممیشود«کوسهبه
داس» است که در شب قبل از تحویل سال و درپیشواز از نوروزبرگزار می شود .
کوسه در واقع مردی است که دو داس در دست گرفته و با اتفاق همراهان
خود مجری مراسم شده و نقش اصلی را ایفا می کند .این رسم در واقع به
مناسبت بیرون راندن درد و بال و کهنگی سال ،زنده شدن زمین و به نوعی
پیام آور بهار در شب قبل از تحویل سال نو برگزار می شود .اجرا کنند گان این
رسم معموالً متشکل از  3الی  5نفر مرد می باشد.
- 1کوسه  - 2توبره کش  -3نی زن  -4محافظ کوسه  -5مردی که طناب
دور گردن کوسه را دست خود نگه می دارد .این به اتفاق در کوچه های روستا
راه می افتند و وارد منزل دامداران یا بزرک روستا شده و اشعاری را می خوانند
و خانواده ها برای آن ها آذوقه و تخم مرغ و  ...می دهند.
سمنوپزی
یکی از رسم های معمول در میان خانواده های آذربایجانی به مناسبت
فرا رسیدن ایام نوروز ،تدارک و پخت سمنو است که در ایام گذشته همراه با
نمایش آیینی ،خصوصا» در ارومیه و روستاهای حومه ی آن بود .باور عمومی
بر این است که تهیه و پخت سمنو یادگاری از فاطمه زهرا(س) می باشد .از این
رو زنان همیشه پخت آن را به نیت وی تهیه می کنند.
سمنو حافــظ مـــن باش
سمنی ساخال َمنــی
تا تو را هر ســال بار بگذارم
ایلده گوورد َه رم َسنی
سمنیی َهسالدیمبادام بادامیداخلدیگسمنوانداختم
دوردبیریانینآلدیآدام هرچهارسویشرامردمگرفتند
و. ...
آیین های چهارشنبه سوری
طبق رسم معمول زنان آذربايجاني چند روز قبل از چهارشنبه آخر سال
به بازار رفته و براي سال جديد اقالمی مانند :شانه ی سر ،آيينه ،كوزه سفالي
نو ،پوشاك تازه و نو براي فرزندان و خودشان ،با توجه به وسع مالي ،خريداري
می کنند .هم چنین تنقالتي از قبيل :نخود و كشمش ،بادام و گردو ،تخم
ژاپني ،آفتابگردان و كدو ،شكالت رنگی ،مقداري ميوه و  ...كه مجموعا « آن

ها را « چارشنبه ي ِميشي  » ršanba yemišeâčمي نامند ،تهيه كرده
و با خود به منزل مي آورند .در شب چهارشنبه (غروب روز سه شنبه) را نیز
جوانان هر کوی و برزن ومحله؛ رسم بئلی بئلی (شال اندازی) را اجرا کرده و
کپه ی آتشی روشن می کنند و از روی آن می پرند و می خوانند.
آتيل باتيل چارشنبه بختيم آچيل چارشنبه
باش آغريم ديش آغريم بوردا درد بَالم بوردا قالسين
«س ِر سال»
در میان کردهای استان هم معموالً روشن کردن آتش که به َ
معروف است ،در شب قبل از تحویل سال برگزار می شود .جوانان از دم دمای
غروب آفتاب در بلندی های اطراف کپه های هیزم و ...جمع کرده و با آتش
زدن آن ها از روی شعله ها می پرند و اشعری را نیز سر می دهند .سپس در آخر
شب مراسم شال اندازی را اجرا می کنند.
در نقاط کردنشین اشعار را می خوانند:
ئاوره سـورره ل ِـه مــن دوره
َزه ردیم ل ِه تویه سوریت ل ِه مویه
ترجمه :
آتش سرخ از من دور شد
زردی من از آن تو سرخی تو از آن من
اما طبق رسم معمول صبح چهارشنبه مردم بر سر چشمه سارها و نهر ها
می روند ،کوزه های کهنه آب خود را شکسته ساعاتی را به ترقه انداختن می
پردازند و سپس کوزه های تازه را از آب روان نهرها و چشمه سارها پر کرده و
برای تبرک با خود به خانه می آورند .رسم ُقدما این بود که از آب تازه پر شده
کوزه بر کنج اتاق ها می پاشیدند و یا وضومی گرفتند ،یا در سماور می ریختند
تا موجب برکت آوری در سال جدید برای خانواده ها باشد.
تجمع گروهی از مردم ارومیه در کنار رودخانه شهر چایی  -عکس :حسن
سپهرفر
فال گوش ايستادن
درهمينشببرخيازدختراندمبختوآرزومندروستاييچادربهسركرده
و به طور ناشناس از روزنه بام ها يا كنار پنجره ها به فال گوش( قوالق آسدی)
مي ايستادند؛ودر شهرهاهم،برخيبر سرچهارراه ها ایستادهوكليديهم زير
پايخودميگذاشتندتابهگفتگوياشخاصيكهدرحالگذربودند،گوشفرا
داده و ّنيت و حاجات خود را با توجه به گفته هاي آن ها تعبير و تفسير كنند.
بایرام سو فراسی و تحویل سال
گستردن سفره هفت سین در میان مردم آذربایجان غربی خصوصا» در
روستاها آن طور که امروزه رواج یافته ،معمول نبوده و تنها به باز کردن سفره
ی عید ( بایرام سوفراسی) با محتویاتی مانند :میالخ ( آونگ ) ،حلوای محلی،
پادداخ (چسفیل) انواع تنقالت و شیرینی های محلی ،سیب سرخ ،سکه،
سرکه ،بلغور ،برنج و سبزه که با دانه های چسفیل تزیین شده و  ...اکتفا می
شده است .هرچندحتی امروزه هم می توان رد پای این سنت های قدیمی
را در میان خانواده های پای بند آیین های کهن پیدا کرد .اغلب خانواده ها «
بایرام سوفراسی» را در اتاق مهمان پهن مي كردند و هرمهمانی که از راه می
رسید پاي آن می نشست و صاحبخانه از آن ها پذیرایی می کرد.
عارافات آخشامه
دراعتقاداتمسلمانانآذربايجانغربیآخرینروزسالبه(عارافاتآخشامه)
معروفاست.طبقرسممعمولروزقبلازعیداعمازاعیادمذهبیمانند:عیدفطرو
قربانیااعیادملی،درآخرینپنجشنبهیسالوروزقبلازتحویلبایدبهزیارتاهل
قبوررفتهوبرایآمرزشگناهانآنهافاتحهایمیخوانند.چراکهارواحمردگان
همیشهدرچنینایامیچشمبهراهبودهوطالباحسانودعاهایمغفرتآمیزاز
سویبازماندگانهستند.ازاینروخیلعظیمیازمردمدرشبعرفاتبرسرمزار
مردگانخودحاضرمیشوند؛سبزهبرسرقبرهاگذاشته،فاتحهایخوانده،خرما

یاحلوایمحلیاحسانکردهوبرخینیزبرایآمرزشخاطروتسلیروحمردگان
خودتالوتسورهجمعهمیکنند.
تحویل سال نو
در لحظات پاياني سال و نزدیک شدن به تحویل سال ،بزرگ خانواده به
اتفاق اهل و عیال برسرسفره عيد ( بایرام سوفراسی bâyrâm sufrâse
) مي نشينند و دعای تحویل سال و سوره هايي چند از قرآن مجيد را تالوت
مي كنند و برخي روستاییان در مساجد جمع مي شوند و «دعاي چهل
ياسين « مي خوانند.
اولين تبريك های سال نو و روبوسی ها از پاي همين «بايرام سوفراسي» يا
به سبك جديد امروزین از سفره هفت سين آغاز مي شود .معموال چنین این
است که قبل از دید و بازدید های معمولی و خانوادگی ،برای عرض تسلیت به
ديدار خانواده هايي كه در سال گذشته عزيزي را از دست داده ا ند و به اصطالح
«قره بايرام» (نو عید) آن ها است مي روند.
درایندیدوبازدیدهاحاضریننیزطبقرسوممحلیپسازنشستنفاتحه
ای قرائت کرده ،و از جا بر می خیزند و برای صاحبان عزا تسلیت می گویند ،و
بعد می نشینند .بعد پذیرایی از حاضرین که اغلب با چای و خرما و حلوا و میوه
فصل همراه است ،هنگام خروج نیز مجددا ً تسلیت گفته و برای بازماندگان
آرزوی سالمتی و طول عمر می کنند.
بعد از این است که دیدی و بازدید از بزرگان فامیل و اقربا شروع می شود و
ممکن است تا یکی دو هفته ادامه یابد ،حتی در بین زنان خانه ضرب المثلی
است که می گویند :تا وقت درو جو می توان برای دید و بازدید رفت .با این حال
معمول ترين غذاي ايام نوروز در گذشته براي ناهار يا شام پلو دم کش بود.
یکی از دلمشغولی ها و بازی های این روزها برای کودکان و جوانان شکستن
تخم مرغ های آب پز شده سفت ،جو ّالیا آتّدی ( بادام بازی ) و گردو بازی بود،
که امروزه رد پای کمی را می توان از آن مشاهده کرد.
مراسم میر نوروزی
یکیازرسمهایمربوطبهایامنوروزدرمناطقکردزبانمانند:مهاباد،پیرانشهر،
بوکانو...رسم«میرمیرن»یاهمانمیرنوروزیاستکهگویادردهههایگذشته
بهمدتسیزدهروزاولفروردینماهاجرامیشدهاست.میر،فردیعامیوازتوده
مردمخودشهرهایاروستاهابودکهاوراتحتشرایطیانتخابوزمامامورمحلی
رابرایمدتیبهدستاومیسپردند.گویاطیاینمدتاربابمحلازسمتخود
خلعشدهواموراتبهدستمیروافرادشمیافتاد.
در این نمایش آیینی ،امیر کابینه ای با عناوین :وزیر دست راست و چپ،
میرزا نوروز ،گزیر ،جالد ،دلقک ،فراشان ،نوازندگان و خوانندگان تشکیل می
داد؛ میر طی حکمرانی چند روزه خود احکامی صادر نموده ،عزل و نصب و
حبس و جریمه و مصادره می کرده است و محکوم بدون چون وچرا می بایست
امر او را اطاعت و اجرا می کرد و. ...
سيزده به در
مردم آذربايجان غربي با رسيدن روز سيزده از سال نو ،براي از بين بردن
نحوست آن به بيرون از خانه ها ،به دامن دشت و دمن و سبزه پناه مي برند و
ساعاتيرابهشاديميپردازند.باورمردمبرایناستکهدیدوبازدیدهایعید
رابایدتاروزدوازدهمبهاتمامرساندوروزسیزدهمرابرایازبینبردننحوست
آندردامندشتودمنبهشادیپرداخت.همچنيندربینروستاییانحوزه
یآذربایجانغربیمعموال»کارهایکشاورزیمانند:الیروبیانهار،بهکارگیری
و استخدام چوپان ،نوبت بندی آب کشاورزی و  . . .در این روز انجام می گیرد.
معموال» طي ساعاتي را كه مردم در صحرا هستند جوانان نيز تا عصر همان
روز به رقص و شادي ونواختن ساز و قاوال و بازي هاي سنتي مانند :پِلَه َدسته،
یمه سین ،والیبال و
چیلينگ آغاج ،كيفالن (تاب بازي) ،آرادا قالدی ،اَزللی َد َ
جوراب ِن ( جوراب بازي و قِل فِه ِره ن َه در مناطق كرد نشين ) ،رقص های محلی
و  . . .مي پردازند .دختران برای بخت گشایی خود سبزه گره می زنند و در آخر
روز سبزه ها را روانه آب های جاری می کنند.

