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 نوروز خوانی

نوروز خوانی يکی از مهمترين سنتهای قديمی ايران است که هنوز هم در برخی 

نوروز خوانان مثل پرندگان بهاری ، . رواج دارد ) به خصوص مازندران ( مناطق ايران 

  . فرا رسيدن بهار ، فصل گل و ريحان را به مردم مژده ميدهند 

ان گمنام فرهنگ نوروز ، در کوچه و بازار راه در ايام نوروز ، نوروز خوانان ، اين راوي

آهنگهای بازمانده از عهد . می افتند و بهار را به مژده خوانی مينشينند 

ساسانيان چون نوروز بزرگ و نوروز خردک نشانه ای از همين آهنگهای نوروزی 

  .بوده است 

: نی مثل نوروز خوانان اکثر آهنگها و نواهای خود را در دستگاه و آوازهای ايرا

نوروز خوانان گاهی به . چهارگاه ، ماهور ، دشتی ، افشاری ، و شور ميخوانند 

و يا گاهی به صورت دو نفره و يا چند نفره به اجرای ) تک خوان ( صورت انفرادی 

سرنا ، له : کار ميپردازند ، يعنی يک يا دو نفر وظيفه نواختن آالت موسيقی مانند 

را به عهده دارند و عده ای نيز وظيفه خواندن اشعار  ... و) نی مازندرانی ( وا  له

را و يک تک خوان يا سليست نيز در گروه وجود دارد و فردی او را همراهی ميکند 

  .گويند " پيوری خوان " به اصطالح 

نوروز خوان پس از وارد شدن به شهرها و کسب اطالع از همسايه ها در خانه ای 

وصف بهار و سال نو و ائمه اطهار ميخواند و تا چيزی در را ميکوبد و اشعاری را در 

يافت نکند به خواندن شعر که بيشتر به صورت فی البداهه و گلو به گلو يا يک در 

ميان ميخواند ، ادامه ميدهد تا اين که اهل خانه با رضايت قلبی خود و با 

باشد به می ... خوشحالی و خوشرويی هديه ای که شامل گندم ، پول ، برنج و 

  .او هديه دهند 

با ورود نوروز خوانان به روستاها ، کوچک و بزرگ آنان را در کوچه پس کوچه ها 

. همراهی کرده و هر يک از افراد به نوبه و توان خود مبالغی پول به آنان ميدهد 

عالوه بر نوروز خوانان ، افرادی به نام حاجی فيروز يا حاجی نوروز ، با پوشيدن 

و صورتی سياه و دايره ای در دست ، فرا رسيدن نوروز را با نواختن لباسی سرخ 
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دايره و خواندن اشعاری عاميانه و مضحک و در وزن های دو و چهار يا شش و 

  .هشت نويد ميدهند 

قسمت اول : اشعاری که عموما نوروز خوان ها ميخوانند ، بر سه قسمت است 

در وصف ائمه اطهار بخصوص حضرت محمد و حضرت علی و قسمت دوم در وصف 

بهار و نوروز و قسمت آخر آرزوی سالمتی ، طول عمر ، خوشبختی و شادی برای 

خوانان به صورت قالب اشعار نوروز . صاحب خانه ای که در آن خانه وارد ميشود 

بداهه خوانی است و خواندن اشعار بداهه ، يکی از ويژگيهای مهم يک نوروز 

 تنها اجرا  خواندن اشعار گاهی به همراهی ساز و گاهی. خوان با تجربه است 

  .می شود و اکثر اشعار به لهجه مازندرانی يا فارسی خوانده ميشود 

خوانی و مجريان آن و آداب و رسومش استاد جابر انصاری در مقاله ای ، از نوروز 

سخن گفته است و نت دو نمونه از نوروز خوانی در گرگان و مازندران را ذکر نموده 

  . است 

، آهنگساز و محقق ارزنده ايرانی بخصوص در موسيقی محمد رضا درويشی

نوروز خوانی يا بهار خوانی از ” : فولکولوريک درباره نوروز خوانی چنين مينويسد 

ه آيين های کهن ايرانی است که تا چند دهه پيش به شکل گسترده در جمل

مازندران ، گيالن ، ( برخی از نواحی ايران و بخصوص البرز شمالی و جنوبی 

رواج داشت و امروزه نيز به شکل خيلی پراکنده در ... ) کومش ، طالقان و 

  “.روستاهای دور دست اين نواحی مشاهده ميشود 

نوروز خوانان ، خنياگران گمنام و ” : روز خوانان چنين مينويسد ايشان درباره نو

دوره گردی بودند که از حدود پانزده روز مانده به بهار ، در هر خانه ای بهار را نويد 

اين خنياگران به صورت منفرد و يا در قالب گروه های دو ، سه يا چهار . ميدادند 

 خوانان بسان همه خنياگران بداهه از خصوصيات مهم نوروز. نفری حرکت ميکردند 

کار نوروز خوانان با فرا رسيدن بهار به . سرايی و حافظه قوی شعری بوده است 

  “. پايان ميرسيد 
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اميد آن است که سنت زيبای نوروز خوانی ، که چند سالی است در ايران کمرنگ 

شده ، با حمايت دوستداران فرهنگ و هنر اين سرزمين ، بسی زيباتر و 

خشنده تر از هر سال اجرا شود و اين ميراث کهن و زيبا به آيندگان انتقال داده در

اميد آن که ايزد ، سرزمين ايران و سنن و آداب کهن آن را هميشه محفوظ . شود 

  . نگاه دارد 

  : باز نويسی
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