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چکیده
این مقاله بر تحلیل علمی-تاریخی آیین نوروز در هفتپیکر نظامی متمرکز استت .مردمتا فتت

ایترا از دیربتاز هرستاله بتا

بیداری طبیعت در فصل بهتار ،به پیشواز رویش گلها و سرسبزی درختا کهتنستا متیرفتنتد و بتا نشتنی نمتادین همترا بتا
نیایشهتایی آیینی به قدردانی از ایزدا میپرداختند تتا با نلب رضایت خدایا  ،به باززایی گیاها و برکتتبخشتی زمتین کمت
کنند .این نشن ملی با گذر زما با نام نوروز از زمتا کورش بزرگ تاکنو از فراز و نشیبهای بسیاری گذر کترد  ،امتا هتر بتار
پیروزمندتر از پیش خود را نشا داد است .نویسندگا و شاعرا بسیاری تحت تأثیر ایتن نشتن ملتی -مردمتی آثتاری گرانقتدر
برنای گذاشتهاند؛ در این میا  ،هفتپیکر نظامی گنجوی مجموعهای بزرگ و بینظیر از فرهنگ ایرانی است که بتا زبتا رمتز بته
بیا اسطور ها و آیین های نوروزی و سنن مرتبط با آ پرداخته است .روش تحقیق در این پژوهش تطبیقی -اسنادی است کته بتا
رویکردی برو اسطور ای و از منظر نامعهشناسی ،مردمشناسی ،فرهنگ و تاریخ به نقد و بررسی پرداخته شتد استت .بتر استا
نتایج تحقیق ،نظامی با بازآفرینی هنرمندانه باورها ،اسطور ها و طرح ازدواج بهرام گور با هفت شاهدخت به مسئله ازدواج مقتد
و نوروز نظر داشته است .وی در گنبد او  ،اسطورۀ کاوو

را با زبانی رمزی و تمثیلی به تصویر کشید است تا یادآور سیاوش و

نشن فروردینگا شود و سپس با آورد نمادها و نشانه هایی از نوروز عام و خاص در گنبد دوم و هفتم یادی از مراستم و ستنن
نوروز ایرانی کرد است.
کلید واژهها :هفتپیکر ،نظامی گنجوی ،ازدواج مقد  ،نوروز عام و خاص ،نشن فروردینگا
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بودند و ازلی و ابدی به شمار میآمدند .برگزاری برخی از نشنها که ماهیتی فصلی داشت ،در زما دقیق و مناسب ،عتو بتر اینکته
انسا را قادر میساخت تا خطاهای فردی و انتماعی گذشته خود را پشت سر بگذارد و یت

نمایش وحد

دورۀ زمتتانی را درمتی

نوشت و دور تاز ای میگشود که به باززایی زما دیگر و تولدی دیگر یاری میرسانید (بهار.)111 :3185،
تونته به نظم و زما دقیق تحوال

ماهیانه و ساالنه تمامی امور زندگی مادی و معنوی انسا باستا را در برگرفتت و امتوری

چو کاشت ،داشت ،برداشت و کوچ همگی هماهنگ و همزما با نمایش زما های مقد
این تحوال

گردید ،پس برای تشخیص زما دقیق

گا شماری پدید آمد .نخست شب و ما متک گا شماریهای اولیه قرار گرفت ،شاید به آ دلیل که ما نمتاد نامعته

شبانی و خورشید نماد نامعه کشاورزی بود و در بسیاری از فرهنگها نتامعه شبانی بر کشاورزی تقتدم داشتت (آموزگتار3191،
 .)551:از سوی دیگر ،سنجش و مشاهد تیییرا
قمری ،محاسبه و تنظیم تقویم بر اسا

ما محسو تر از تیییرا

گردش خورشید صور

خورشید بود ،اما درنتیجتۀ ناهمتاهنگیهتای تتتقویم

گرفت.

نشن نوروز یکی از نشنهای ساالنهای بود که بر پایه گردش خورشید برگزار میشد و در بینالنهرین سابقه داشتت؛ احتمتاال
این سنت یکی از سنتهای کهن فت

ایرا است که با کوچنشینیهای بومیا نجد ایرا به بتینالنهترین رفتته استت؛ چراکته در

هزار سوم پیش از میتد آیین دو ایزد ز و مرد مرتبط بتا ایزد شهید شوند در منطقه رواج داشتت .بنتابر ایتن استطور  ،پتیش از
پنجه یا خمسه مسترقه در آ از سا نو خدا شهید می شد و زند شد ِ دوبتارۀ وی بتا نشتن و سترور همترا بتود استت (ر.ک:
بهار.)111-113 :3181،
3

مدارک بسیاری از نشن آ از بهار در بتابل باستا در دست است .در روز آ تاز بهار پادشا بهسوی معبد «مردوک» -ختدای
بابل -میرفت و با در دست گرفتن دست های تندیس مردوک در معبد بزرگ او ،قدرتش را تجدید میکترد (ر.ک :فریتزر:3188 ،
 .)131این مراسم چنا اهمیت داشت که کورش پس از پیروزی بر بابل پسر خود کمبونیه را در نشن نوروز (=زگمتوک بتابلی)
بتهعنوا شا بینالنهرین معرفی کرد .این نشن که از زما کورش بزرگ بین ایرانیا رایج بتود ،در زمتا داریتوش او در تختت
نمشید برگزار میشد؛ البته در سنگنوشتههای بهنامانتد از دورا هخامنشتیا بتهطتور مستتقیم اشتار ای بته برگتزاری نتوروز
نشد است ،اما بررسی نقشبرنستههای تخت نمشید این نظر را القا میکند که نشن ساالنهای در ایرا ونود داشته که بتا تیییتر
فصلها در ارتباط بود است (ر.ک :آموزگار.)555-551 :3191 ،
در عصر اشکانی نیز مدارک چندانی از ونود نوروز دید نمیشود؛ اما اسناد دورا ساسانی و دورۀ استمی از برپتایی گستتردۀ
نشن نوروز در امپراتوری ساسانی خبر میدهد .نتوروز در دورا استتمی بتا ونتود موانتت بستیار بته حیتا

ختود ادامته داد و

نویسندگا و شاعرا بسیاری تحت تأثیر این آیین بزرگ و دیرین به خلق آثاری بینظیر پرداختنتد و در بتا

ریشته و چگتونگی

پیدایش آ سخنها راند اند؛ ازنمله شاهنامه فردوسی که دیرینگی این نشن را به نمشید نسبت داد است .خیام نیز بتا نگتاهی
اسطور ای بنیا گذارا نوروز را کیومرث و نمشید معرفی میکند (خیام .)5 :3135 ،نظامی نیز در هفتپیکر بتا زبا رمز و ایتتما
به سنتهای نوروزی و ریشههای آ اشاراتی کرد است.
این مجموعه در دو بخش تنظیم شد است؛ بخش او  ،شامل زندگی بهرام گور و ازدواج او با هفت شاهدخت و بختش دوم،
بیا داستا هایی از زبا هر هفت شاهدخت است .فرضیۀ اصلی ما در این پژوهش ونود نشتانههتایی از مراستم نشتن نتوروز و
سنن و آدا

مرتبط با آ در هر دو بخش است .بخش او هفتپیکر بر موضور ارتباط نوروز و ازدواج مقد

متمرکز شد و در

بخش دوم اشاراتی به نشن فروردینگا  ،نوروز عتام و خاص شد است.
پیشینۀ پژوهش
پژوهشگرا بسیاری از زوایای مختلف به تحلیل و بررسی مجموعه آثار نظامی دست زد اند؛ ازنمله هفتپیکر که نگا موشکافانه

محققا بسیاری را برخود داشته ،مایکل بری از زوایه هنر و مینیاتور به تفسیر این مجموعه پررمزوراز پرداخته است .کتا تحلیتل
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هفتپیکر نظامی از محمد معین اهمیت و ارزش عدد هفت در هفتپیکر و آیینهتای مختلتف را بررستی کترد استت .همچنتین
مقاال

بسیاری بتا رویکردهای روانشناسانه ،روایتی ،کهنالگو ،تأویل رنگها و تحلیل شخصیت بهرام به نقد و بررسی هفتپیکتر

پرداختهاند .اما این پژوهش با دیدی متفاو

کار را بر نوروز و منشأ پیدایش آ قرار داد که پیشتتر

به هفت پیکر پرداخته و اسا

بدا تونه نشد است .روش تحقیتق در ایتن پتژوهش تطبیقتی -استنادی استت کته بتا رویکتردی بترو استطور ای و از منظتر
نامعهشناسی ،مردمشناسی ،فرهنگ و تاریخ به نقد و بررسی پرداخته است.
 .1بخش اول :نشانههای نوروز در داستان اصلی
نظامی در بخش او بر زندگی و مرگ بهرام پنجم ملقب به بهرام گور تمرکز کرد استت .بهترام در بازدیتد از کتاو خورنتق وارد
اتاقی دربسته میشود و تصویر هفت شاهدخت را میبیند ،او با هر هفت شاهدخت ازدواج متیکنتد .ستپس تصتمیم بته ستاخت
هفتگنبد زیبا با طرح و رنگی خاص میگیرد .دستور ساخت گنبدها در روز او زمستا صادر میشود و خروج بهرام از آخترین
گنبد همزما با نوروز است .گویی نظامی بر دو زما مقد

شب «یلدا» ،شتب زایتش خورشتید و روز «نتوروز» نشتن بتاززایی

تأکیدی خاص داشته است .زما های مقدسی که از دیرباز در باورهای کهن مورد تونه مردما ایتن فتت

بتود استت .آنتا در

بزرگداشت این رخدادهای طبیعی نشنها و نیایشهایی را برگزار میکردند و اموری چو ازدواج یا سا نو را در این زما هتای
مقد

برپا میکردند .با تونه به نشانهها و نمادهای مونود در این بخش احتماال ازدواج بهرام بتا شتاهدختهتا برپایتۀ باورهتای

قدمایی در همین زما های مقد

رو داد است؛ چراکه فضای داستا از نوعی تقد

و قداست معنوی برخوردار است تا دنیوی.

مهمترین نشانهها و عناصر شاخص در این بخش ،احتماال مرتبط با باززایی و نشن نوروز ،عبار

است از :زما ساخت گنبتدها،

ازدواج بهرام با شاهدختها و مرگ آیینی بهرام.
 .1-1زمان شروع و پایان داستان هفتگنبد
در بیت های آ ازین داستا نظامی به زیبایی فصل زمستا را وصف میکند .پایا قصه هفتپیکر آ از بهار استت و نظتامی بتا
عنوا «صفت بهار» به وصف آ پرداخته است؛ این دو نکته اصلیترین کلید رمزگشای هفتپیکر نظامی هستند.
وصف بزم زمستا :
روزی از نتتتتتتور فتتتتتتت نتتتتتتورانی

آستتتتتتتما برگشتتتتتتتاد پیشتتتتتتتانی

فتتتترو و روشتتتتن و نهتتتتا افتتتتروز

خنتتتتت

آ روز یتتتتتاد بتتتتتاد آ روز

شتتته بتتتهختتتوبی چتتتو روی دلبنتتتدا

مجلستتتتی ستتتتاخت بتتتتا خردمنتتتتدا

روز خانتتتته نتتتته روز بستتتتتا بتتتتود

کتتتتتاولین روزی از زمستتتتتتا بتتتتتود
(نظامی )81 :3188 ،

اولین روز زمستا «خور روز» (خورشید روز) ،روز تولد مهر و آ از سا نو میترایی است که نظامی بته زیبتایی آ را وصتف
کرد  .همچنین با وصف بهار و تکرار واژ نوروز بطور مستقیم به سا نو خورشیدی و نشن باززایی اشار کترد استت .محتمتل
است که تأکید بر این دو نشن مهم و این دو زما مقد

مردما باستا  ،در داستا هفتپیکر کاربردی هوشمندانه و هدفمندانته

برای به تصویر کشید بزرگترین نشن ملی ایرانیا  ،نوروز است.
صفت بهار (نشن نوروز):
چتتتو بتتته تثلیت ت

مشتتتتری و زحتتتل

شتتا انجتتم ز حتتو

شتتد بتته حمتتل
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اعتتتتتتتتدا هتتتتتتتوای نتتتتتتتوروزی

راستتتت رو شتتتد بتتته عتتتالمافتتتروزی

بتتتتتاد نتتتتتوروزی از قبالتتتتتۀ نتتتتتو

بتتتا ریتتتاحین نهتتتاد نتتتا بتتته گتتترو
(نظامی)381 :3188 ،

 .2-1ارتباط نوروز (جشن باززایی) و ازدواج
در اسطور های بینالنهرینی ،ایزد بانوی عشق و باروری ایشتر 3که با نام اینانا 5نیز شناخته شد است .دلداد تمتوز (دومتوزی)1
میگردد که خدایی کماهمیتتر از اوست .تموز نماد آفتا
میرود .ایشتر در طلب او به دنیای زیرزمینی یا هاد
درواز عبور میکند تا ایزدبانوی نها زیرین را متقا

بهاری است .در هنگام پاییز ،نیرویش نقصا میپذیرد و به زیتر زمتین

قدم میگذارد که در بینالنهترین نتام سترزمین مردگتا استت .او از هفتت
کند .هزارا درد و بیماری را تحمل میکند ،در این زما که ایشتر در زیر

زمین است ،آدمی ،نانور و گیا همگی سترو میشوند .زمین از محبت و باروری تهی میگردد .نها آشتفته شتد  ،مردمتا بته
خدایا پنا میبرند .در نهایت ،ایشتر به شرطی حاضر به بازگشت میشود که خدایا به تموز انازۀ بازگشتت در بهتار را بدهنتد.
ایشتر به همرا تموز به روی زمین بازمیگردد و به همراهش شادی ،خرمی ،باروری و عشق بازمیآید؛ ولی تموز تنها باید بخشتی
از سا بر روی زمین باشد ،در دورا بازگشت او به زیرزمین نها سرد و مرد است ،مرگ و رفتن او به دنیای زیرزمینی گریته و
زاری زنا را به دنبا دارد و به نوعی آیین های سوگواری بود است و چو سرانجام این آیین به دوبار زند شد خدایا منتهی
میگردد ،مراسم تبدیل به نشن و سرور و شادی میشود (ر.ک :آموزگار.)551، 115-111 :3191 ،
هنگام نشنوار سا نو مراسم ازدواج خدا و ز _خدا نیز برپا میگردید و بیدرنگ در پی آ نشن و ضیافتی برگزار میشتد؛
در این نشن همه مردم از فراوانی و برکتی که با کامل شد مناس

فراهم شد بود ،برخوردار میگشتند .در ایتن آیتین ،مترگ و

رستاخیز خدا و به دنبا آ پیوند دوبارۀ وی با ز – خدا به نمایش درمیآمد .پس از پایا زناشویی نشنی برپا میگشت ،در این
نشن خدایا  ،فرمانروا و مردم شهر همه با هم شرکت می نستند (کمبل .)51: 3189 ،احتماال همترا بتا ایتن ازدواج نمایشتی در
چنین روز فرخند و مبارکی ازدواجهای بسیاری صور

میگرفته است؛ چرا که مورخا یونانی نقل کرد اند کته ایرانیتا معمتوال

در اعتدا بهاری ازدواج میکنند (آموزگتار .)555 :3191 ،بتههترروی ،ارتبتاط نتوروز و بتاززایی بتا ازدواج و بتاروری در استناد
بهناماند روشن است.
مردم اورما تخت نیز نشنی برپایه ازدواج و باززایی دارند ،روز پنجا وپنجم زمستا در نزد آنا به نام بهارکردی شناخته شتد
است ،همزما با آ نشن پیر شالیار برگزار میکنند که برپایۀ روایت ازدواج پیر شالیار بتا دختتر شتا بخاراستت (ستلیمی:3183،
 .)51همزمانی مراسم بهارکردی و نشن ازدواج پیرشالیار احتماال برگرفته از آیینهای مرتبط با باروری و زایایی نهانی استت کته
در حوالی فصل بهار یا نوروز برگزار میگردید .در طی مراسم نشن ،پیر شالیار قربانی صور

میگیرد ،هرکسی کته از استتطاعت

مالی برخوردار است ،گوسفندی در آستانۀ پیر ذب میکند .مقداری به عنوا تبرک به متولی داد میشود و بقیه صرف پختت تذا
میگردد که همزما با رقص سمار و صرف آش نذری است (محمدپور.)318 :3181 ،
 .3-1تحلیل شخصیت بهرام در هفتپیکر
شخصیت بهرام در داستا هفتپیکر آمیز ای از تاریخ و اسطور است ،منابت و اسناد بسیاری مونود است که بهرام در آنتا در
نقش ی

ایزد نلو گر شد است .این امر در بین شاها ساسانی رایج بود ؛ ازنمله ،بهرام گور که معاد انسانی ورثر نه 1در ایتن

1 . Ishtar
2 .Inanna
3. Dumuzi
4 .Vererthraghna
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نها به شمار میرفت ،او با چهر ای خورشیدوار فرماند ای بزرگ و دارندۀ فرّ شاهی چونا اسبی به پیش میتازد؛ با نهصدو سی
بانو در پنا خویش و همه آراسته .بنا به روایت ،به هشت زبا سخن میگفت ،با هر مخاطبی مناسب خود و با لهجه ویژ به زنتا
عشق میورزید .همانندی بهرام به خورشید از آنجا ناشی میشد که ورثر نه یا ایزد بهرام با خدای مهر همستا بتود (ر.ک :پتو؛؛
اکرمن .)918 ،915 :3181،به نظر میرسد که این همسا سازیها راهی برای نلب حمایت سیاسی و مذهبی بود است ،بخصوص
که بزرگا از سیاستهای یزدگرد یکم (بز گر) ناراضی بودند و تمایلی برای ادامه سلطنت در خاندا او نداشتند .شرح تاجگذاری
بهرام و عدم تمایل بزرگا نسبت به او و خاندانش در کتب تاریخی و ادبی ازنمله طبری ،شاهنامه و هفتپیکر آمد است.
درآمیختن زندگی بهرام پنجم با اسطور های ایزدانی چو مهر و ورثر نه ،مرگ این پادشا را در هالهای از راز و رمز فرو برد ،
گما میرود که روایت مرگ بهرام در هفتپیکر تحت تاثیر ناپدید شد میترا در ار بتود استت (ر.ک :انتدروبویل.)91-89 :3185 ،
بههرروی ،همسا سازی شخصیت بهرام و ورثر نه میتواند زمینۀ الزم را برای طرح نشن باززایی و نتوروز فتراهم آورد .بخصتوص
که نشنها و آیینهای باروری همیشه همرا با انرای مراسم سنت قربانی بود  ،شرکتکنندگا با کشتن انسا یا حیتوانی و ختورد
و نوشید خو و گوشت آ تبرک میشدند .گا شا در مقام خدا یا نیمهخدا کشته متیشتد و مترگ و رستتاخیز بته عنتوا تنهتا را
ناودا ساختن حیا خداواندانه برای رستگاری قوم او و همه نها ضروری شمرد میشد (فریزر.)131 :3188 ،
در آیین میترایی هر ساله نهت باروری طبیعت و برکت بخشی زمین به تکرار نمادین خاطر مراسم قربانی گاو نخستین دستت
می زدند؛ در بندهش هم مرگ کیومرث و گاو نخستین منشا آفرینش حیا

آدمی ،نانوری ،گیاهی و  ...بته روی زمتین شتد .ایتن

مرگ بنا به مصلحت نهت سود رساند و چرخش و شکل پذیری آفرینش بتود (ر.ک :رضتی )151-155 :3183،بتا گتذر زمتا
آیینهای نمایشی باززایی و برکت بخشی با از دست داد باورهای بنیادین خود بد به نشنوار هایی از شادی و سرگرمی شتدند؛
در ایرا میر نوروزی ،کوسهگردی ،پیربابو و ...نمایشهایی آیینی بهناماند از نشن باززایی ،قربتانی ،نبترد سترما و گرمتا هستتند
(ر.ک :میرشکرایی.)85 :3119،
نظامی برای طرح نمایش آیینی نشن نوروز و ازدواج مقد  ،بهرام را در مقام ی

ایزد به تصتویر کشتید استت ،بتیتردیتد

داستا مرگ بهرام از زبا نظامی نمایشی از آیین قربانی است که انرای آ همزما با فصل باززایی است؛ در واقت هما طور کته
ساخت کاو خورنق و مرگ سنمار طرحی از روایت آفرینش کیهانی است (ر.ک :علیاکبری؛ حجازی)51 :3188،؛ مرگ بهترام نیتز
تسریت کنندۀ حیا

نانوری ،گیاهی ،زایایی و برکتبخشی است.

 .2بخش دوم :نشانههای نوروز عام و خاص در گنبد اول ،دوم و هفتم
نوروز نمایانگر اندیشۀ انسا ایرانی و درک زیباشناسانۀ او از طبیعت و زندگی است ،این نشن تتاریخی کته فتراز و نشتیبهتای
بسیاری را پیمود  ،نمادی از سالگرد بیداری طبیعت از خوا

زمستانی و مرگی است که به رستتاخیز و زنتدگی منتهتی متیشتود.

روایتها و اسناد بسیاری از بزرگی و تونه ساسانیا بته ایتن نشتن ملتی در دستتر
چگونگی آدا

استت .ابوریحتا و دیگتر نویستندگا از

و انرای مراسم نوروز ساسانی مطالبی چند ذکر کرد اند ،بخصوص در بتا

نتوروز عتام و ختاص کته در دربتار

ساسانی بسیار موردتونه بود (ر.ک :بیرونی115 :3181 ،؛ ناحظ.)131 :3998 ،
 .1-2تحلیل داستان گنبد اول (جشن فروردینگان)
شاهدخت هند در گنبد سیا روایتی از پادشاهی نقل میکند که پیش از آ زندگی شاد و پرنشتاطی داشتت ،امتا آشتنایی او بتا
مردی سیا پوش او را در مسیری تاز قرار میدهد .قهرما داستا در تمنای دانستن راز سیا پوشی مرد مهما  ،سفری پرخطر را به
نا میخرد و با شهری سیا پوش و مردمانی عجیب برخورد میکند .عطش دانستن هر لحظه در ونودش شعله میکشد ،عشق به
ناگفتهها و نادید ها او را در میا مانرایی عجیب قرار میدهد .در نهایت ،شا با حقیقت تلخ زندگی آدمی روبهرو میگتردد .پتس
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او نیز چو مردما آ دیار محکوم به سکوتی تلخ و ملبس به لباسی سیا میشود .به نظر میرسد که نظتامی در ایتن روایتت بتر
موضور نشن فروردینگا و ارتباط آ با اسطورۀ سیاوش تمرکز کرد است .رنگ سیا گنبد و فضتای ستنگین و تمبتار داستتا
زمینه مناسب را برای طرح موضور ممکن ساخته است .درو مایههای اصتلی داستتا ایتن گنبتد عبتار
اسطورۀ کاوو

استت از -3 :بتازآفرینی

در قالبی نو؛  -5نشن فروردینگا .

 .1-1-2بازآفرینی اسطورۀ کاووس (مقایسه سفر نمادین قهرمان با اسطورۀ کیکاووس)
قهرما داستا با نشستن در سبدی سفری آسمانی را آ از میکند .طنا های پیچید در اطراف سبد به مانند پرندگانی او را بته
اوج آسما میبرند .وحشت و تشویش قهرما از این سفر بی انداز است ،سبد بر باالی ستتونی متوقتف متیشتود و قهرمتا در
وضعیتی نامتعاد ساعتی به سر میبرد ،ناگها پرند ای بزرگ بر ستو مینشتیند .او بترای رهتایی از آ وضتعیت پتای پرنتد را
محکم میگیرد تا هنگام پرواز با او همسفر شود .پرواز پرند ساعتها به درازا میکشد تا اینکه بر پای سروی فرود میآید ،در این
هنگام قهرما از تشویش و وحشت پرواز بیهوش میگردد .نظامی با کتاربرد چنتدین نشتانه مترتبط بتا استطور کتی کتاوو

و

سیاوش و با در آمیختن این دو اسطور سعی در بازآفرینی این اسطور ها در قالبی نایی دارد تا فضای داستا تداعیکنند نتوروز
و سنن حاشیهای آ باشد ،نشانهها و عناصر مرتبط عبار
دیوا و ندامت قهرما  -1طبقا
.1-1-1-2
کاوو

است از -3 :وسوسه دیوا  ،شوق دانستتن و عتروج قهرمتا ؛  -5مکتر

آسما

وسوسه دیوان ،شوق دانستن و عروج قهرمان

در شاهنامه مردی میرور و خودرأی است که به وسوسه دیوا عشق پرواز و شناخت ناشتناختههتا در ونتودش زنتد

میگردد و خود و ایرانیا را دچار مشکل میسازد .قهرما گنبد او هم بستا کتاوو

دچتار وسوسته دانستتن رازهتا و رمزهتا

میگردد ،مهما ِناشناختۀ او شوق دانستن را در ونود قهرما زند میکند (ر.ک :نظامی .)5181-5111 :3188،راهنمای او در ایتن
سفر مردی قصا

است که حرکاتی تند و سریت به مانند پریا دارد ،سفر عروج قهرما یادآور پرواز کاوو

بتا عقتا هتای تیتز

پرواز به آسما است:
چتتتتو پتتتتریزاد متتتتیبریتتتتد متتتترا

ستتتتتوی ویرانتتتتتهای کشتتتتتید متتتتترا
(نظامی)95 :3188 ،

حرکا

تند و سریت و پریوار مرد قصا

شخصیت آنا را دچار مشکت

تداعیکنندۀ دیوا داستا کاوو

است که با برانگیختن شوق پرواز در ونود هتر دو

و اندوهی بزرگ میکند.

 .2-1-1-2مکر دیوان و ندامت قهرمان
ضد قهرما در هر دو روایت شوق دانستن و کنجکاوی را در ونود هر دو شخصیت اصلی بیدار میکند و آنا را در مانرایی
مخاطر انگیز قرار میدهد .پادشا گنبد او در میانۀ سفر آسمانی از کردۀ خویش پشیما میگردد و داد از بیوفایی و نتانوانمردی
میزند و با ناامیدی در پی آ است که بداند چرا به این مصیبت دچار گشته است:
دیتتتد بتتترهم نهتتتتاد از ستتتر بتتتتیم

کتتترد ختتتود را بتتته عتتتانزی تستتتلیم

در پشتتتتتیمانی از فستتتتتانه ختتتتتویش

آرزومنتتتد ختتتویش و خانتتته ختتتویش
(نظامی)91 :3188 ،

کاوو

که فرۀ ایزدی را از دست داد است ،مانند پادشا گنبد او ناامید و پشیما به درگا یزدا پاک مینالد و بهمانند دیگتر

آدمیا در انتظار مرگ می نشیند؛ اما او باید زند بماند تا زمانی که سیاوش از او زاد گردد .قهرما گنبد او نیز زند متیمانتد تتا
ادامهدهند مراسم سیا پوشا و عزادارا شود:
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نگونستتتتار گشتتتتتند ز ابتتتتر ستتتتیا

کشتتتتتا از هتتتتتوا تختتتتتت شتتتتتا

نتتتتکردش تبتتتا از شتتتگفتی نهتتتا

همتتتی بتتتودنی داشتتتت انتتتدر نهتتتا

ستتتیاوش از او خواستتتت آمتتتد پدیتتتد

ببایستتتتت لختتتتتی چمیتتتتد و چریتتتتد

بتتته نتتتایِ بزرگتتتی و تختتتت نشستتتت

پشتتتیمانی و درد بتتتودش بتتته دستتتت

بمانتتتتتد بتتتتته بیشتتتتته درو  ،زاروار

نیتتتتایشکنتتتتا پتتتتیشِ پروردگتتتتار

همتتتی کتتترد پتتتوزش ز کتتترد گنتتتا

متتر او را همتتی نستتت هتتر ستتو ستتپا
(کزازی)311 :3181 ،

دیوا از دادگستری و آسایش مردما در حکومت کاوو

در رنج هستند ،تن و روا آنا آزرد و از کیفر کاوو  ،ریتوا و

بِفَیا (ر.ک :کزازی .)555 :3181 ،پس چار این مشکل را در فریب و گمراهی کاوو

مینویند .نظامی نیز بر همین مبنا قهرما

داستانش را پروراند است:
بتتتتتتی وفتتتتتتایی ز نتتتتتتانوانمردی

کتتترد بتتتا متتتن دمتتتی بتتتدین ستتتردی

چتته تترد بتتودش از شتتکنجۀ متتن

کتتاین چنتتین ختترد کتترد پنجتتۀ متتن

متتتن زراهتتتش بتتترد

بتتته هتکتتتم بتتتدین ستتتبب بستتتپرد

مگتتتر استتتبا

(نظامی)91 :3188 ،
 .3-1-1-2طبقات آسمان
طبقا

آسما در دور های مختلف متفاو

آسما سهگانه بود اند و هری

بود ،آسما هفتگانه ،دهگانه و سهگانه و چه بسا آستما شتشگانته نشتا دهنتدۀ

مفهومی از آسما دوگانه یا دوبخشی که در بستیاری از آثتار نمادشتناختی ایرانتی نمتودار استت.

آسما سهگانه اختصاص به ایرانیا داشت که بازتا
ترصیعا

آ در تخت طاقدیس دید میشود ،بلنتدترین نایگتا تختت طاقتدیس بته

فیروز مزین بود .این یقینا نمایا کنند آسما روز یا فل

خورشید بود است .طبقه پایینتر تختگا بتا ستنگ النتورد

تزیینشد بود که مرتبط با رنگ آسما شبانه بود؛ یعنی فل

یا آسما ما و مطابق با تزیینا

بابلی بود (ر.ک :پو؛؛ اکرمن 3111 :3181،و  .)3118بازتا

عناصر و نشانههای کیها شناختی در ساخت عمتار هتا ،کتاوهتا و

سفالینهها نیز دید میشود .احتماال وصف خانه کاوو

النتوردی آستما میتانی در متتو

در شاهنامه با ویژگیهای خاص دو آبگینه ،دو پوالد ،دو ستیمین و یکتی

زرین برگرفته از نمادگرایی کیهانی است .خانهای بهشتی که پیری و زوا بتدا را نتدارد ،همانتا وصتفی از هفتتآستما استت.
بخصوص که ایوا کاو زرین یاقوتی است؛ البته فردوسی در بیت آ ازین گفتار اندر آفترینش آفتتا

بته نتنس سترو و یتاقوتی

آسما اشار کرد است (فردوسی .)1 :3181 ،بندهشن نیز ننس آسما را از خُماهَن دانسته است (ر.ک :فرنبغ دادگی.)11: 3181،
خماهن گونهای از سنگ بود است که پشینیا آ را دارای دو گونۀ نرو ماد میدانستند .نر آ سرو تیر و گونۀ ماد آ زرد بود
است (کزازی.)5 :3119،
گتتترد کتتتافور و ختتتاک عنبتتتر بتتتود

ریتتتتگ زر ستتتتنگتو گتتتتوهر بتتتتود

چشتتتمههتتتایی روا بستتتا گتتتت

در میتتتتانش عقیتتتتق و در خوشتتتتا

چشتتتتمهای کتتتتاین حصتتتتار پیتتتتروز

کتتتتترد زو آ

و رنتتتتتگ دریتتتتتوز
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کتتتتوهی از گتتتترد او زمتتتترد رنتتتتگ

بیشتتۀ کتتتتو ستترو وستتاج و ختتدنگ

ستتترو بتتتد ستتتنگش

ستتترو گشتتتته ختتتدنگش از رنگتتتش

همتتته یتتتاقو

(نظامی)91 :3188 ،
کاربرد نمادهای آسمانی چو کتو (ستو ) ،پرنتد و درختت (ر.ک :پتو؛؛ اکترمن 3118 :3181،و  3118و  )3113و وصتف
زیبارویانی که در تاریکی شب بساط میگسترانند و در روشنایی روز محو میشوند ،نگرشی بر آسما دوگانه ،سهگانته و هفتگانته
است که بهمنظور همسا سازی اسطورۀ کاوو

و قهرما گنبد او بازآفرینی شد است ،همچنین ندامت ،پشیمانی و شوق پترواز،

سیا پوشی و عودسوزی عناصر و نشانههای دیگری هستند که این بازآفرینی را کامل کرد اند.
 .2-1-2جشن فروردینگان
«فروهر»ها گتونهای از روا و نوعی همزاد آدمیا هستند که پیش از آفرینش مادی مردما در آ نها به ونود میآیند و پس
از مرگ مردما به دنیای دیگر میشتابند و از کیفرهای خاصی که روا میبیند به دورند .اینا سالی ی

بتار در فتروردینمتا بته

زمین میآیند ،به همین منظور درست در شب نوروز بزرگ آتش بر بامها روشن میشد تا راهگشای فروهرها باشد و خبر از ستا
نو بدهد (آموزگار .)551 :3191،مد

توقف فروهرها نخست ی

روز بود و بعد شامل پنجروز بیزک (خمسه مسترقه) گردیتد

که نشن فروردیگا را شامل میشد .زمانی که نوروز در آ از اعتدا بهاری قرار گرفت ،پنج روز دیگر به آ اضافه شد و نشتن
فروردیگا د روز گردید .در کتا

مینوی خرد از فروردیگا پنجروز و در فروردینیشت از فروردیگا د روز یادشتد استت

(ر.ک :آموزگار .)551 :3191،اعتقاد بته همراهی آیین بزرگداشت مردگا در کنار برگزاری عید نتوروز بهتاری ،بتاونود گورهتای
عظیم شاها هخامنشی در خود تخت نمشید و در نقش رستم تأییدی بر این مسئله است (ر.ک :بهار .)315-311 :3181،امتروز
نیز بسیاری از ایرانیا پیش از سا نو ساعاتی در کنار عزیزا ازدسترفته خود سپری متیکننتد کته همانتا یادگتاری از باورهتا و
آیینهای گذشته است .این مراسم در نزد ایرانیا باستا به نام نشن فروردینگا شناخته میشد .عناصر و نمادهتایی چتو عتود،
کافور ،عنبر به گونهای بیانگر ترسیم فضایی روحانی و معنوی است:
تتتا شتتب آنجتتا نشتتاط و بتتازی کتترد

عتتتتتتتتودسوزی و عطرستتتتازی کتتتترد
(نظامی)88 :3188 ،
بتتر زمیتتتتتتن متتیریختتت

هتتر پتتری را کتته گتترد متتیانگیختتت

نافتتۀ مشتت

گتتترد کتتتافور و ختتتاک عنبتتتر بتتتود

ریتتگ زر ستتنگتو گوهتتتتتتتتر بتتود

(نظامی)91 :3188 ،
(نظامی)91 :3188 ،
این چند بیت شاید تجسمی روحانی و معنوی از پردیس زردشتی در ذهن پویتای نظتامی و یتادآور آدا
فروردینگا است .آنا در این روز به آرامگا میروند تا در آنجا چو

متذهبی پارستیا در

صند بخور دهند و موبدا با نذر میو و گل ،مراستم بته

نا میآوردند (ر.ک :اوشیدری .)115 :3113 ،فضای سنگین و مبار داستا و سیا پوشی قهرما و مردمتا احتمتاال اشتار ای بته
مراسم سیاوشا و نشن فروردینگا است:
ملکتتتتی بتتتتود کامکتتتتار و بتتتتزرگ

ایمنتتتتی داد متتتتیش را بتتتتا گتتتترگ

رنتتتتجهتتتتا دیتتتتد بتتتتاز کوشتتتتید

وز تظلتتتتتتتم ستتتتتتتیا پوشتتتتتتتید

از طتتتتتتالت خروشتتتتتتانش

خوانتتتتتتد شتتتتتتا سیاهپوشتتتتتتانش

فلتتتتتت

(نظامی)89 :3188 ،
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تتتتا بتتتدانم هتتتر کتتته زیتتتن شتتتهرند

چتتته ستتتبب کتتتز نشتتتاط بتتتی بهرنتتتد

بتتی مصتتیبت بتته تتم چتترا کوشتتند

نامتتتتههتتتتای ستتتتیه چتتتترا پوشتتتتند
(نظامی)95 :3188 ،

متتتتن ستتتتتمدید را بتتتته خاموشتتتتی

نتتتاگزیر استتتت ازیتتتن ستتتیه پوشتتتی

متتتتن کتتتته شتتتتا ستتتتیا پوشتتتتانم

چتتتتو ستتتتیا ابتتتتر از آ خروشتتتتانم
(نظامی)311 :3188 ،

بخشی از ادیا آسیای ربی به ایزد گیاهی شهیدشوند  ،باور داشتند و آ را بنا به آیینهای محلی انرا میکردنتد .در شتهاد
این ایزد عزاداریهای عمومی برپا میشد؛ سینهزنی ،زنجیرزنی ،زخم زد به خویشتن و زاریهتا از ونتو عتادی برگتزاری ایتن
عزاداری بود ،بهویژ زنا در گریستن و زارزد وظایف مشخصی داشتند .در میا بومیا ایرا چنین عزاداریهایی پیش از نتوروز
ونود داشته و دستکم در بخش هایی از آ  ،ازنمله ماورالنهر بازمانتد استت؛ زیترا آثتار متعتددی بتهصتور

نقتش بتر دیتوار

پنجیکت ،3در در رود زرافشا ِ تانیکستا یافت شد است که نشا از عزاداریهای سیاوشی دارند.
در تاریخ بخارا آیینهای عزاداری سیاوش به روزهای پیش از نوروز مربوط است ،شخصیت سیاوش و روایا

مربوط بته وی

در روزگار بسیار کهن آسیای ربی (حداقل هزار سوم ؛.م) متعلق به دموزی بود و در طی اسطور زدایی عظیمی کته بته هنگتام
پیوستن به یگانهپرستی رو داد ،بسیاری از اساطیر مقد

کهن به حماسهها و تراژدیهای شاها و پهلوانا ما وارد شدند ،ازنمله

اسطورۀ آسیای ربی شهیدشوند (بازگشت دموزی) در ایرا به داستتا ستوگآور ستیاوش تبتدیل گشتت (بهتار.)311 :3181 ،
ارتباط نشن فروردینگا و سوگ سیاوش از آنجا ناشی میشود که نوروز بهار سنتی بومی با سنت ایرانی بزرگداشتت فَروَشتیهتا
درآمیخته و قتابل تطبیق با آیینهای نوروزی ر

آسیا گشت (ر.ک :هما .)315-311،

تأکید بر مظلومیت قهرما  ،سیا پوشی شخصیتها ،ونود عنوا شا سیا پوشا و دیگر عناصر و نشانهها ،نشا دهندۀ کتاربردی
آگاهانه و هدفمندانه است؛ بخصوص که قهرما شخصی عاد و خوشبخت است که مظلومتانه به دردی بتزرگ مبتتت متیگتردد،
ونود چنین نمادها و عناصری نشا دهندۀ مطالعا

گسترد تاریخی و آشنایی نزدی

نظامی با مراسم سیاووشا است.

 .2-2تحلیل داستان گنبد دوم (نوروز عام)
داستا روز یکشنبه مهرشید آریایی با نمادها و پیامهای نوروز نمشیدی خوانند را به استقبا بهار میبرد .شاهدخت گنبد زرد
حکایت پادشاهی را نقل میکند که به زنا اعتماد نداشت .از سوی دیگر ،پیرزنی در قصر به این بیاعتمادی دامن میزد؛ به همتین
دلیل ،شا هر کنیزک را بیش از ی

هفته در قصر نگا نمیداشت و بتفاصله میفروخت تا اینکه بته کنیزکتی زردروی د بستت.

عشق شا به کنیزک خشم و حساد

پیرز را برافروخت ،البته کنیزک نیز از وصتلت و ازدواج رویگتردا بتود .امتنتار از وصتل

شعله عشق پادشا را خاموش نکرد ،شا برای حل مشکل از پیرز را چار نست .پیرز پیشنهاد کنیز دیگری را به شا داد .کنیتز
زردروی از این اتفاق بسیار ناراحت و د شکسته شد و خواها عشق پادشا گردید .در نهایت شا و کنیز به وصل هم رسیدند و
پیرز نیز به خاطر حساد ها و دخالتهای نابهنا از قصر راند شد.
«نوروز عامه روز او فروردینما است که آمد آفتا

به نقطه او حمل باشد و رسید او به نقطه او بهار .گوینتد ختتدای

تعالی در این روز عالم را آفرید و هر هفت کوکب در اوج تدویر بودند و اونا

همه در نقطۀ او حمل بود ،در این روز حکم

شد که به سیر و دور درآیند و آدم علیه الستم را نیز در این روز خلق کرد ،پس این روز را نوروز گویند و بعضی گفتتهانتد کته
نمشید که او او نم نام داشت و عربا او را منوشلخ میگویند ،سیر عالم میکرد؛ چتو بته آذربایجتا رستید ،فرمتود تختت
1

. Panjket
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مرصعی بر نای بلندی رو بهنانب مشرق گذارند و خود تاج مرصعی بر سر نهاد  ،بر آ تخت بنشست .همین که آفتا

طلتور

کرد و پرتوش بر آ تاج و تخت افتاد ،شعاعی در ایت روشنی پدید آمد ،مردما از آ شاد شدند و گفتند :این روز نتو استت و
چو به زبا پهلوی شعار را «شید» میگویند ،این لفظ را بر حکم افزودند و او را نمشید خواندند و نشن عظیم کردند و از آ
روز این رسم پیدا شد» (دهخدا ،ذیل نوروز ،نوروز عام) که به نام نوروز عام شناخته شد است .مضمو داستا گنبتد او مترتبط
با روایتها و اسطور های این روز است ،از نمله -3 :اسطورۀ نمشید و نوروز؛  -5نبرد ننه سرما؛  -1چله پیرز .
 .1-2-2اسطورۀ جمشید و نوروز
بهرامشا در روز یکشنبه با پوششی از زر و درخششی دوچندا تانی از زر بر سر میگذارد و نام نمشیدی به دست میگیرد
و به گنبد دوم میرود .سه نشانه تاج زر ،نام نمشیدی و لبا

طتییرنگ تداعیکنندۀ استطورۀ نمشتید در نایگتا بنیتا گتذار

نشن نوروز است؛ همچنین همذاتی نمشید ،مهر (ر.ک :زنر )398 :3188 ،و ونود نشانههای مرتبط با نوروز فضای مناسب برای
طرح روایت نوروز عام یا کوچ

را در قالب داستا تمثیلی بهرام پنجم به ونود آورد است:
زیتتتر زر شتتتد چتتتو آفتتتتا

روز یکشتتتتتنبه آ چتتتتترا نهتتتتتا

نهتتتا

(نظامی)315 :3188 ،
آفتتتتتتابی بتتتتته عتتتتتالمافتتتتتروزی

ختتتتو

چتتتتو نوبهتتتتار نتتتتوروزی
(نظامی)318 :3188 ،

در دورا ساسانیا که نوروز و مهرگا باشکو برگزار می شد ،پادشتا در نشتن مهرگتا تتانی بته شتکل خورشتید بتر سَتر
میگذاشت و از این طریق نشا میداد که میترای روی زمین است ،درست هما طور که نوروز را نشن میگرفت ،مهرگا را نیتز
برگزار میکرد (ر.ک :زنر ،)399 :3188 ،همچنین بتا تونه به آیینهای نوروزی بینالنهرینی و در دست بود بعضی از آثار مربوط
به آ عصر از نمله سیروپدی ،اثر گزنفو احتماال در صب نتوروز شتا هخامنشتی نیتز در مراستمی عظتیم متیبایستت شترکت
مینست و بنا به سنتهای آسیای ربی از نو تاج شاهی بر سر میگذاشت (بهار.)381 :3181،
نتتتام زر برگرفتتتت چتتتو نمشتتتید

تتتتتاج زر برنهتتتتاد چتتتتو خورشتتتتید
(نظامی)315 :3188 ،

تاجگذاری شا در برج حمل تداعیکنند اسطور نمشید و نوروز است و از آنجا که ایزدبهرام یا ورثر نه همترا و در برختی
مراحتل آمیخته با خدای کهنتر مهر (میتر ) ختدای خورشید و نور میگشت (پو؛؛ اکرمن ،)915، :3181،نظامی از این هتمذاتتی
بهرام ،میترا و نمشید بهر نسته و هر سه ایزد را در شخصیت «بهرام گور» متجلی کرد است و با کتاربرد عنتوا شتا نتوروزی،
نمشید ،خورشید و هنرمندی شا فضاسازی مناسب برای طرح اسطور نمشید و پیدایش نوروز ایجاد کرد استت؛ البتته کتاربرد
هدفمندانه صفت هنرمند تداعیکنند نمشید و ابداعا

و اختراعا

از هنتتتر هتتتر چتتته در شتتتمار آیتتتد

اوست:
وا هنرمنتتتتتد را بتتتتته کتتتتتار آیتتتتتد
(نظامی)318 :3188 ،

 .2-2-2نبرد ننهسرما
یکی از روایتهای عامیانۀ گذر از سا کهنه به نو ،داستا ننه سرماست .پیری کهنستا کته بابتانوروز یتا عمونتوروز خوانتد
میشود ،به دیدار زنی فرتو

و فرسود میرود که او را ننهسرما یا بانوی عمونوروز مینامند .طبق افستانههتای شتفاهی مونتود،

ننهسرما در درازای سا  ،تنها در این شب بخت در کنار شوهر بود را دارد .پس از این شب ،ننهسرما به عمونوروز اناز میدهتد
که به را خود برود تا در سا آیند این دو باز در همین شب یکدیگر را متقا

کنند .از ایتن داستتا در منتاطق مختلتف ایترا

روایتهای گوناگونی ونود دارد .آتش زد نها به دست پیرز بته استناد دو روایت این گونه است .3 :پیرز چتو دو فرزنتد
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خود را از دست میدهد ،از صه و ناراحتی نها را به آتش میکشد؛  .5پیرز چو به دیدار عمو نوروز موفق نمیشتود .عتتالم
را آتش میزند و بیتهایی را زمزمه میکند« .اهمنم رفت و بهمنم رفت  /د بته کتی کنم خش (ختوش)  /بتتۀ ختاری ور دارم /
دنیا زنم تش» میگویند ،اگر بتۀ خار در آ

افتد بارندگی زیاد میشود و اگر در خشکی افتد بارندگی کم میشود (فقیتری:3189 ،

 .)51نمونۀ دیگری از این ترانته که در بین مردم رواج دارد« :احمدُم رفتُ محمُدمُ رفتُ و نوروزم رفت  /چلوسی (هیتزم) ور دارُم
 /دنیا زُنم تش / ،پس بعد ازاین د با که کنَم خش؟».
نظامی شخصیت پیرز دربار را همسا با ننهسرما قرار داد است و رقابت پیرز و کنیز زردروی را به رفتن ننتهسترما و آتتش
زد نها مانند کرد است که یادآور شرور فصل گرما و نشن سد است؛ در واقت شا با بیرو کرد پیرز از کاو آهنتگ نبترد
نور با تاریکی و سرما با گرما را نواخته است .پیرز نماد سرما ،با کما که مفهوم ننگ را تداعی میکنتد ،بته مقابلته ز زردروی
میشتابد .ز زردروی تداعیکنندۀ خورشید و گرماست .دود و آتشی که پیرز به پا کرد  ،همانا چلو

برداشتتن پیترز و انتقتام

گرفتن اوست:
بتتا فستتونگر نگتتر چتته افستتو کتترد

پیتتتترز را ز خانتتتته بیتتتترو کتتتترد

(نظامی)3188:318 ،
گفتتت وقتستتت اگتتر بتتته چتتار گتتری

رقتتتص دیتتتوا انتتتدر آورم بتتته پتتتری

کتتتتتنم

کتتتتتنم

رخنتتتتته در مهتتتتتد آفتتتتتتا

قلعتتتتتۀ متتتتتا را ختتتتترا

نرستتتتتد بتتتتتر کمتتتتتا پیرزنتتتتتی

تتتتتا دگتتتتر زختتتتم هتتتتی تیرزنتتتتی

(نظامی)331 :3188 ،
 .3-2-2چلۀ پیرزن
سرمای چله کوچ
شد

سرما و برود

از یازد بهمن ما آ از و به مد

بیست روز تا پایا بهمنما ادامه دارد .این محتدود زمتانی کته از نظتر

هوا ،بسیار طاقتفرساست و به عنوا سختترین روزهای زمستا و سرما و سوز از آ یاد میشود .بعتد از

آ  ،روزهای سخت زمستا هم تا حدودی به پایا رسید و برود

هوا رفتهرفته کمتر میشود .اصطتح دودافکن و داستا پیرز

بازآفرینی همین سرمای سخت چلۀ پیرز است .دودافکن در مفهوم به وهن و گما انداختن و نشانگر آخرین تتش زمستا پیتر
در برابر فصل گرماست:
در گما آمدش کته ایتن چته فتن استت

اصتتتل طوفتتتا تنتتتور پیتتترز استتتت
(نظامی)33 3 :3188 ،

آتشتتتتی بتتتتود از تتتتتو در د متتتتن

پیتتتتتترز در میانتتتتتته دودافکتتتتتتن

چتتو شتتدی شتتمتوار بتتا متتن راستتت

دود و دودافکتتتن از میتتتتا برخاستتتتت

متتتتن از حمتتتتل شتد شتاد

کتتتتی زبردالعتتتتتتجوزم آیتتتتتتتد یتتتتاد

کتتتافتا

(نظامی)335 :3188 ،
نظامی با بهکارگیری نشانهها و واژ های متناسب و مرتبط اشار ای به چله پیرز کرد  ،کما پیرز هما کمر خمید اوست که
از شد

سرما خمید تر میگردد و به انتهای کشیدگی و اوج خود میرسد .این کشیدگی و ز کرد کمتا در فرهنتگ فارستی و

آذری – ترکی هما چله کما است و نظامی با بهر گیری از نشانههای مرتبط داستا چله پیرز را مدنظر داشته است.
در ترکی «یای» یعنی کما « ،چیلله» نیز یعنی ز (در اینجا ز کما ) و نیز محل ز بترای گذاشتتن تیتر در موقتت انتداختن تیتر
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«اوو» یعنی تیر (تیرکما ) .در ترکی به تابستا نیز «یای» گفتته متیشتود .از ایتن رو ،وقتتی گفتته متیشتود «یتایین چیللته ستی»
تداعیکنندۀ کشیدگی نهایی کما به هنگام انداختن تیر (چلۀ تابستا ) یعنی نهایت و اوج کشیدگی تابستا که چهلوپنج روز رفته
از تابستا است .قیشین چیلله سی (چلۀ زمستا ) نیز به معنای کشیدگی نهایی سرماست که دوتاستت؛ یکتی چهتل روز (بویتوک
چیلله) و یکی بیستروز (کیچی

چیلله) ،یعنی زمستا دوبار به اوج میرسد .چیلله گئجه (شب دارای کشتیدگی نهتایی) وقتتی

گفته میشود «چیلله گئجه سی» (شب چله) درواقت یعنی کشیدگی شب ،ولی تحت تأثیر تفسیرهای رایج به معنای شرور زمستتا
تلقی میشود که البته اینگونه نیست (محامی ،3189 ،کدخبر.)88888 :
 .3-2تحلیل داستان گنبد هفتم (نوروز خاص)
بهرام در روز نمعه به دیدار بانوی گنبد هفتم میرود و از زبا او روایتی نو میشنود :مردی که مال

با ی در خارج شهر بتود

گا گاهی به با سر می زد ،روزی به قصد تفرج و بازدید به آنجا رفت ،اما با با نبود ،از سوراخی به درو با نگا کرد .گروهتی
از زنا را آنجا دید .متعجب شد و از دیوار با به درو رفت ،بتفاصله نگاهبانا او را گرفتند و کت
او را نجا

داد .نگاهبانا برای نبرا اشتبا پیشنهاد دادند که از نزدی

این زیبارویا را متقا

زدند تا اینکه با با آمتد و

کند و یکی را انتخا

نمایتد ،در

لحظه او مرد امتنار کرد ولی سرانجام پذیرفت .کنیزکی را به نزد او آوردند تا لحظهای در کنار هم به شادی سر کنند ،اما هتر بتار
کته خلوتی میگزیدند ،مانرایی رو میداد .چهار بار این اتفاق افتاد و هر بار نگاهبانا عذرخواهی میکردند تا اینکه مرد تصتمیم
گرفت ز را به عقد رسمی خود درآورد .درو مایۀ اصلی داستا با تونه به عناصر و نشانهها بیانگر نوروز خاص است.
روز ششم فروردین ،خردادروز به نام نوروز بزرگ یا نوروز خاص است؛ در این روز «نمشید بر تخت نشستت و خاصتا را
طلبید و رسمهای نیکو گذاشت و گفت خدای تعالی شما را خلق کرد است ،باید که به آ های پاکیز تتن را بشتویید و ستل
کنید و به سجد و شکر او مشیو باشید و هر سا در این روز به همین دستور عمل نمایید و این روز را بنابراین نوروز ختاصه
خوانند» (دهخدا ،ذیل نوروز) .حوادث و اتفاقا

مهمی در متن پهلوی «ما فتروردین ،روزِ خترداد» به این روز نستبت داد شتد

است؛ ازنمله پیتدایی کیومترث و هتوشنگ ،رویید مشی و مشیانه ،تیترانتدازی آرش شیوا تیتر ،لبته ستام نریمتا بتر اژدهتتا،
پیدایی دوبار شا کیخسرو (از ناودانا در باورهای ایرانی) و همپرسگی (دیتدار و گفتگتوی) زرتشتت بتا اهورامزداستت (ر.ک:
آسانا .)8-31 :3193،نظامی با بهکارگیری زبا رمز و ایما به برخی از این حوادث اشار کرد است.
 .1-3-2شادی و آبتنی
روز نمعه ناهیدشید آریایی که به نام ناهید هما آنهیته یا آناهیتتا ایتزد آ  ،روز روشتنایی آ

و نمتاد بخشتندگی و عنایتت

پروردگار نامگذاری شد است .پایکوبی و آ تنی زیبارویا روایت گنبد هفتم احتماال اشار ای به آناهیتا و نتوروز ختاص استت؛
چراکه با استناد به روایا

نوروزی نمشیدشا در این روز به مردما دستور داد که با آ های پاکیز تن را بشویند .نظتامی نیتز بتا

بهکارگیری نمادها و نشانههای مرتبط با نوروز خاص فضای داستا را به آ سمتوسو هدایت کرد است.
نتتتوشلتتتب رفتتتت پتتتیش نتتتوشلبتتتا

چنتتتتگ را برگرفتتتتت نتتتتیم شتتتتبا

چنتتگ متتیزد بتته چنتتگ در متتیگفتتت

کتتتتار وا آمتتتتد و بهتتتتار شتتتتکفت

ستتتترو بتتتتن برکشتتتتتید قتتتتد بلنتتتتتد

خنتتتدۀ گتتتل گشتتتاد حقتتتۀ قنتتتد

بلبتتتل آمتتتد نشستتتت بتتتر ستتتر شتتتاو

روز بتتتازار عتتتیش گشتتتت فتتتراو

با بتتتتتتا بتتتتتتا را مطتتتتتترا کتتتتتترد

شتتتتاهی آمتتتتد در او تماشتتتتا کتتتترد

نتتتام متتتیدیتتتد و برگرفتتتت بتتته دستتتت

ستتتنگی افتتتتاد و نتتتام را بشکستتتت

تحلیل بازتا مراسم آیینی نوروز عام و خاص در هفتگنبد نظامی 81 /

(نظامی)381 :3188 ،
در کتا

آثارالباقیه آمد است« :این روز در باور ایرانیا باستا روز «امید» ،روز «اسپیدا نوشت» یا روز نتوروز بتزرگ یکتی از

روزهای خجسته ایرانیا همرا با شادی و آ پاشی و آ از سا نو در تقویم سُتیدی و ختوارزمی استت» (بیرونتی.)115 :3181 ،
نظامی بر همین مبنا در این داستا بر آ بازی زیبارویا تاکید کرد است .واژ های آ

و ماهی به صورتی هنرمندانه و هدفمند به

کار رفته (ر.ک :نظامی .)1118-1598 / 381 :3188،خوانند ای که از این مفاهیم بیخبر باشد ،فقط معنی ظاهری آ را میسنجد:
حوضتتتهای ستتتاخته ز ستتتنگ رختتتام

حتتتود کتتتوثر بتتتر او نبشتتتته تتتتم

متتتیشتتتد آبتتتی چتتتو آ ِ دیتتتد در او

ماهیتتتتتتانی ستتتتتتتم ندیتتتتتتد در او

گتتتتتتترد آ آبتتتتتتتدا روشستتتتتتتته

سوستتتن و نتتترگس و ستتتمن رستتتته

آمدنتتتتتتتد آ بتتتتتتتتا خرگتتتتتتتاهی

حوضتتتته دیدنتتتتد متتتتا تتت تا متتتتاهی

متتتا و متتتاهی روانتتته هتتتردو در آ

متتتا تتتتا متتتاهی اوفتتتتاد بتتته تتتتا

چتتتتو درم ریتتتتزد

هتتتر کجتتتا متتتاهیی استتتت برخیتتتزد

متتتتا بتتتتر آ

متتتتتتا ایشتتتتتتا در آ دالویتتتتتتزی

خوانتتتته را کتتتترد متتتتاهیانگیتتتتزی
(نظامی)381 :3188 ،

 .2-3-2پیک نوروزی
پادشاها ساسانی پس از چند روز بار عام و دیدار نوروزی با طبقا

مختلف مردم در روز ششم با خود خلو

دربار ساسانیا در نوروز مراسم خاصی برپا بود ،هر روز طبقتهای از طبقتا

میکردند« .در

متردم (دهقانتا  ،روحانیتا  ،ستپاهیا  ،پیشتهورا و

اشراف) به دیدار شا میآمدند .شا در روز او نشن نوروز را افتتاح میکرد و به مردما اعتتم متیداشتت کته وی آنتا را بتار
خواهد داد و به آنا نیکی خواهد کرد و در دومین روز ،بلندپایهترین کسا را بار میداد؛ یعنتی دهقانتا و اعضتای خانتدا هتای
بزرگ (اشراف بلندپایه موروثی ،ویسپوهرا ) .سومین روز اسورا و بلندپایهترین موبدا را بار میداد .چهارمین روز ،خانواد خود
و نزدیکا خویشا و درباریا را بار میداد و پنجمین روز با خانواد و خدم خود دیدار میکرد؛ بدین ترتیب بته هرکتدام رتبته و
اکرامی را که شایسته آ بود ارزانی میداشت .چتو روز ششم فرامیرسید ،شا که وظایف خود را نسبت به آنا انجام داد بتود،
نوروز را برای خود و در خلو

نشن میگرفت .در این روز آنچه را که روزهتای گذشته برای شا هدیه آورد بودنتد ،امتتر بته

احضار و آنچه میخواست تفریق میکرد و میبخشید و هرچه که قابل خزانه و تودیتت بود نگه میداشتت» (بیرونتی.)115 :3181،
نظامی دعا ،تهنیت و فرخندگی تاج و تخت را در بیتهای نخستین این گنبد چنین آورد است:
پتتتتتس از آ کتتتتتافرینی آ دلبنتتتتتد

ختتتواند بتتر تتتاج و بتتر ستتریر بلنتتد

وا دعاهتتتتا کتتتته دولتتتتت افزایتتتتد

وا چنتتتتا تتتتتاجوتختتتتت را شتتتتاید
(نظامی)351 :3188 ،

در دورا ساسانیا  ،رسم بر این بود که صب روز ششم فروردین فردی خوشسیما و ختوشزبتا بته نتزد پادشتا متیآمتد و
تبریکا

نوروزی را به عرد میرساند این فرد از شب قبل در نایی که پادشا میتوانست او را ببینتد ،متیایستتاد .چتو چشتم

پادشا بر او میافتد ،میپرسید :کیستی؟ از کجا میآیی؟ چه میخواهی ،نامت چیست؟ برای چته آمتد ای و چته همترا داری؟ آ
مرد در پاسخ میگفت :من پیروزم ،نامم خجسته است ،از پیش خدا میآیم ،دیدار پادشا نیت بختت را خواهتانم ،بتا تندرستتی و
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شادکامی واردشد ام و سا نو را به همرا آورد ام (انصاری دمشقی .)111 :3185 ،این بشارتی را که مترد ختوشستیما بته همترا
خوشزبانیهایش به پادشا میدهد ،در ابیا

بسیار دلکش در بخشی از داستا آورد شد است؛ پرسش و پاسخی که بین خوانه

و زیباروی ردو بد میشود .هما فرخند باد و خجسته باد گفتن روز ششم فروردین به پادشا است کته بتا ختوشزبتانی ز و
زنجیر ای از واژگا متناسب چو تخت ،نور ،ساز و مراد همرا گشته است:
گفتتت نتتام تتتو چیستتت گفتتتا بختتت

گفتتت نایتتت کجاستتتت گفتتتا تختتتت

گفتتت اصتتل تتتو چیستتت گفتتتا نتتور

گفتتتت چشتتتم بتتتد از تتتتو گفتتتتا دور
(نظامی)383 :3188 ،

گفتت« :پتترد

چته پتترد ؟» گفتتا« :ستتاز»

گفت« :شتیو

چته شتیو ؟» گفتتا« :نتاز»

گفتتت« :بوستته دهتتیم؟» گفتتتا« :شستتت»

گفت« :ها وقت هست؟» گفتتا« :هستت»

گفتتت« :آیتتی بتته دستتت؟» گفتتتا« :زود»

گفتتت« :بتتاد ایتتن متتراد؟» گفتتتا« :بتتود»
(معین)555 :3181 ،

ناحظ در المحاسن و االضداد روایت روز نوروز را چنین آورد است« :أتا رنل رضی اإلسم ،مختبر بالیمن ،طلق الونه ،ذلتق

اللسا  ،فیقوم قبالۀ المل » ویقو  :أئذ لی بالدخو » فسأله« :من أنت؟ ومن أین نئت؟ وأین ترید؟ و من ستار بت ؟ و متت متن
قدمت؟ و ما الذی مع »؟ فیقو « :نئت من عند األیمنین ،و أرید األسعدین ،و سار بی کل منصور ،و اسمی خجسته ،أقبلت معتی
السنۀ الجدیدۀ ،و أورد

إلى المل

بشارۀ ،و ستما ،و رسالۀ» (ناحظ.)131 :3998،

 .3-3-2وصل یار
نمعی از زیبارویا و کنیزکا در با ی گردهم آمد اند و به تفری و خوشگذرانی چتو شتنا و آ بتازی ،رقتص و موستیقی
سرگرم هستند .کنیزکی از این گرو با آزادی و انتخا

خود به نزد شخصیت اصلی داستا آورد میشود تا با خوانته ستاعتی بته

سر برد و خوانه در این گما که ز ختف خواست قلبی خود در آ نا حضور دارد ،مدتی دود و دلسرد است؛ امتا چتو بته
واقعیت پی میبرد ،کشش دوچندا میگردد .نیروهایی اهریمنی از همآ وشی آ دو ،چهار بار ممانعت میکنند .در پایتا خوانته
بهصور

رسمی با کنیز ازدواج میکند.

ششم فروردین زادروز زرتشت پیامبر است .به نظر میرسد ،داستا خوانه و زیبارو بازآفرینی روایت هم آ وشی پتدر و متادر
اشو زرتشت است که بیتردید تداعیکنندۀ ششم فروردین روز خرداد است .براسا

متو زرتشتی با ونود چندین بتار ممانعتت

دیوا از همآ وشی پدر و مادر زرتشت نطفۀ او در ونود مادر بسته شد (رضی .)81 :3181 ،خوانه و زیبتارو چهتار بتار خلتو
میگزینند ،نخستین بار دیوار سست بود و خشتها فروریختند و دو دلداد بته هتم نرستیدند (ر.ک :نظتامی-1185 /385 : 3188،
 .)1151دومین بار تعقیب گریز گربه و موش و افتاد خشتی بر پیشانی خوانه مانت کامنویی آنا شد (ر.ک :نظامی/381 :3188 ،
 .)1191 -1198سومین بار فروافتاد کدوها از درخت باع
 )1151 -1111و چهارمین بار ندا چند روبا و ی

به هتم ختورد خلتو

دو یتار گردیتد (ر.ک :نظتامی/381 :3188،

گرگ در ابتدای اری ستبب بترهم ختورد بستاط خوانته و زیباروستت

(ر.ک :نظامی.)1181 -1113 /385 :3188،
نخستین بار:
نایگتتتا سستتتت بتتتود ستتتختی یافتتتت

خشتتت بتتر خشتتت رخنتتههتتا بشتتکافت
(نظامی)385 :3188 ،
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دومین بار:
گربتتتتۀ وحشتتتتی از ستتتتر شتتتتاخی

دیتتتد موشتتتی بتتته کتتتنج ستتتوراخی

نستتت بتتتر متتتر و بتتر زمتتتین افتتتتاد

خوانتتته را خشتتتت بتتتر نبتتتین افتتتتاد
(نظامی)381 :3188 ،

سومین بار:
بانتتگ آ طبتتل رفتتت میتتل بتته میتتل

طبلتتی و آنگتته چتته طبتتل ،طبتتل رحیتتل

خوانتته پنداشتتت کامدستتت بتته ننتتگ

و محتستتب بتتا ستتنگ

شتتحنه بتتا کتتو

(نظامی)381 :3188 ،
چهارمین بار:
روبهتتتتی چنتتتتد بتتتتود بتتتتر در تتتتار

بتتتته هتتتتم افتتتتتاد از بتتتترای شتتتتکار
ز دیگرشتتتتا

گرگتتتتتی آورد را بتتتتتر سرشتتتتتا

تتتتتا کنتتتتد دور یتتتت

بتته هزیمتتت شتتدند و گتترگ از پتتس

راهشتتتا بتتتر بستتتاط خوانتتته و بتتتس
(نظامی)385 :3188 ،

براسا

متو زرتشتی ،تولد زرتشت بسا ی

معجز بود است و دیوا برای اینکه این اتفاق نیفتد ،پتیش از تولتد و پتس از

تولد در پی نابودی او بود اند .اورمزدْ ،ف َروَهر زرتشت را در هومی قترارداد ،پوروشستب و ُد تدو آ را بتا شتیر ترکیتب کترد و
نوشیدند .پس برای فرزند خواستن آ دو با هم اندر بستر شدند .آ گا دیوا از روی بدخواهی بر پوروشسب بانگ برآوردند که:
ای پوروشسب چگونه این چنین کاری را میکنی؟ آ دو که این بانگ را شنیدند ،چو مردم شرمگین از بستر بیرو شتدند .پتس
برای دیگربار به بستر رفتند که باز بانگ دیوا شنیدند و همچو مردم شرمگین از هم ندا شدند .برای بار سوم ،با ی
بستر رفتند که بانگ دیوا شنیدند ،پس چونا مردم شرمگین از بستر بیرو شدند ،پس با هتم ستخن گفتنتد و مشتور

دیگتر بته
کردنتد.

سرانجام همبستر شدند و باهم در آ وش یکدیگر رفتند و گفتند از این همآ وشی ندا نشویم تا به فرزند رستیم .چنتین بتود کته
اَشو زرتشت به ونود آمد و اندر گیتی فَرّ و فرَوَهر و گوهر تن وی در زاهدا مادرش به هم آمیخت (رضی .)81 :3181 ،روایتت
همآ وشی زیبارو و خوانه اشار ای یرمستقیم به زادروز زرتشت ششم فروردین است.
 .1-1-5بهمن امشاسپندان
بهمن نماد اندیشۀ نی  ،خرد و دانایی است که در ونود آدمی قرار دارد و او را به سوی نیکی و درستی رهنمو میکند .بهمن
در واقت نزدی ترین امشاسپندا به اهورامزداست و در آفرینش نها هستی نقش دارد .او در روز رستاخیز در مورد کردار آدمیتا
داوری میکند .اوست که نی کردارا و درستکارا را به بهشت رهنمو است (دوستخوا  )955 :3111 ،نظامی با همستا ستازی
صفا

بهمن امشاسپندا و قهرما تأکیدی دوبار به ششم فروردین کرد است؛ بخصوص که بهمن امشاسپندا در آفرینش نها

هستی نقش دارد و آفرینش موضور گاهنبار ششم بندهش است:
رفتتتته دیرینتتتته بُتتتتد فتتتترود آمتتتتد

کتتتتار نیکتتتتا بتتتته بتتتتد نیانجامتتتتد

ایتتن ز متتویی و آ بتته متتویی رستتت

این از آ سو شتد آ ازیتن ستو نستت
(نظامی)385 :3188 ،

بختتتتت متتتتا را چتتتتو پارستتتتایی داد

از چنتتتتا کتتتتار بتتتتد رهتتتتایی داد
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شتتتد هتتتی نیتتت

بتتتد نکنتتتد

آنکتتته دیتتتوش بتته کتتتام ختتتود نکنتتتد

نیتتت

ستتتر نهادنتتتد پتتتیش او بتتتر ختتتاک

کتتتافرین بتتتر چنتتتین عقیتتتد پتتتاک

کتتتته در او تختتتتم نیکتتتتویی کارنتتتتد

وز سرشتتتتتت بتتتتتدش نگهدارنتتتتتد

(نظامی)388 :3188 ،

(نظامی)388 :3188 ،
گل یاسمن و نامۀ سپید نشانی از امشاسپندا بهمن است که نگهبا و نگهدار نانورا سودمند است (صالحی.)81 :3191 ،
بتتتتود در کتتتتنج بتتتتا نتتتتایی دور

یاستتتمن خرمنتتتی چتتتو گنبتتتد نتتتور

برکشتتتتتید علتتتتتم بتتتتته دیتتتتتواری

بتتتر ستتترش بیشتتته در بتتتنش تتتاری

یاستتتتمن را ز هتتتتم دریتتتتد بستتتتاز

نتتتتتتازنین را درو کشتتتتتتید بنتتتتتتاز
(نظامی)385 :3188 ،

چو ستمن ستینه زیتن ستخن پرداختت

شته در آ توش ختویش نتایش ستتاخت
(نظامی)381 :3188 ،

سپید رنگ اصلی این گنبد و نماد آناهیتا ایزد بانوی آ هتا و نمتاد امشاستپندا بهمتن استت .نظتامی ایتن دو روز فرخنتد را
درهم آمیخته تا تقد

ششمین روز نوروز را باال ببرد ،همچنین ابوریحا بیرونی نشن بهمنجنه که در دوم بهمن ما برگزار میشد

را به ایزدبانوی آ  ،آناهیتا ،منتسب میداند و توضیحاتی در مورد رسم شستشتوی مردمتا و ستنت آ پاشتا آورد (بیرونتی،
 .)113 :3181درواقت نظامی یکشنبه و نمعه را به ترتیب اولین و ششمین روز نوروز در نظر گرفته است.
ستتتتپید

روز آدینتتتته کتتتتاین مقتتتترنس بیتتتتد

خانتتتته را کتتتترد ز آفتتتتتا

شتتتتتا بتتتتتا زیتتتتتور ستتتتتپید بنتتتتتاز

شتتتتد ستتتتوی گنبتتتتد ستتتتپید فتتتتراز
(نظامی)358 :3188 ،

شتتتتتا از آ نتتتتتا نتتتتتواز دلتتتتتداد

شتتتتتتتبنشتتتتتتتین ستتتتتتتپید دمزاد
(نظامی)351 :3188 ،

چشتتمهای یافتتت پتتاک چتتو خورشتتید

چتتو ستتمن صتتافی و چتتو ستتیم ستتپید

در ستتتتپیدی استتتتت روشتتتتنائی روز

وز سپیدیستتتتت متتتته نهتتتتا افتتتتروز
(نظامی)388 :3188 ،

همتتته رنگتتتی بتتته عیتتتب آلتتتود ستتتت

نتتتز ستتتپیدی کتتته پتتتاک پالودستتتت

در پرستتتتتتش بوقتتتتتتت کوشتتتتتتید

ستتتتتنت آمتتتتتد ستتتتتپید پوشتتتتتید
(نظامی)381 :3188 ،

 .5-3-2دخت کسری
گنبد سپید متعلق به شاهدخت ایرا دختر کسری از نژاد کیکاوو

است .با تونه به عناصر و نشانههای پیشین بعید نیست که

در اینجا نیز اشار ای دیگر به روز ششم فروردین شد باشد ،کسری تیییر یافته واژۀ «خسرو» همانا منظتور کتیخسترو بزرگتترین
پادشا کیانی است .کیخسرو در ششمین روز فروردین موفق به کسب چندین پیروزی و افتخار گردید .کشتن افراسیا  ،رفتتن بته
گرودما (بهشت برین) و داد پادشاهی به لهراسب (ر.ک :آسانا )8-31 :3193 ،همگی در این روز مقد

رو داد استت .اشتار
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به دخت کسری نشا از کاربرد هدفمندانه و آگاهانه نظامی در بهکارگیری عناصر و نمادهای نوروز خاص است.
درستتتی نتتام و ختتو

دختتتت کستتتری ز نستتتل کیکتتتاوو

چتتو طتتاوو
(نظامی)55 :3188 ،

نتیجه
نشن نوروز که با تأثیرپذیری از سنن و آیینهای فت

ایرا و اسطور های بینالنهرینی شتکل گرفتت بتا گتذر زمتا از نشتنی

محلی به نشنی ملی بد گشت .این درآمیختگی فرهنگی را میتوا در روایتهای گوناگو نوروز و ریشههای آ یافت .هرچنتد
بسیاری از منابت نوروز را منتسب به نمشیدشا میدانند ،شواهدی ونود دارد که ارتبتاط ایتن نشتن را بتا مراستم آیینتی ازدواج
مقد

نشا می دهد؛ چراکه بسیاری از قصهها و روایتهای تاریخی و عامیانه به ارتباط ازدواج و نتوزایی طبیعتت اشتار دارنتد.

هرچند در قصه های عامیانه و پریا ارتباط نوروز و فصل بهار با باززایی و ازدواج روشتن و مبترهن استت ،در ادبیتا

کتستی

فارسی رویکردها به ارتباط نوروز و نمشید است ،در این میا نظامی با بهر گیری از باورهای مرتبط با آیینها و اندیشته بتاززایی
و نوزایی و به کم

ذهن تیز معماساز خود به سنن و آدا

پیش از نوروز ،نوروز عتام و ختاص اشتار کترد استت .بختش او

داستا ارتباط ازدواج و نوروز را یادآوری میکند و بخش دوم با آورد نشانهها و نمادهایی از نشن فروردینگا و سنن مرتبط با
نشن ملی نوروز اشاراتی به باورها و روایتهای نوروزی کرد است .نظامی با نگا ی
روایا

فرهنگشنا

بستیاری از ستنن ،باورهتا،

و اسطور ها آیینی و دینی پیش از استم را در این مجموعه بینظیر با زبا رمز و تمثیل گنجاند است.
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