زندگی و فرهنگ
بازآفرینی محله و نوروز

بازگشت از جماعت سرگشته به جمعهای محلهای
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باشــد و چهبسا زندگی جمعی دردسرهای بیشــتری را هم سراغ داشته باشد .ما
درگذار مراحل رشــد و توســعه شــهرهای امروزی ،به «محله» بــه آن صورت که
ضرورت داشته ،فکر نکردهایم.
***
«جورج هربرت مید» ،فرآیند شکلگرفتن «خود» را در تعامل هر فرد با دیگران
دانسته و معتقد است ،هر فردی ،از آنجایی که در جامعه حضور و تعامل دارد،
یک دیگری تعمیمیافته اســت ،چراکه او تمام معانی ذهنــی خود را با توجه به
نمادهایــی مانند زبان و اشــاراتی که از دیگران مییابــد میفهمد .واقعیترین و
روزمرهترین جایی از جامعه که ما دیگران را میبینیم و با آنها تعامل میکنیم،
همان محلهای است که بهطور روزانه در آن تردد داریم و سوار اتوبوس میشویم
یاخریدمیکنیم.بستریبرایروبهروشدنبادیگریوایجادتعاملوهمصحبتی
و رسیدن به ارزشهای مشترک جمعی بر سر نیازها و منافع مشترک.
بنابرایــن اســاس معانــی و ارزشهای مشــترک مــردم ،محور یک محله شــکل
میگیرد و اگر جامعهای محلههای پایداری برای شــکل گرفتن «خود» نداشــته
باشد ،همآیینی و هممعنایی هم در آن دچار اشکال خواهد شد .هرکس جهان
را بهصورتــی متفــاوت درک میکنــد و در خصــوص آن فرصــت هماندیشــی و
ش مجموعههــای فرهنگی برای
اشــتراکنظر با دیگران را نــدارد .در نتیجه ،تال 
شــکلدادن بــه فرهنــگ ،آیین و همبســتگی اجتماعــی بهدلیل تفــاوت نگرش
مجموعــهداران بــا دیگــران ،بینتیجــه و ناتــوان مانــده و بهجای همبســتگی به
شکافهایمتعددمیرسیم.
در جامعه شهری که در فرآیند خانهسازیهای انبوه ،محله را حذف کرده است،
«معنا» یا فهم بیرونی از جهان و «خود» یا هویت جمعی در آن پیدا نمیشود.
ســپس انســانها بهتدریج به انســانهای سرگشــته ،تنها و فاقد گفتوگو تبدیل
میشوند ،چراکه وقتی معناهای پاالیش یافته و خالقیت گفتوگویی را از انسان
بگیریم ،دســتآخر تعریف «انســان حیوانی اســت ناطق» هم برای شهرنشین
امــروزی صــادق نبوده و بیــم آن مــیرود که به انســانهایی فاقد قوه انســانی با
تکروی غرایز حیوانی تقلیل پیدا کنیم.
***
در این عالم گمگشتگی و تنهایی ،آدمیزاد در فقدان بضاعت انسانی خود ،برای
رفع و رجوع زندگی به کارهایی مشــغول میشــود .بهجــای همآیین و اجتماعی
شــدن ،بهشــکل اپراتور صنعتی درآمده و عاری از معناها و نمادهایی اســت که
کالبد و روح وی را به جهان پیرامون بپیوندد .در چنین شرایطی ،او به ویژگیهای
رفتــار فــردی خود تقلیل یافته و به ســوی پاداشهایی خواهد رفــت که در خالل
زندگی پیشرویش قرار میگیرد.
در شــرایطی که کار روزمره به رســوم روزمره زمخت و بیروح تبدیل شــده است،
تعطیلیهای ممتدی که برای همآیینی و تعاملهای انسانی در نظر گرفته شده،
بهصورت لحظههایی برای رهایی از زندان روزمرگی پدیدار میشود ،لذا سفری که
ما را از کرختی کار روزمره درآورده و به لذات و جذابیتهای گذرا و مهیج سرگرم
کنــد ،بهترین پاداش برای کســی اســت که نیازهــای خود را از نیوشــیدن جهان و
همراهی با همســایگان به کســب لذت از تجربههای شخصی تقلیل داده است.
فضایی که همه را به مشــتری پروپاقرص گردشــگری مصرفی درآورده و در عین
بیگانگی او با طبیعت ،در زیادهروی در مصرف خدمات عمومی و لذات روزمره
سرگردانمیکند.
***
برای بازســازی چنین وضعیتی ،بهتر اســت به ســراغ محلههای خــود برگردیم
و در روزهــای عیــد و مناســبات دیگــر ،جمعهای محلهای را ســامان دهیــم و در
محیطهای عمومی که برای همآیینی شکل دادهایم با هم به گفتوگو بنشینیم.
عید نوروز بهترین فرصت برای چنین اقداماتی اســت .در این روزها که لحظات
مــرگ خمــودی و کهنگی و آفرینشــی دوباره اســت ،میتوانیم شــکلبندیهای
اجتماعی محله را در مضمون ارتباط مکانی و انسانی سامان دهیم و چه بهتر که
بتوان بهجای طبیعتهای دوردست پرهزینه ،به سراغ بوی خاکی که باغچهها و
فضای سبز محله دارد برگشت.
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بهار اینجاســت همین حوالی .درحال مهیا کــردن رخت و
برگش.
بهار اینجاســت همیــن حوالــی .درحال مهیا کــردن رخت
و برگــش .و زودتــر از اینکه ســال را تحویل بگیــرد ،پایش را به
زمستانبازوبساطنوروزیراآنجاپهنکردهاست.اینچنین
میترا فردوسی
پژوهشگر استکهمجموعهایازآیینهایرنگارنگنوروزیازروزهای
مطالعات فرهنگی آخراسفندآغازمیشوندوتاپاسیازفروردینادامهمییابد.
از چهارشــنبه ســوری و خانــه تکانــی و رســم خریــد رخت و
لباس نو و انواع خرید دیگــر گرفته تا دیدوبازدیدهای نوروزی و ســیزده به در .نوروز
و آیینهایــش طوری زندگی معمول ما را به چالش میکشــند کــه حتی مفاهیم را
هم دستخوش تغییر میکنند .شبهای منتهی به تحویل سال دیگرگونهاند و نام
دیگر هم گرفتهاند این ایام« :شــب عید» .پول چرک کف دســت در نوروز میشود
«عیدی» و متبرک است و صاف و نو و تا نخورده .آیینهای نوروزی بیشمارند و هر
کدام کارکردی دارند و سبک و سیاقی برای معنابخشی به زندگی ما ایرانیها .برای
همینهمهستکهجانمانبرودنوروزماننمیرود.
درباره کارکردهای فرهنگی آیینهای نــوروز در زندگی روزمره ایرانیها با دکتر جبار
رحمانی انســان شناس و اســتادیار انسانشناســی فرهنگی پژوهشکده مطالعات
توگویــی کردهایم .ایــن روزها که در تب و تــاب نوروزیم
فرهنگــی و اجتماعی گف 
خواندنشخالیازلطفنیست.
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نــوروز و اعیــاد باســتانی مــا ،بیــش از آنکــه در گذشــته
صورتهای فردمدارانه ،خلوتگزینانه و مصرفی امروزی
گزاره داشــته باشــند ،بهصورت آیینهایی جمعی و مشــارکت
محلی نمایان میشــدند .اما امروزه ،در این روزها بیشــتر
به رفتارهــای فردمدارانه و اغلب مصرفی تن در دادهایم
ب ه جای اینکه به شکلهای قدیمی آن ،به سراغ طبیعت
رفتــه آن را احیــا کنیم یــا جمعهای دوســتانه و صمیمی
محمد زینالی اُناری شکل داده ،دور هم بنشینیم .لذا میتوان به این فکر کرد
پژوهشگر فرهنگ کــه ب ه جــای اینکه نوروزهای ایــن دوره و زمانه ما را ب ه هم
عامه نزدیک کنند ،دورتر هم میکنند.
هرچند میبینیم در شــهرهای ما اجتماعات گسترده مســافران شکل میگیرد،
امــا همکنــش میان حاضران این اجتماعات بســیار کم و فاقد معناســت ،لذا ما
شــهرهای خود را از اجتماعات محلی خودمان خالی و برای مســافرانی که از راه
دور میرســند مهیــا میکنیم .در نتیجــه ،در ایــن روزها ،ما بــه دو اجتماع بزرگ
گردشــگر و میزبان تبدیل میشــویم که بیش از آنکه روابط تنگاتنگ و آیینهای
گروهی انســانی در میانمان برقرار باشــد ،آیینهای مبادله و مصرف خدمات و
فضاهاغلیانمیکنند.
***
یکی از نوستالژیهای شــهرهای ما« ،کوچه» و «محله»های قدیمی آن هستند.
در بسیاری از شهرهای ما ،باغهای قدیمی یا فضاهای طبیعی هم وجود داشته
که به علت از بین رفتن کل یا شــکلبندیهای اجتماعی آن ،یا نابود شــدهاند یا
اگر هم ماندهاند ،بهصورت نامتشــخصی در یک گوشــه شــهر عزلــت گزیدهاند.
ل شده در نوستالژیهایمان را در رهایی از شهرهای شلوغ
اغلب ما آن حس تخی 
و مســافرتهای گاهگاهی میبینیم و یک فضــای آرام و صمیمی مانند محالت
قدیمی یا باغهای نزدیک به خانه را در دوردستها میجوییم.
«میرچــا الیاده» ،در خصــوص آیینهای دینــی به نمادپردازیهــای معنوی در
ک و تعاملهای
مکانهــای قومی توجــه کرده و آنها را محور شــکلگیری مناســ 
انســان با نمادهای مرکزیشان دانسته است .خطی که زمین را به آسمان پیوند
میداد ،مرکزی برای همآیینشــدن مردم در کسب معنا از جهان هستی و فهم
ن طور ،مکانهای گروهی ،نقش و اهمیت خود را از نقاط
رازهای زندگی بود .همی 
مرکزی و هماهنگیهای آیینی انسانها فرامییابند .اما برای انسان امروزی ،هر
معنا و مفهومی از عالم و جهان طبیعی درون محله تولد و رشد او معنادار خواهد
شد.
به این صورت «محله» بهعنوان فضای شــکلدهنده همســایگی شهری دنیای
ملموس پیرامون انسان است که حول یکسری همآیینیهای محیطی و انسانی
بــرای او معنا و مفهوم مییابد .اما وقتی محله بهعنوان ســلولی اجتماعی برای
همآیینی مردم ناپدید شد حس و حال زندگی هم میتواند بیمعنا و ناملموس
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نگاهی به آیینهای آغاز سال نو در گفتوگو با دکترجبار رحمانی ،استادیار انسانشناسی فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ظرفیتهای آیینی نوروز را با مداخله از بین نبریم
 ëëایرانیهــا از دیربــاز تاکنــون زندگی
روزمرهشان را با انواع آیینها معنادار
کردهاندکه نوروز تنها یکی از آنهاست
و شــاید یکی از معنادارترینها .قبل از
پرداختن به نوروز و آیینهای منبعث
از آن ،لطفاً کمی درباره اصل و اســاس
آیینها و کارکردشان بگویید.
آیینها ،الگوهای رفتاری ،عاطفی
و شــناختی تکــرار شــونده و نمادیــن
هســتند کــه معمــوالً متکی بــر باورها
و ارزشهــای کلیــدی هــر فرهنگــی
هســتند .ایــن الگوهــای تکرار شــونده
در عمــل قواعــد بنیادیــن و عقایــد و
ارزشهــای محــوری فرهنــگ را در
عرصههــای مختلــف نهادینــه کــرده
و نظــم معنــاداری را در زندگــی
مســتقر میکننــد .بههمیــن ســبب
نقشــی کلیــدی در فرهنــگ و زندگــی
مــردم دارنــد .البتــه همــه آیینهــا
وزن و اهمیــت یکســانی ندارنــد و
معمــوالً برخــی از آیینهــا نقشــی
کلیــدی و محــوری در ســاماندهی به
زندگــی و جامعــه دارنــد .بــه عبــارت
دیگــر آیینهایی که جامعه بیشــتری
وزن واهمیــت را بــه آنهــا میدهــد و
باشــکوهتر و حســاستر از همــه نیــز
برگزار میشوند ،قاعدتاً بیانگر الگوها
و قواعــد کلیــدی و بســیار حیاتــی در
جامعه هســتند .آیینها در دو دســته
کلی قرار میگیرند،گاه قواعد کلیدی
و بنیــادی فرهنــگ را تقویــت کــرده و
در زندگــی مــردم نهادینــه میکننــد
(آیینهــای تقویــت)و آیینهایــی که
کارشان حل مواجهه آدمها و جامعه
بــا مواقــع بحرانــی اســت ،بحرانهــا
و گذرگاههــای مهــم زندگــی ماننــد
تولــد ،مــرگ ،ازدواج و ...را نــه تنهــا
تســهیل میکننــد بلکــه فــرد را بــرای
مرحله جدید زندگی آماده میسازند
(آیینهــای گــذار) .البتــه معمــوالً
نمیتــوان یک آیین را صرفــاً در یکی
از این دوحالت بهطور ناب دید،بلکه
در عمــل آیینهــا صــورت چندالیــه
هــردوی ایــن کارکــرد را در ســطوح
مختلف انجام میدهند .واژه آیین در
لغت به معنای شیوه و رسم و قاعده
و قانــون و ســامان اســت .بــه عبارتی
بیانگر یــک نظم و ســامان در زندگی
اســت .به همین دلیل آیینها در کنه
خودشــان زندگی ما را بسامان کرده و
نظمی معنادار بدان میبخشند .این
نظــم گاه معطوف به طبیعت اســت
و گاه معطــوف به جامعــه یا هردوی
آنها .بر این اساس میتوان آیینهای
ایرانی را بهتر فهمید.
ëëنوروز به نوعــی تکانهای در زیســت
روزمــره و لحظاتــی خــارج از ریتــم
عادی زندگی انســان ایرانی به حساب
میآیــد و ایــن البتــه خاصیت بیشــتر
آیینهاســت .نوروز اما درون خودش

نوعــی نظــم و ســامان دارد کــه حدود
 20روز تا یک مــاه را در برمیگیرد .این
نظم و سامان چه ویژگیهایی دارد؟
آییــن نــوروز یکــی از مهمتریــن و
کلیدیترین آیینهــای جامعه ایرانی
ن گذار
اســت .آیینی که بهطــور همزما 
طبیعت از زمســتان با بهــار را معنادار
میکنــد  .گــذاری کــه بــرای جامعــه
کشاورزی بســیار حیاتی بوده و هست.
بهعبــارت دیگــر در جامعــه ایرانــی
کــه بخش اعظم آن کشــاورز هســتند،
مســأله بهــار و آغــاز چرخــه حیاتــی
معیشــت ،بســیار اهمیــت دارد و یکی
از کارکردهــای نــوروز معنــادار کــردن
اینگذار طبیعت و همســو و هماهنگ
کردن ریتم زندگی ما با نظم طبیعت
اســت .از ســوی دیگــر نــوروز عــاوه بر
شــروع چرخــه طبیعــت ،در جامعــه
ایرانی نقطــه کانونی نظم اجتماعی و
ضرباهنگ زندگی جمعی هم هست.
لذا نه تنها چرخه طبیعت و معیشــت
کشــاورزی بلکه چرخه نظم اجتماعی
و فرهنگــی و حتــی سیاســی مــا را نیــز
در خــودش دارد .ایــن محوریت نوروز
در نظــم زندگی اجتماعــی ،فرهنگی،
اقتصادی و سیاســی اســت که آن را به
یــک مجموعــه آیین محــوری برای ما
ایرانیــان بــدل کرده اســت .بــه همین
دلیل نباید از آیین نوروز صحبت کرد،
بلکه باید از آیینهای نوروزی صحبت
کــرد .همــه ایــن آیینهــا در الگوهــای
رفتــاری ،عاطفــی و شــناختی تکــرار
شوندههایی که دارند ،مجموعه بسیار
مهــم از ارزشها،باورهــا و هنجارهای
محــوری فرهنگ ایرانــی را به نمایش
گذاشته در جامعه درونی میکنند.
 ëëآیینهــای مربوط به نــوروز متنوع و
بســیارند؛ هرکدام هم ســویه و ســمتی
دارنــد و تــم و هدفــی .امــا با ایــن همه
در کنــار هــم نــوروز را میســازند .از
خانه تکانــی اســفند ماه بگیر تــا ماهی
پلوی شــب عید و ادوات ســفره هفت
ســین و ...جــزو ایــن آیینها به شــمار
میروند .به نظر شــما نقطه اتصال این
آیینهــا چیســت و آنها در چــه چیزی
مشترکند؟
همانطور که در پاســخ سؤال قبلی
گفتــم ،نقطــه اتصــال ایــن مجموعه
آییــن هــای نــوروزی ،محوریــت آنها
در ریتــم و نظــم زندگــی جامعــه
اســت .به همیــن دلیــل در آیینهای
نوروزی ،از یکســو آیینهای مربوط به
درگذشــتگان را داریــم ،از ســوی دیگر
آیینهــای مواجهــه بــا طبیعــت را و
همچنین آیینهای دید و بازدیدهای
دوســتانه و خانوادگی و حتی سفر و...
بهعبــارت دیگــر بنیانهــای زندگــی
مــا ،در الهیــات ،در کیهانشناســی و
طبیعــت شناســی و هــم در فلســفه
اجتماعــی در آییــن نــوروز دیــده

مشکل در جامعه امروز ما سیاستگذاریهای
آیینی است .سیاستگذاریهایی که خواسته
یا ناخواسته تالش کردهاند برخی آیینها را
برجسته و برخی را طرد و گاه سرکوب کنند.
آنچه که امروزه ضرورت دارد ،بازبینی در منطق
بنیادین سیاستگذاری آیینی در کشور و احیای
الگوهای سنتی والبته توانمند آیینها برای
جامعه امروز است .آیینهایی کلیدی مانند
نوروز فرصتی هستند برای احیای جامعه،
نه آنکه فرصتی باشند برای مداخله غلط در
جامعه
میشــود .بهعنــوان مثال ،نــوروز یکی
از عمیقتریــن آیینهــای طبیعــت و
کیهانشناسی است .ذهن خالق اقوام
مختلــف در تمدن ایرانی توانســته به
ظریفتریــن و زیباترین شــکل ،نظم
زندگــی را بــا نظــم طبیعــی همســو
و همخــوان ســازد .بــه همیــن دلیــل
آیینهای نــوروز از لحاظ زیباشناســی
نیز بســیار برجســته و عمیق هســتند.
تخیل خالق هنــری و ذوق هنرمندانه
ایرانــی توانســته ایــن هماهنگــی
نظمهــای طبیعــی و اجتماعــی را به
بهترین نحو انجام بدهد .این آیینها
دیالکتیکــی میــان چنــد عنصر اســت
کــه جزئیتریــن و ریزتریــن و البتــه
کلیدیتریــن مقولــه نظــم طبیعــت
یعنــی تولــد جدیــد آن را(در تجربــه
نمادین ســبزه در ســفرهها ) بــا نوزایی
خانههــا (خانهتکانــی) و بازســازی
روابــط اجتماعــی در همــه ســطوح
فردی و خانوادگی و فامیلی و سیاسی
و( ...در دید و بازدیدها ) و حتی احیای
نمادیــن روابــط بــا نیــاکان و بازتولیــد
و اســتمرار ارزشهــای خانواگــی و
اجتماعی سنت (در آیینهای احترام
به نیــاکان) و حتی نمایــش نمادین و
مقدس هیجانها و نظامهای عاطفی
ما حول جشنهای شادمانگی (مانند
چهارشــنبه ســوری که البتــه این آیین
نســبتی هــم بــا تشــریفات نیــاکان و
الهیات مرگ در فرهنگ ایرانی دارد)
تنظیم کرده است.
ëëما ایرانیها این روزها درگیر مســائل
اجتماعــی سیاســی و از همــه مهمتــر
اقتصادی هستیم که تا حد زیادی روان

و شــخصیت و ســبک زندگــی مــا را و
بیش از آن عناصــر هویتی و جمعی ما
را تحت تأثیر قرار داده اســت؛ چطور
میشــود از نوروز برای حفــظ وحدت،
همبستگی و نوعی نزدیکی بهره برد؟
آیینهای نوروزی بهدلیل تعلیقی
کــه در زندگــی عــادی ایجــاد کــرده و
فضایــی که بهطور نمادیــن از مواجهه
مــا بــا ارزشهــای بنیادیــن زندگــی و
الهیات و کیهانشناســی عمیق ایرانی
ایجــاد میکننــد ،فرصتــی هســتند که
مــا را یکبــار بهطور موقــت از این نظم
پرفشــار زندگــی عــادی و روزمــره و
دشواریهای روحی ،روانی و مادی آن
فارغ کنند .شاید آیینها نتوانند مسائل
مــادی مــا را حل کننــد ،امــا میتوانند
الگوهــای ارزشــی و اخالقــیای را در
مــا نهادینه یا احیا کنند کــه به ما برای
ارتقای کیفیت زندگی در ســختترین
شــرایط هم کمک کنند .مسأله اصلی
معنایــی اســت کــه مــا بــه زندگــی در
شرایط مختلف میدهیم .رنج انسانی
معموالً زمانی اســت کــه زندگی برای
او معنایــش را از دســت بدهــد و نوروز
فرصت و فضایی است که به ما امکان
معنا بخشی عمیق و انسانی میدهد.
نوروز که متأســفانه در فضای فرهنگی
مــا و بخصوص در سیاســتگذاریهای
رســمی فرهنگــی مــا بــه یــک آییــن
محــدود به فضاهــای اندرونی و جمع
اندرونــی یعنــی خانــواده و دوســتان
نزدیــک بــدل شــده اســت ،در کنــه
خودش فرصتی اســت برای بازسازی
جامعــه ایرانــی در تمــام ســطوح .اما
متأسفانه مشــکل سیاســتگذاریهای

جنسیتزداییازخانه
برعکس

رضا جمیلی
روزنامهنگار

نوروز را میتوان با قطاری از تصویرها به یاد آورد ،با رنگ سبز
و شادابیاش ،با جوانههای نشسته در گلدانها ،با لباسهای
نویی که مشتاق تن خوردناند ،با آجیل ،شیرینی ،نقل ،ماهی
قرمــز ،دیدوبازدید و گپوگفتهای نیمهشــبان و ...اما وقتی
پــای تکاندن خانه و غباررویــی از اثاثیه و در و دیوار آن در میان
کار در خانهها ،یعنی کندن
باشد ،نوروز یعنی جنسیتزدایی از ِ
برچســب زنانه بودن خانهداری و پله گذاشــتن و آســتین باال
کشــیدن برای مشــارکت در امری که در طول ســال به ناحق و
به خطا «زنانه» انگاشــته شده اســت .نوروز یعنی راه دادن به

مفهوم مشارکت و همخانگی بهجای خانهداری و خانهساالری! نوروز از این منظر،
بــازه موقــت پس راندن کلیشــههای فاصلهاندازی اســت که خانه را و شــرکت در
امورات آن را به جنسیت ساکنان آن گره زده است.
نوروز یعنی تصویری چنین؛ مردی ایســتاده بر پله ،همسری که دستور به تمیزی
میدهد و کودکی که خود را در یکی از شــادترین روزها و تجربههای کودکیاش ،با
هرچیزی که از نگاه و نظارت پدر و مادرش دور مانده ،سرگرم میکند .نوروز خانه
را ،زوایا و گوشهها و نهان و آشکارش را میریزد وسط رابطه ساکنانش و نمیگذارد
حداقل برای چند روز ،کســی نقش کلیشــهایاش را نسبت به مفهوم خانه ،بازی
کند .نوروز نقششکن فضای خانههای ایرانی است؛ حاال هرچقدر کوتاه.

فرهنگی ما آن اســت کــه یا به فرصت
آیینهــای نــوروزی بــاور ندارنــد یــا
اصــوالً ایــن آیینهــا را بــه رســمیت
نمیشناســند( .فقط بهعنــوان نمونه
نگاهــی داشــته باشــیم از چهــار دهــه
فهم و سیاســتگذاری غلط در مواجهه
با جشن چهارشــنبه سوری و هزینهای
که این سیاستها بر جان و مال مردم
تحمیــل کردهاند) .آیینهــای نوروزی
فرصتی هستند که رابطه ما با طبیعت
را درســت کنند (که در شــرایطی که ما
طبیعــت و منابــع آن را مــورد غــارت
قــرار دادهایــم ،بســیار هــم ضــروری
است) .باید دقت کرد اصوالً نمیتوان
جامعــهای خــوب و اخالقــی داشــت،
بدون آنکه به آدمها یاد داده باشیم با
خودشان،با دیگران و با طبیعت خوب
و اخالقی رفتار کنند .آیینهای نوروزی
در کنه خودشــان مــرام اخالقی ایرانی
را در مواجهــه با دیگــران و با طبیعت
و بــا خودشــان تنظیــم میکردنــد.
اختاللی کــه در این دهههــای اخیر در
ایــن آیینهــا و ســرکوب بخشهایی از
آن و دستکاری در سایر بخشها ایجاد
شــده ،ایــن فرصتها و پتانســیلهای
بازســازی از طریق آیینهای نوروزی را
از ما گرفته است.
 ëëنــوروز کــه بــا بهــار آغــاز میشــود
مثــاً برخالف کریســمس یا ســال نوی
مسیحیان که در زمستان است ،دارای
بــار مثبت شــکوفایی و آغــاز و تولد نو
اســت .این نشــانه چطور در زندگی ما
ایرانیها تأثیر گذاشته است؟
یکی از نکات بســیار کلیــدی نوروز،
زیباییشناســی آن اســت .هماهنگــی
و همســویی کــه بیــن نظــم زندگــی
اجتماعی و نظم طبیعت برقرار شده
بســیار جــذاب اســت .شــروع چرخــه
زندگــی هم بــرای آدمیــان و هم برای
طبیعت همزمان اســت و البته این از
خالقیــت اقوام حــوزه تمدنــی ایرانی
و مناطق مجاور اســت که توانســتهاند
ایــن رســم زیبــا را بــه الگــوی بنیادین
نظــم زندگــی اجتماعــی ،اقتصــادی،
سیاســی و فرهنگی بدل کنند .از میان
همــه رســوم ایــران باســتان ،یکــی از
دالیلــی کــه آیینهــای نــوروزی باقــی
ماندهانــد ،همین وجوه زیباشــناختی
آن و موقعیــت کلیــدی و کانونــی آن
در ضرباهنــگ زندگی ایرانیان اســت.
به همیــن دلیل بهــار ،در همــه وجوه
زندگی ما به یک نشانه و نماد کلیدی
شــکوفایی و آغــاز زندگــی بــدل شــده
است .هم در طبیعت،هم در جامعه
و هم در سطح فردی.
ëëآیا نوروزی که امروز جشن میگیریم
و تجربــه میکنیــم بــه لحــاظ فرهنگی
دستخوش تغییراتی شده است؟ و اگر
پاسخ مثبت است لطفاً توضیح دهید
این تحوالت بیشتر از چه جنسی بوده.

آیینها اصوالً برای آن نیســتند که
گذشته را یادآوری کنند و آنها را صرفاً
و مکانیکــی تکــرار کنند بلکــه آیینها
قبــل از هرچیزی بــرای معنادار کردن
و معنابخشــیدن بــه زندگــی امــروز
ما هســتند .بــه عبــارت دیگــر آیینها
کارشــان ســامان بخشــی بــه زندگــی
امــروز اســت .امــا ایــن کار را از طریــق
ایجــاد تداومهــا و اســتمرارهایی بــا
ریشــهها و بنیانهای کلیــدی فرهنگ
از گذشــتههای دور (گذشــتههای
اســاطیری و مذهبی و تاریخی)انجام
میدهنــد .امــا آیینهــا صرفــاً بــرای
تداوم و اســتمرار نیستند ،بلکه بهطور
همزمان شــرایط و مقتضیات امروز را
هــم لحــاظ میکنند .به همین ســبب
در کنــار تداومهــا ،تغییــرات زندگــی
را هــم مدنظــر دارنــد .امــا آیینها هر
تغییــری را بــه نمایــش نمیگذارنــد،
بلکــه تغییراتــی را کــه بــه دالیلــی در
زندگی ما کلیدی شده و جا افتادهاند،
به نمایش میگذارند تا از طریق نظم
آیینی بدانها مشروعیت ببخشند .به
عبارت دیگر آیینهــا بهطور همزمان
بســتری هســتند برای تــداوم و تغییر.
بــه همین دلیــل در کلیت خودشــان،
نظم زندگی را در اســتمرار با گذشته و
هماهنگی با مقتضیات معاصر بودن
و امروزی بودن حفظ میکنند.
 ëëبیشــتر منظورم آن دســت تغییرات
هویتــی اســت کــه توســط مهندســان
فرهنگــی و سیاســتگذاران اتفــاق
میافتد.
بلــه ،نکته اصلــی در جامعه امروز
مــا سیاســتگذاریهای آیینــی اســت.
سیاســتگذاریهایی کــه بــه نوبــه خود
خواســته یا ناخواســته تــاش کردهاند
برخــی آیینهــا را برجســته کننــد و
برخــی را طــرد و گاه ســرکوب کنند .به
عبارت دیگــر سیاســتگذاری آیینی در
کشــورها در فرهنــگ رســمی،به جای
آنکــه از پتانســیلهای آیینــی (ماننــد
آیینهای نــوروزی و )...اســتفاده کند،
در عمــل منجــر بــه اختــال کارکردی
و نظــم آیینی در جامعه شــده اســت.
بــه همیــن دلیــل از یکســو آیینهــای
جدیــد و بدعتهــای بســیاری هر روز
در برخــی عرصههــا ســر بــر میآورند
و از ســوی دیگــر آیینهــای ســنتی
بواسطه بدفهمی و کج فهمی (مانند
چهارشــنبه ســوری ) هر روز پلیســیتر
تحــت کنتــرل قــرار میگیرنــد .آنچــه
کــه امــروزه ضــرورت دارد ،بازبینی در
منطق بنیادین سیاستگذاری آیینی در
کشــور و احیای الگوهای ســنتی والبته
توانمنــد آیینهــا برای جامعــه امروز
اســت .آیینهایی کلیــدی مانند نوروز
فرصتی هســتند برای احیای جامعه،
نه آنکه فرصتی باشــند برای مداخله
غلط در جامعه.

