
 

تورکھا ملیعید نوروز میراث   

 

  

 

در فارسي لغتي براي ((بايرام)) وجود ندارد و ((عید)) يك لغت عربي است كه 

فارسھا بكار میبرند يا بھتر است بگويیم كه اصال فارسھا داراي چنین مراسمي نبوده 

اند كه لغتي نیز براي آن داشته باشند. حتي لغت ((جشن)) نیز توركي است كه در 

 اره شده است.فرھنگ سنگالخ بدان اش

  

در سرزمین ما آذربايجان از گذشته ھاي دور نیاكان ما تمدنھايي مانند مانناھا، 

كیلومتري  7اورارتوھا، جزو افتخارات ماست كه تپه حسنلي و جام حسنلي (واقع در 

سولدوز) از يادگارھاي ديرين نیاكان ماست شايان ذكر است در دنیا كه نظیري براي 

ندارد در میان كنده كاري ھاي روي آن نشانه ھايي از مراسم جام حسنلي وجود 

 مربوط به عید نوروز موجود و قابل رويت میباشد.

ھر ملتي براي خود داراي فرھنگ و تمدن خاصي میباشد كه اين فرھنگ از 

ويژگیھاي اصلي آن ملت محسوب میشود، ما آذربايجانیھا نیز داراي فرھنگ، آداب و 

میباشیم كه بايد قدر آنرا بدانیم. زبان، تاريخ، فرھنگ، آداب رسوم مخصوص خودمان 

https://turkistanjenubi.wordpress.com/2010/03/16/%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%a9%d9%87%d8%a7/


فردمان -كه براي فرد و رسوم ما جزو اساسي ترين سرمايه ھاي ملي مان میباشند

ضروري و الزم است. از اين سرمايه ھاي ملي كه در حقیقت زندگي ھمه ما بنوعي 

 .به اينھا وابسته است نگھداري نمايیم و ارزش آنھا را بدانیم

تاريخ پرافتخار سرزمین ما از قديمیترين روزگاران كه ثمره و نتیجه تالش و كوشش 

پدران و مادران ماست و فرھنگ ما كه يكي از غني ترين فرھنگھاي بشري است و 

نشانگر اينكه نیاكان ما باشرافت و سربلندي تمام در راه تكامل و پیشرفت تاريخ 

آذربايجان از گذشته ھاي دور نیاكان ما  انسان قدم برداشته اند. در سرزمین ما

تمدنھايي مانند مانناھا، اورارتوھا، جزو افتخارات ماست كه تپه حسنلو و جام 

كیلومتري سولدوز) از يادگارھاي ديرين نیاكان ماست شايان ذكر  7حسنلو (واقع در 

 است در دنیا كه نظیري براي جام حسنلو وجود ندارد در میان كنه كاري ھاي روي

 .آن نشانه ھايي از مراسم مربوط به عید نوروز موجود و قابل رويت میباشد

عید نوروز يكي از يادگارھاي ماندگار فرھنگ و تمدن آذربايجان بشمار میرود كه اين 

فرھنگ و آداب و رسوم متعالي با گذر زمان در میان ديگر مردمان و ملتھا نیز رايج 

سرزمین آذربايجان فراگیر گرديده است اما گشته است بطوري كه به مرور زمان از 

آنچه مھم است اينكه از لحاظ تاريخي خاستگاه اين فرھنگ، سرزمین آذربايجان 

 .میباشد

عید نوروز اولین روز بھار است و يكي از يادگارھاي ماندگار نیاكان ما میباشد كه 

عید به گواھي تاريخ بعنوان ارمغاني بسیار گرانبھا براي ما به يادگار گذاشته اند. اين 

ھزار سال پیش در میان مردمان سرزمین ما رايج بوده است و با پايان يافتن فصل 3از 



سرما و زمستان و با آغاز شكوفايي گل و سبزه و زنده شدن طبیعت، نیاكان ما به 

جشن و شادماني میپرداختند و اين روز را بعنوان سرفصل تازه ايي براي تجديد 

مي زندگي خوش محسوب مي كردندحیات و شادي و خر . 

ھمانطور كه اشاره شد خاستگاه اصلي اين جشن ملي، آذربايجان بوده است و 

حتي پیش از زرتشت در میان نیاكان اصلي ما در اين سرزمین رايج و جاري بوده 

است. در منابع فارسي و ديگر منابع تاريخي آمده است كه جمشید پادشاه فارسھا 

آذربايجان آشنا میشود و بعد از آن دستور مي دھد كه در میان  با آيین نوروز، در

 .فارسھا نیز اين جشن آيیني گرفته شود

ھمانطوريكه میدانیم آذربايجان نسبت به مناطق ديگر ايران بنا به موقعیت جغرافیايي 

داراي شرايط آب و ھوايي مخصوص است كه از ويژگیھاي مھم آن بودن بودن 

ني مي باشد و نیك میدانیم كه چنین شرايط آب و ھوايي زمستانھاي سرد و طوال

در ديگر نقاط ايران وجود ندارد و به خاطر اين موضوع ساكنان اين سرزمین با تمام 

شدن فصل سرما و يخبندان و آغاز فصل بھار و بیدار شدن طبیعت به رقص و 

ن ملي در پايكوبي میپرداختند و بدين گونه اين موضوع به يك فرھنگ عمومي و جش

میان نیاكان ما تبديل شد. و بعنوان میراث گرانبھا براي ما به يادگار ماند كه حتي اين 

فرھنگ به ديگر نقاط ايران بلكه بیشتر از آن به ديگر كشورھا گسترش يافت. با دقت 

نظر در تاريخ مالحظه میكنیم كه نیاكان ما دريافته بودند كه چھار عنصر دخیل در 

تورپاق) در واقع حیات بخش زندگي آنھاست و اين چھار -يئل-اود-وزندگي انسان (س

 .عنصر بعنوان سنبل حیات انسان و فلسفه وجودي زندگي انسان است



در واقع بايد گفت در زندگي ما توركھا چھار عنصر ھمیشه بعنوان سمبل ماندگاري 

نوعي  قابل ستايش بوده و ھمیشه از طرف توركھا مورد تقدس قرار گرفته است به

كه حتي در آذربايجان آتش داراي جايگاه ويژه ايي بوده است. آتش بعنوان حرارت 

بخش زندگي و خاك و طبیعت در جھت بیداري و با آمدن زمستان و فصل سرما به 

نوعي زندگي انسان با يك ركود مواجھه میشد و انسان با مرگ طبیعت از ھرگونه 

تازيانه زمستان در شرايط سخت آب و  نعمت خدادادي محروم میشد و در زير آماج

ھوايي كه از چھار عنصر طبیعت يعني (سو، اود، يئل، تورپاق) محروم میشدند پیش 

از پیش به ارزش و قدر و منزلت اين چھار عنصر پي مي برد و با آمدن بھار اولین روز 

 .اين فصل را به ھمین جھت در سطحي گسترده جشن میگرفتند

مراسم اصلي عید نوروز و ويژگیھاي آن اشاره كنیم ضروري است ما پیش از اينكه به 

 :كه در مورد سمبل و نماد اين چھار عنصر موجود در طبیعت توضیحي ارائه دھیم

نیاكان ما در مواجھه با شديدترين شرايط سخت زندگي دريافته بودند كه (سو اود 

ھمین جھت با يئل تورپاق) داراي اھمیت خاصي در زندگي شان است. و بنا به 

نزديك شدن فصل بھار چھار ھفته آخر فصل زمستان را به نام يكي از اين چھار عنصر 

نامگذاري میكنند . سو مظھر و نماد حیات و تجديد زندگي است اولین ھفته را بنام 

(سو چارشنبه سي) نامگذاري كرده اند بنا به اھمیت وجود (سو) در زندگي انسان 

سان است و برفھا و يخھاي زمین آرام آرام ذوب میشوند اين كه بعنوان مايه حیات ان

موضوع براي نیاكان ما از اھمیت و ارزش بسیاري برخوردار بود دومین ھفته را نیاكان 

ما تحت عنوان (اود چارشنبه سي) نام نھاده اند كه مظھر حرارت و نور و روشنايي 



میبخشد و به زمین حرارت است. و آتش و نور و حرارت است كه به طبیعت روح تازه 

میدھد نیاكان ما بر اين باور بودند كه ھر قدر آتش و خورشید را مقدس بحساب آورند 

ھمان اندازه طبیعت زودتر بیدار میشود و به انسانھا سعادت به ارمغان مي آورد. 

بودن آتشگاه ھاي متعدد در سرزمین آذربايجان خود شاھدي بر ايادعاي ماست كه 

د داراي چه اھمیتي در میان نیاكان ما توركان بوده اند. سومین ھفته آتش و خورشی

آخر ماه فصل زمستان را پدران و مادران ما تحت عنوان (يئل چارشنبه سي) 

نامگذاري كرده اند چون در اين ھفته باد با آمدن خود به زمین و طبیعت زندگي نويد 

پشت سر میگذارد و زمین را  بیداري میدھد (يئل) در يك مدت كوتاه تمامي زمین را

به بیداري فرا میخواند بنا به اعتقاد نیاكانمان (يئل) خود يكي از خدايان قدرتمند 

 .میباشد

آخرين چارشنبه سال نیز تحت عنوان (تورپاق چارشنبه سي) نامگذاري شده است 

 كه با جذب گرما و حرارت بیدار میشود كه در نزد مردم با نام (ايلین سون چارشنبه

سي) مشھور است. در آخرين چارشنبه سال (تورپاق) با قدرت و نیرو و كمك (سو) 

(اود) (يئل) جان میگیرد. نیاكان ما بیداري زمین را با مراسمھاي گوناگون با نغمه 

سرايي و آيین ھاي متعدد جشن میگرفتند و پايان يافتن روزھاي سخت زمستاني را 

اعتقاد اجداد ما يئل اود سو به مھماني تورپاق  به ھمديگر تبريك میگفتند و به باور و

مروند و در معبد تورپاق جمع میشوند و روزھاي سخت زمستاني را توام با قحطي و 

فالكت و سختي بوده است بر او عرضه میدارند و الھه تورپاق را به بیداري دعوت 

 :میكنند و اين چھار الھه دست در دست ھمديگر با خواندن اين شعر



دي ھا، اود گلدي ھا، یئل گلديسو گل  

تزه تاخیل ایل گلدي –تزه عومور   

دنیاي روشنايي ھا را به مردم به ارمغان مي آورند و مردم نیز با ديدن اين وضعیت به 

جشن و پايكوبي در طبیعت میپردازند و مراسمھا و آداب و رسوم پر شكوھي را به 

گذشته مردم اين چھار ھفته را بطور اجرا میگذارند. بايد گفت كه امروز ديگر مثل 

مجزا جشن نمیگیرند بلكه به مرور زمان با فراموش كردن فلسفه وجودي اين 

مراسمات ھمه آنھا را يك جا جشن میگیرند. نام چارشبه سوري بنوعي تحريف 

شده چارشبه سويي میباشد كه به چند دلیل میتواند نظر صائبي باشد يكي اينكه 

لمه يعني اينكه اگر فارسي میبود بايد گفته میشد سور ساختار تركیبي دو ك

چھارشنبه، ديگر اينكه با توجه به ھفته ھاي آخر سال كه ھركدام بنام يكي از 

عناصر چھارگانه طبیعت در زبان توركي نامگذاري شده است و ھمچنین خود كلمه 

مھماني سوري نمیتواند افاده معني داشته باشد و اگر سوري را به معناي جشن و 

در نظر بگیريم باز غلط است چون در فارسي سور وجود دارد نه سوري. و نھايتا 

اينكه مردم در سحرگاه اين روز براي آوردن آب به سرچشمه ھا میروند و اين خود 

دلیلي براين ادعاست كه اين كلمه ھمان (چارشنبه سويي) میباشد. به ھر تقدير 

به سال با بر پا داشتن آتش و پريدن از روي مردم كه غروب و شامگاه آخرين چھارشن

 :آن و خواندن اين شعر

 آتیل باتیل چرشنبھ

 بختیم آچیل چرشنبھ



به رقص و پايكوبي میپردازند و در سحرگاه چارشنبه با رفتن به سرچشمه ھا به 

 .خواندن نغمه ھا و اشعار مخصوص میپردازند

ئددي سین) میباشد كه يكي از اما از ديگر مراسمھا و آيینھاي عید نوروز سفره (ي

آيین ھاي ويژه در عید نوروز است كه متاسفانھبه مرور زمان با سلطه سیاست و 

فرھنگ فارسي اين آيین زيبا در شكلي ديگر و بالباسي تحريف شده كه ھیچ 

سنخیتي با اصالت اولیه آن ندارد در آذربايجان رايج شده است. با صراحت میتوان 

د در (يئددي سین) (ھفت سین امروزي) از فرھنگ غني گفت كه سینھاي موجو

توركي به عاريت گرفته اند و اگر معادل آن كلمه را داشته اند ھمان را بكار برده اند 

مانند سیر كه جاي (سريمساق) بكار برده اند و گرنه كلمات ديگري را كه از ھیچ 

ه بسیار مسخره ماھیت و اصالتي فرھنگي برخوردار نیستند جايگزين كرده اند ك

منمايد چه اين (سو) ماده اولیه حركت است كه در زندگي نقش بازي میكندو مايه 

حیات است نه سنجد!!! البته بعضي از كلمات را نیز كه در زبان فارسي براي آنھا 

اصال معادلي نبود به ھمان شكل بكار گرفته اند ماندد سركه و سوماق و سمني 

رده اندالبته در معني ديگر اطالق ك . 

از عھد باستان در مناطق مختلف آذربايجان به سفره (يئددي سین) (باجا قاباغي 

بزمك) میگفتند الزم به ذكر است در گذشته خانھھاي نیاكان ما داراي يك پنجره 

مخصوص بود كه به آن باجا میگفتند. و چون نیاكاكان ما بر اين اعتقاد بودند كه در 

خانه ھاي خود سركشي میكنند و از طريق باجا وارد خانه عید نوروز روح اجداد ما به 

میشوند اين سفره را در مقابل ھمابل ھمان باجا پھن میكردند و انواع خوراكیھا را كه 



ھر يك نماد و سنبلي از موضوعات مرتبط با زندگي است در آنجا قرار داده اند كه 

ي و كوشش فراوان در روح اجدادشان با ديدن آنھا راضي و خشنود گردد پس با سع

جھت تزيین ھرچه بھتر سفره برمي آمدند بلكه ھرچه بیشتر روح اجدادشان را 

خشنود و راضي میساختندكه زندگي فرزندانشان در رفاه و آسايش میگذرد و از 

طرف ديگر اين محصوالت غذايي را كه ھريك به نحوي در زندگي انسان داراي نقش 

دھند كه ھر يك از اين سین ھا بعنوان رمز و  عمده ايي بودند مورد تقدس قرار

 : سمبلي در زندگي انسان عبارتند از

سو: كه اين مايه حیات بعنوان رمز و بقاي زندگي انسان بشمار میرود و زندگي .1

انسان بدون وجود آن امكانپذير نیست و در گذشته ھاي دور در میان توركان حتي 

ئددي سین داراي جايگاه ويژه ايي است و مورد پرستش قرار میگرفت و بدين جھت ي

 .توركھا ھمیشه آنرا ارج میگذارند چرا كه ركن حیات آدمي ايت

سمني: ھرچند امروزه بعنوان حلواي خوشمزه و خوردني بشمار میرود بايد گفت .2

كه در اصل اين كلمه با ماده اولیه آن اطالق میشده است يعني (سبزي) كه نماد و 

ر زندگي است يعني در واقع در گذشته ھاي دور سمني به سمبل تجديد حیات د

سبزي گفته میشد ولي بعدھا با فراموش كردن اصل لغت و معني اولیه آن با آن 

نوعي خوردني تغییر نام يافته است كه حتي اين موضوع را میتوان در اين شعر 

 :مشاھده كرد كه زنان ھنگام پختن سمني دسته جمعي آنرا مي سرايند

ساخال منيسمني   

 ایلده گویرده رم سني



 سمني آل مني

 ھر یازدا یادا سال مني

 :و يا در شعر ذيل

 سمني سازانا گلمیشم

 اوزانا اوزانا گلمیشم

 سن گلنده یاز اولور

 یاز اولور آواز اولور

با توجه به معني (گويرده رم) يعني سبز میكنم میفھمیم كه سمني ھمان سبزي 

كه فارسھا سبزي را جايگزين آن كرده اند و خود  نماد و سمبل تجديد حیات است

سمني را در معني خوردني و شیريني بكار میبردند بايد گفت امروز در آذربايجان 

شمالي كلمه سمني با حفظ معني اصیل خود يعني سبزي در زبان مردم رايج 

 .است

3. يد سريمساق: كه بعنوان رمز سالمت انسان میشود و از گذشته ھاي دور به فوا

 .مختلف آن تاكید بسیاري شده است

سوجوق: كه بعنوان سمبل و رمز شیرين زندگي است كه از عھد باستان بعنوان .4

يكي از لذيذترين و خوشمزه ترين شیرينیھا در آذربايجان بوده است و ھنوز ھم رايج 

 .است

5. و سونبول: رمز و نماد بركت زندگي است و در واقع سونبول كه ھمان گندم باشد 

ماده اصلي نان است در زندگي انسان نقش اساسي ايفا میكند و به ھمراه سو دو 

عنصر اصلي و اساسي حیات انسان ھستند كه متاسفانه فارسھا اين ركن 



اساسي را نیز بسان سو از سفره يئددي سین حذف كرده اند يعني در واقع به 

 .جھت نبود معادل آن سین ديگري را جايگزين كرده اند

6. ماق: كه بعنوان سمبل و رمز مزه و طعم زندگي محسوب میشودسو . 

سیركه(سركه): بعنوان رمز و سمبل برطرف كننده مزاج بد بدن انسان است. الزم .7

است اشاره كنیم كه عدد ھفت در میان ما توركان داراي جايگاه ويژه ايي است و 

یاكان ما توركھا ابداع كال بايد گفت كه اين عدد را براي اولین بار سومئرھا يعني ن

كردند كه به مرور زمان در میان ملل نیز براي خود جاي باز كرده است و نیز الزم بذكر 

است كه در گذشته ھاي دور به عید نوروز در میان توركان (يئني گون) میگفتند و 

اين موضوع را آشكارا میتوان در كتاب ديوان لغات التورك محمد كاشغري كه ھزار 

نوشته شده است مشاھده كرد كه به مرور زمان به نوروز تغییر نام يافته سال پیش 

 .است

در خاتمه بايد اشاره كنیم كه در فارسي لغتي براي (بايرام) وجود ندارد و (عید) يك 

لغت عربي است كه فارسھا بكار میبرند يا بھتر است بگويیم كه اصال فارسھا داراي 

ز براي آن داشته باشند. حتي لغت (جشن) چنین مراسمي نبوده اند كه لغتي نی

نیز توركي است كه در فرھنگ سنگالخ بدان اشاره شده است. من از ھمه مردم 

آذربايجان بعنوان يك فرزند كوچك میخواھم كه سفره يئددي سین را به شكل واقعي 

آن كه داراي ابعاد وسیع بار ھويتي نیاكان ماست اجرا كنند و حتي فارسھا نیز بايد 

ئددي سین را بنحو واقعي آن اجرا نمايند كه سیب و سنجد ھیچ معناي فرھنگي ي

خاصي را در رابطه با زندگي انسان ايفا نمیكند. ماھي درون آب نیز تنھا بخاطر 



زيبايي سفره نیست بلكه ماھي در آب بعنوان رمز حیات است و آب مظھر زندگي 

يادشده در باال يعني (اود،  است . ھمچنین بايد اشاره كنیم كه حتي چھار عنصر

سو، يئل، تورپاق) نظر به اھمیت شان در زندگي و فرھنگ توركان بنام روزھاي 

ھفته از عھد باستان اطالق شده است و روزھاي ھفته بدين شكل در تاريخ تمدن 

 :توركان قید گرديده اند

 یئل گونو : شنبھ

 تورپاق گونو : یكشنبھ

 دوز گونو : دوشنبھ

 آرا گونو :سھ شنبھ

 اود گونو : چھارشنبھ

 سو گونو : پنجشنبھ

 آدینا : جمعھ

 ندا كامران كشتیبان
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