
 
 

مراسم عید نوروز در میان 
 خلقھاي آذربایجان

 
-ابوطالب اللھیاري  توتقون   

 
توان  یئف: بدون آگاھي بھ گذشتھ آداب و رسوم و تارخ نمي بقول اسطوره شناس معروف آذربایجان آقاي آزاد نبي

گویا داشتھ باشیم اي روشن و گفتاري  اگر بخواھیم منطق قوي ، اندیشھ ،یتمدن و فرھنگ خود را عمیقا شناخت. آر
جھان شمول  یو پندارھاي آنان و جنگاوریھا تارھاالزم است آئین ھا، آداب ورسوم و باورھاي نیاكان خود و گف

ھا گوش فرادھیم وجشنھا واعیادخودرا  ھاي آرامش بخش وشیرین مادران برسرگھواره آنان رابیاموزیم، بھ الالئي
 برپاداریم

 
ھاي اسفندماه یعني ماه عید  اعیاد آذربایجان جشن عید نوروز و سال نو و عنعنھ آداب و رسوم وجشنھاي ازمھمترین

باشد كھ، درآن چھار، چھارشنبھ بھ ترتیب مي  
 

1 خود، خبرچي چرشنبھ(چھارشنبھ نویدرسان )این چھارشنبھ ھمانطوركھ ازنامش پیداست خبرذوب و آب  ایـ سو 
دھد كھ براي  كند و بھ مردم خبر مي مي  و بھار را زمزمھ شدن برف ھا، رستن سبزه ھا و... ، آمدن عیدنوروز

پیشواز و استقبال میھمان عزیزیعني بابا نوروزآماده باشند و تدارك میھماني رافراھم سازند. خبرچي چرشنبھ آداب 
باشد و مراسم خاص خودرا دارد كھ برگرفتھ ازگنجینھ ادبیات فولكولور آذربایجان مي . 

 
و  روند یھا، م وزبچھ ھاعروسكي بھ شكل قوچ درست كرده بھ صورت گروھي بھ درخانھمثال دراین ر بعنوان

خوانندیدرحالیکھ عروسك قوچ شكلي رابا چوب دستي میزنند، این سرود را م : 
 

تكم اوچ تكـــــــــم – تكم  
 

باغا دوش تكم بیزیـم  
 

اودونا یگئتد تكم  
 

باتــــــــدي بودونا قارغي  
 

ییشددئیل قام قارغــــي  
 

بارماغیم گوموشدي بئش  
 

وئردیـــم تاتا گوموشو  



 
یمنھ داري وئرد تات  

 
سپدیـم قوشا داریني  

 
منھ قاناد وئردي قوش  

 
اوچمگھ قانادالنــــدیم  

 
قاپیسین آچماغا حاق  

 
قاپیسي باغلیدي حاق  

 
بابام بئلینده كلیـــــدي  

 
شیران یولونـــــدا بابام  

 
یولو بوز باغالر شیروان  

 
سي یارپیز باغالر دؤره  

 
یــــدیم اوزه اویارپیزدان  

 
یـــدیم ساچالریمادوزه  

 
تویونــدا، قارداشیمین  

 
یدیم سوزه اوینایاییدیم،  

 
با استماع این سرود دستھ جمعي، بھ درخانھ آمده ھدیھ اي بعنوان مژدگاني بھ آنھا تقدیم میكند خانھ صاحب . 

 
داغ و ارسباران بھ خانھ تكاني  شنبھ زنان آذربایجان بویژه محال قرهگل چرشنبھ ( چھارشنبھ گل ) دراین چھار -2

توجھ كرده ، براي تمیز وبھداشتي كردن منازل خود بھ صحرا رفتھ، از خاك گچ مانند طبیعت كھ، بھ رنگ سفید و 
دینصورت كھ . بکنند یكاري م داخل منازل را گچ وارھايگرفتھ دی قرمز مي باشد بقدر كافي آورده آنرا در منزل گل

کنند یاندود م نصف باالي دیوار را با رنگ سفید و نصف قسمت پائین را باگل قرمز گل . 
 

رلر اولوب قیزیل پالچیق ازه بایرام  
 

رلر ووروب ، اطاقالري بزه ناققیش  
 

رلر دوزمھ لري دوزه طاقچاالرا  
 

ی، گلینین فیندیقچاسي حناس قیز  
 

نر آناسي ، قـــایناناسي ھوسلـــھ  
 



و تقاطع رنگ سفید و قرمز رابا اشكال مختلف ابزار االت خانھ مانند قیچي خیاطي، قند شكن، چنگال،  کنندمی
دھند آرایش مي از قبیل شتر، آھو، قوچ و انواع پرندگان مصور نموده یا استكان ویا با اشكال حیوانات اسطوره . 

 
3- " جوانان بھ آرایشگاه رفتھ، سر و صورت  ژهیكولھ چرشنبھ"، ( چھارشنبھ اصالح ) در این روز مردان بو

كنند و نیز در این چھارشنبھ یال و دم حیوانات از  خویش را اصالح نموده براي خود جامھ نو وكفش تازه تھیھ مي
را  یپرھا و دم مرغان خانگ نیزنند، ھمچن ) ميماری(ت» قشوو«اسب، استر و شتر و رابا قیچي كوتاه كرده،   جملھ

کنند یکوتاه م . 
 

باشد. قبل  سون چرشنبھ ( چھارشنبھ سوري ) مراسم این چھارشنبھ بھ مراتب بیش از چھارشنبھ ھاي مذكور مي -4
قند  زیساعت مانده بھ شب چھارشنبھ سوري ھمسایھ ھا با ھدیھ اي مانند جو 3 – 2از غروب روز سھ شنبھ یعني 

توانند سال نور ا جشن بگیرند، رفتھ  و نمي رندداویا لباس پوشیدني بھ دیدن و تسلیت گفتن بھ حانھ ھایي كھ عزا
 رسیدیضمن خواندن فاتحھ با آنان دلداري نموده و اوجاق عزادار را روشن میكنند. شب چھارشنبھ كھ، از راه م

را كھ براي سوزاندن این شب تھیھ  زنان مشغول پختن غذا بوده و مردان بویژه جوانان بھ پشت بام رفتھ ھیزمي
بام آتش زده، با این باور كھ آتش بالرا دفع میکنند از روي آن مي پرند و میخوانند االيربكرده بودند ب : 

 
باال بیزي ترك ائت –اوغورلوغوم گئت قادا  آغیرلیغیم،  

 
پزند وبر این باورند كھ سمنو درمان ھمھ درد  غذا ھاي مقدس چھارشنبھ، سمنو است كھ در شب چھارشنبھ مي از

ثروتمند ترین مالك گرفتھ تا مستمند ترین رعیت ھمھ مي كوشند تا در سفره شان پلو،  ھاست ، در این شب از
دیگر تننقالت چیده شود. مردم در  ویاقورمھ، تخم مرغ ھاي رنگارنگ، انواع شیرني ھاي رنگي، خرما، سنجد 

ھ درب منازل ھمسایھ كنند دختران ب خوابند و میخوانند و میرقصند و شادماني مي شب چھارشنبھ آخر، تا سحر نمي
اي كھ فالگوش ایستاده حرف  و پسران نیز از بام خانھ در دل خود نیت كرده فالگوش میگیرند اگر از درون خانھ

ھا و آروزھایشان برآورده شده، بھ سعادت وخوشبختي خویش  در آن صورت خواستھ ،خوبي بھ گوش شان برسد
شان برسد از طالع خود مایوس شده، آمال و آرزوھایشان  بھ سمع شوند و اگر سخن بد وداد فریاد ودعوا امیدوار مي

كردن ) است كھ این  یزان(شال آو» شال سالالماق«را بر باد رفتھ تلقي میكنند. در این شب رسم دیگري نیز بھ نام 
بدین صورت كھ جوانان شالي ازخانھ برداشتھ بھ گیرد .  رسم بیشتر در روستاھا توسط جوانان ونوجوانان انجام مي

را از روزنھ منزل ھمسایگان بھ درون خانھ آویزان میكنند وصاحب خانھ نیز ھدایایي   پشت بامھا میروند و شال
بندند. در اینجا جا دارد یادي از مرحوم استاد شھریار بكنیم كھ در رابطھ با  مانند جوراب و تخم مرغ بھ آن شال مي

اش آورده است اسم در مجموعھ حیدر بابا بندھایي از سرودهاین مر : 
 

ایــدي ریا؛ گئجھ قوشو اوخوردو بایرام  
 

قیــــز بھ ي جورابین توخوردو آداخلي  
 

شالین بیر باجادان سوخوردو ھركس  
 

نھ گؤزل قایـــدادي شال سالالماق آي  
 

شالینا بایـــراملیغین باغـــــالماق ي بھ  
 

نده ائوده آغـــــالدیمایستھ دیم م شال  
 

شال آلیب تئز بئلیمھ باغـــــــــــالدیم بیر  
 

گیلھ قاچدیم شالي سالالدیم« غالم  »  
 



خاال منھ جــــــوراب باغالدي» فاطمھ »  
 

مي یادا سالیب آغــــــالدي» خان ننھ  »  
 

ت خود را شستھ ؛ سپس خصوصا جوانان و دختران دم بخت بھ كنار چشمھ رفتھ، درآب روان دست و صور مردم
 از روي جوي مي پرند و این

 
را میخوانند سرود : 

 
چرشنبھ لیآچ میبخت یمیک نایماتبل چرشنبھ آ ل،یآت  
 

جوان و عروسان نیت كرده، ھفت ریگ كوچك از درون چشمھ برداشتھ بھ درون كوزه مي اندازند، مردان  دختران
رند و آن را تا چھارشنبھ آخر سال دیگر نگھ میدارند. عصر نیز سھ شاخھ از بوتھ تمشك جدا كرده بھ خانھ مي آو

كھ محتواي  . در این مراسم خوانچھ نامزديشودخوانچھ بردن ) اجرا می» ( خونچا آپارماق« چھارشنبھ نیز مراسم 
آن عبارت ا ست از یك آئینھ، یك كیسھ حنا، جوراب و لباس دامادي و عروسي و شیرني و...از خانھ عروس و 

بھ یكدیگر برده میشود. و نیز پدر داماد قوچي را بارنگھاي مختلف آرایش داده، با تشریفات خاصي بھ خانھ داماد 
برد از كسان عروس انعامي بعنوان ھدیھ  را كھ خوانچھ ویا قوچ را بھ عروس مي كسيعروس مي فرستد و 

ز جشن و سرور، روز صلح و صفا، دریافت میدارد. مراسم روز عید: عید نوروز در باور آذربایجانیھا یعني رو
... عید نوروز ھا ھااحساسات، عاطفھ روز زدودن كینھ از قلوب انسانھا آري روز عید یعني روز شكوفھ دادن محبت

كھ، عید نوروز یعني آمدن بھار و بیدار شدن  یعني برقراري عدالت در اوقات شبانھ روزي و كوتاه سخن این
بھار بقول زنده یاد دكتر شریعتي نخستین فصل فروردین، نخستین ماه نوروز، طبیعت از خواب زمستاني و مسلما 

را با پائیز یا زمستان یا تابستان آغاز نكرده است مسلما  یعتنخستین روز آفرینش است، ھر گز خدا جھان را وطب
  ھا و جوانھ ھا سرزده ھکرده و شكوف دایپ انیھا جر البیاند و رود ھاو س ھا روئیدن آغاز كرده اولین روز بھار سبزه

و  استشك روح در این فصل زاده است و عشق در این روز سرزده  کنند، یعني نوروز. بي یو شکفتن را آغاز م
نخستین بار آفتاب در نخستین روز طلوع كرده است و زمان با وي آغاز شده است. اسالم كھ ھمھ رنگھاي 

اي استوار، از  جالي بیشتر داد، شیرازه بست وآنرا با پشتوانھرا زدوده و سنتھا را دگرگون كرد نوروز را قومیت
خطر زوال در دوران مسلماني ایرانیان مصون داشت و... مراسم آداب ورسوم عید نوروز در میان خلق 

آذربایجان: آذربایجانیھا نیز ھمچون اقوام دیگر ایران مراسم ویژه خود را دارند. مثال در شب عید نوروز اوجاق 
ید روشن شود تا رشتھ پلو و سبزي پلو بپزند زیرا روشن بودن اوجاق در این شب شگون دارد وبركت بھ ھمھ با

پھن » سفره ھفت سین « چند ساعت مانده بھ تحویل سال نو سفره نوروزي یا ھمان  عیددنبال مي آورد ودر روز 
شترشان از نوع خوردني مي باشد را كھ، بی كنند. سفره ھفت سین ھمانطوریكھ، از نامش پیداست ھفت ماده مي

شود مانند سیب، سنجد، سمنو، سیر، سوغان (پیاز ) سو ( آب ). سبزي در كنار  برروي سفره گسترده شده چیده مي
شود و برسفره ھفت  باشد گذاشتھ مي در داخل آن چند ماھي رنگارنگ مي كھ آنھا آئینھ و قرآن و یك تنگ پراز آبي

گلي   ی را كھ در درون یك بشقاب یا پشت كوزه وبات و سبزي گندم یا عدسسین شمع روشن كرده بعضي حب
لحظات تحویل سال، نزدیكان و ھمسایگان دریك خانھ اجتماع  سینچینند در واپ اند بھ عالمت آمدن بھار مي رویانیده

« شو دكھ بنام  شوند و عقیده دارندكھ این سوره باید چھل مرتبھ خوانده نموده بھ تالوت سوره یاسین مشغول مي
كھ در یك  را خواندند بھ جھت شمارش یك سنجدرا بھ، آبي یاسین ی مشھور است . ھربار كھ سوره» چھل یاسین 

نسبتا بزرگ برروي سفره گذاشتھ شده، مي اندازند و بر روي آب پف میكنند .ھنگام تحویل سال دعاي  طلس
كرده، سال نورا بھ یكدیگر تبریك  داده، روبوسي  خوانند . با یگدیگر دست مخصوص سال نو را دستھ جمعي مي

ظرف كوچك برداشتھ، بھ عنوان  یكاز پایان این مراسم ھركس مقداري از آب چھل یاسین را در  گویند و پس مي
اي بنوشند زیرا براین باورندكھ، این آب سالمتي  تبرك بھ خانھ خود مي برد تا ھمھ اعضاي خانواده از آن آب جرعھ

روند. نخست كوچكترھا بھ دیدن بزرگترھا رفتھ، سال نو  گروه بھ دید و بازدید مي –دارد سپس مردم گروهبھ ھمراه 
عیدیانھ دریافت میدارند. بویژه كودكان و نوجوانان در مورد عیدیانھ بیشتر مورد توجھ  آنانرا تبریك گفتھ و از 

مرغ رنگي و انواع تنقالت بعنوان عیدي از صاحب  كھ رفتھ باشند حتما یك تخم اي گیرند، آنان بھ ھرخانھ قرار مي
یگدیگر تخم مرغ ھدیھ میدھند زیرا تخم   ھخانھ میگیرند. آذربایجانیھا در تمام ادوار تاریخ خود، در آغاز سال نو ب

 .مرغ نشان آغاز آفرینش وتكوین حیات موجودات است


