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اسفند پــارســال بــرای تهیه برنامه ای
با موضو ع نــوروز با یکی از شبکه های
تلویزیونی همکاری میکردم.
قــرار بــود گــروه گزارشگر به مکان های
پررفت وآمد مانند بــازار تهران که همه
نوع قشری در آن پیدا می شود ،مراجعه
کنند و از مردمی که بهطور مثال درحال
خرید سبزه سفره هفت سین هستند،
بپرسند« :معنی سبزه چیست؟ چرا سبزه
میخرید؟»
بنا بود بعد از پخش پاسخ مردم ،در برش
بعدی برنامه ،بنده و سایر صاحبنظران
به ســؤال گزارشگر جوابی کارشناسانه
بدهیم .شاید برایتان عجیب باشد اما
حدود 95درصــد پاسخ دهندگان گفتند
«نمی دانیم» و این ندانستن ،مسئوالن
امــر را به کلی از پخش برنامه منصرف
کرد.
جالب است بدانید درمیان پاسخدهندگان
قشرهای تحصیل کرده ای بــودنــد که
از آن هــا بــه هیچ روی انتظار شنیدن
«نمیدانم» نداشتیم.
حمایت از پویش «نه به سبزه عید» این
ســؤال را به ذهن متبادر می کند که چرا
باید دانش ما دربــاره فرهنگمان آن قدر
انـــدک بــاشــد کــه بــا یــک شبهه و تلنگر
ا ز پیشینه چند هزا رسا له ما ن د ست
بکشیم؟
در نــاآ گــاه مــانــدن و ازخودبیگانگی
فرهنگی جامعه ،عالوه بر خــود افــراد،
گروههای دیگری مانند رسانهها نیز سهیم
هستند.
یک کار پژوهشی ساده الزم است تا آشکار
شود که چه تعداد از تیترهای نیمصفحه
اول روزنامهها ،نیز اخبار رادیو و تلویزیون
بــه مــوضــوعــات اقــتــصــادی و سیاسی
اشــاره دارد و چه تعداد به موضوعات
فرهنگی.
همین حــاال هم پویش های مردمی به
راه افتاده اند و صاحب نظرانی هستند
کــه بــرای حفظ هویت فرهنگی تالش
می کنند ،اما فرصتی برای دیده شدن و
شنیده شدن حرف هایشان ندارند و از
وظایف رسانه ،دادن فرصت به این قبیل
افراد است.
دربـــاره بانیان و راهانــــدازان ایــن قبیل
پویشها نیز میتوان چندگروه را متصور
شــد .گـــروه نخست آن هــایــی هستند
کــه بــه فرهنگ بــومــی کــشــور اعتنایی
ندارند.
حرکت گــروه دوم ،ناشی از ناآ گاهی و
فقدان معرفت درباره ریشههای فرهنگی
است که با کار تبیینی میتوان آن را رفعو
رجوع کرد.
گــروه سومی هم هستند که به صورت
عمدی ،فرهنگ ،زبان و اندیشه کشور را
نشانه میگیرند و بهدنبال جانشینکردن
فــرهــنــگ ،زبـــان و انــدیــشــه غیربومی
هستند.
مــحــک زدن دانــش و حساسیت سنجی
عامه مــردم دربــاره ریشه های فرهنگی،
از دیگر دالیلی است که می توان برای
راهانــداخــتــن ایـــن پــویــشهــا متصور
شد.
در پویشهای فعلی نظیر «نه به سبزه عید»
سهم کدامیک از گروههای یادشده بیشتر
است؟
پــاســخ بــه ایـــن ســـؤال ســـاده نیست و
نیاز به واکـــاوی و پژوهش جــدی دارد.
مــتــخــصــصــان فـــنـــاوری اطـــالعـــات با
همکاری صاحب نظرانی از رشته های
جامعه شناسی و روان شناسی قــادر به
انجام این قبیل پژوهشهای میانرشتهای
هستند.
باید جنسیت ،سن ،تحصیالت ،میزان
حــمــایــت گـــروههـــای مــرجــع و اصــل،
واقــعــیبــودن یــا نــبــودن صاحبان این
صفحات در دنیای مجازی معلوم شود تا
بتوان قضاوتی صحیح ارائه کرد.
بــا وجــود نیاز بــه رصــد ایــن موضوعات
در فــضــای مــجــازی ،متأسفانه رشته
فــنــاوری اطــالعــات و در نگاهی کلی تر
پژوهش محوری و اعتنا به پژوهش های
بــومــی ،در کشور مــا جایگاه چندانی
ندارد.
بــهطــورمــثــال ،مــیــزان تــوجــهبــه یک
پــایــاننــامــه یــا کــتــاب بــا تــعــداد منابع
انــگــلــیــســی اســـتـــفـــاده شـــده در آن
متناسب اســت .نتیجه ایــن بی توجهی
را نــه فقط دربــــاره نـــوروز و آیین های
باستانی بلکه دربــاره زبــان فارسی نیز
میتوان دید.
*دبیركلبنیادفردوسی

بیایید ابتدا از سنت ،یک تعریف ساده
و قابل فهم ارائــه بدهیم .سنت ،آیین یا
آداب و رســوم شامل مجموعه رفتارها و
شیوه های زنــدگــی یــک ملت یــا جماعت
است.
آن هــا میراثی از گذشته های دور و برشی
از حافظه تاریخی یــک ملت هستند که
در طول خط زمانی همراه نسل های یک
ملت پیش آمــدهانــد و امـــروز بــه دســت ما
رسیدهاند.
باید پذیرفت که این حرکت تاریخی و عبور
از قرن ها موجب مخلوط شدن سنت ها با
ناخالصی هایی شده است که ما نام آن را
«ادا» میگذاریم.
منظورم از ادا ،دروغهــای واقعیتنماست.
دروغهــایــی که اگــر حــذف شوند ،به اصل
سنت آســیــب نمی زنند کــه هــیــچ ،بلکه
آن را عمیق تر ،غنی تر و شفاف تر نیز
می کنند .ممکن اســت ایــن ســؤال پیش
بیاید که چطور اداهــا را از واقعیت ها تمیز
دهیم؟
پاسخ من در یک کلمه خالصه می شود:
زمــان .گذشت زمان نه فقط دربــاره سنت،
بلکه در دیگر عرصه های زنــدگــی فــردی
و ا جتما عی نیز نا خا لصی ها را عیا ن
میکند.نکته مهم ،داشتن جسارت در حذف
این اختالالت و ناخالصیها و خالصکردن
سنتهاست .مثال درباره سبزه عید ،وجود
این عنصر در سفره هفت سین ،نمادی از
رویش و مواجهه انسان با طبیعت است.
احــتــرام بــه طبیعت در فرهنگ اسالمی
و ایــرانــی مــا ،بــر کسی پوشیده نیست.
بیان این نکته نیز الزم به نظر می رسد که
سبزه های سفره هفت سین بیشتر از گندم
تهیه میشود.
گندم ،خود در فرهنگ ایرانی ،نمادی از
موهبت هستی است که برای رویش آن ،از
عناصر چهارگانه طبیعت بهره گرفته شده
است.
رفتار ما با سبزه بهعنوان یک نماد فرهنگی
بهویژه هنگامیکه از گندم رسته باشد ،قابل
تأمل و نقد است.
ما نمی گذاریم جوانه های سبز به نهایت
رشــد برسند ،سپس با اتمام تعطیالت،
آن هـــا را بــه صــورتــی نـــازل بــه طبیعت
بــرمــیگــردانــیــم .آیــا بــه ادامـــه ایــن رفتار
ناگزیریم؟
آیا نمی توان شکل رفتاری کامل تر و نحوه
مواجهه متعالی تری با این نماد را انتخاب
کــرد؟ خالصه صحبت هایم در این بخش،
این است که باید در مواجهه با سنتهایمان،
روح آن را دریابیم و بــدون آنکه به حافظه
سنت آسیبی برسد ،سره را از ناسره جدا
کنیم .به عبارت دیــگــر ،سنت ها مطلق
نیستند و میتوان درباره آن گفتوگو کرد و
پیشنهادهای اصالحی داد.
ادامه صحبتم ،خطاب به کسانی است که
اصــوال اعتقادی به وجــود سنت ها ندارند،
همچنین کسانی که به روشنی نمی دانند
حفظ سنتهایی مانند نوروز در عصر جدید،
چه فایدهای دارد.
تــفــاوت انسان ها در عصرهای مختلف،
ناشی از تفاوت آن هــا در بــاورهــا و سپس
در ســنــتهــایــشــان اســـت .جــغــرافــیــای
زندگی ،زبان ،دین و مواردی از این دست،
پایه های تشکیل دهنده سنت ها هستند.
نمی توان سنت ها را از آدم هــا گرفت؛ زیرا
این کار به مثابه تخریب پایه های وجودی
و هویتی افــراد اســت .در دنیای امــروز و با
غلبه فــضــای مــجــازی ،شــاهــد پــدیــدهای
هستیم که من نام آن را «مافیای رسانه»
میگذارم.
ایــن مافیا بــه دنــبــال آن اســت کــه در گام
نخست ،خرده فرهنگ ها و فرهنگ های
ملل را در سراسر جهان حــذف کند و در
گــام بعد ،به مخاطب تهی شده از سنت،
چیزی را بخوراند که به نفع صاحبان این
مافیاست.
در این راه از جذابیت های فریبنده برای
نیل بــه هــدف خــود اســتــفــاده می کند؛
طوری که مخاطب گمان می کند به طور
مثال آداب و ذائقه غــذاخــوردن را خودش
انتخاب کــرده اســت ،در حالی که این طور
نیست.
حتما ضرب المثل «تــرک عــادت موجب
مرض است» را شنیده اید .مفهوم عادت،
فراتر از آن چیزی است که در اذهان عمومی
گمان مـــی رود .با اطمینان می گویم که
حـــذف ســنــتهــا ،مــرضهــای فرهنگی
و اجتماعی را بــه دنــبــال خــواهــد داشــت
که بــروز نشانه های آن مستلزم یک چیز
است :باز هم زمان.
*پژوهشگرمردمشناسی

سبزهبهنازمیماند
روایتشهرآراازكمپینهاییكهسفرههفتسینراهدفقراردادهاند

فرزانهشهامت -همه چیزمان شده است بازاری
و حاضر و آمـــاده ،حتی سبزه نـــوروز .بــرای تمام
بیحوصلگیهایمان هم یک بهانه تکراری از جنس
«سرم شلوغه» داریم .سر مادربزرگ هم شلوغ بود؛
آن هم با آن خانه َد َر َندشت که فقط از ایوان تا بوته
یاس نزدیک مطبخ ،به اندازه یکیدو آپارتمان نقلی
امروزی بزرگ بود.
پیرزن با آن تن نحیف و دستهای لرزانش ،کار هیچ

نقدبههفتسین

حال و هوای نوروز مثل قدیم است؟ اینطور به نظر
نمیرسد .برای چراییاش هزارویک دلیل میتوان
ردیــف کــرد .با این حال هنوز خیلی هایمان که از
روزمرگی ها و ماشینی شدن دلخوریم به سنت های
قدیم مانند نــوروز و هفت سینش پناه می بریم تا
خاطره ها و حس های خوبمان را تمدید کنیم .تا
چندسال پیش که شبکه های اجتماعی همدم
بیشتر مردم نبودند ،انتقادی هم به این سنتها نبود
یا شاید بود ،اما چون رسانهای نداشت ،سروصدایی
نمیکرد.
بازشدن پای سفره هفت سین به بساط نقد نقادها
از پویش «مــن ماهی قرمز نمی خرم» شــروع شد.
طرفداران این پویش ،دالیل رنگارنگی برای این «نه»
گفتن مــی آورنــد .برخی روی حفظ اصالت ایرانی
ماجرا تأ کید می کنند و معتقدند نشستن ماهی
قرمز سر سفره هفت سین یک بدعت است ،از نوع
چینیاش.
اما برخی دیگر که غالبشان دغدغه محیط زیستی
دارنــد ،روی قتلعام میلیونها ماهی قرمز انگشت
ُ
میگذارند و میگویند نگهداشتن ماهی در تنگهای
تنگ بهاضافه اوضاع نامساعد دیگر ،عمرشان را کوتاه
و مرگ آنها را تسریع میکند.
همچنین ازآنجاکه بسیاری از مردم ،تفاوت ماهی سالم
و غیر آن را نمیدانند ،به خرید ماهی بیمار مبادرت
میکنند و این کار برای سالمتی اهل منزل بیاشکال
نیست.
زیر ذرهبینبودن هفتسین به همینجا ختم نشده
است .پویش دوم که عمری کوتاه تر دارد و امسال
تصاویر آن با استقبال برخی کاربران فضای مجازی
دستبهدست میشود؛ انگشت اشارهاش را بهسمت
سبزه نشانه رفته است .حامیان پویش «نه به سبزه
عید» دالیل جدیتری برای مخالفت با عضو سبز و خرم
سفره هفتسین دارند.

نهبهسبزه!

«در سفره هفتسین بهجای سبزه از نهال استفاده
کنید و در روز سیزده بهدر ،آن را در طبیعت بکارید .اگر
5درصد از مردم ایران بهجای سبزه ،نهال بکارند ،از

ُ
کلفت و خدمتکاری را هم قبول نداشت .اصرارش
این بود که مثل قدیمترهایی که جوان بود ،خودش
همهجا را آب و جارو کند و هفتسین را روی ترمه آبی
فیروزهای پهن کند.
در بلبشوی خانه تکانی ،ناشد بود که خیس کردن
دستمال روی ظرف گندم از خاطر مادربزرگ برود.
درست 15روز مانده به عید ،توی بشقاب مسی ،یک
مشت گندم میریخت .بعد با وسواس یک دستمال
هدررفتن 400تن غالت و حبوبات جلوگیری میشود
و جنگلی با چهار میلیون هکتار درخــت خواهیم
داشت».
ایــن ،محتوای عکس نوشته ای است که در فضای
مجازی ،به ویژه اینستاگرام دست به دست می شود
و از موافقانش الیک دریافت میکند .طرفداران این
چالش ،بحران آب را یکی دیگر از دالیل حمایت خود
عنوان میکنند .مثال مدیرعامل انجمن انسان و زمین
به خبرگزاری ایسنا گفته است :سبزه عید ایرانیان
باعث هدررفت ششمیلیارد لیتر آب میشود!
استدالل حشمتا ...یارحقی از این قرار است که اگر
هر خانوار ایرانی برای سبزه عید  200تا 300گرم بذر
گندم یا دیگر حبوبات بکارد و هر کیلو بذر حبوبات برای
تبدیلشدن به سبزه نیاز به هزارو 500لیتر آب داشته
باشد ،ساالنه چهار تا ششمیلیارد لیتر آب برای کاشت
سبزه عید هدر میرود.
به تمام آنچه گفته شد ،یک دغدغه دیگر را هم اضافه
کنید؛ اینکه سبزه هایی که در روز سیزده فروردین
در طبیعت رهــا مــیشــود ،عــالوهبــر زشــتکــردن
چــهــره محیط زیــســت ،آلــودگــی هــای میکروبی
به همراه دارد.

آریبهسبزه

اما دبیر سمن های میراث فرهنگی استان تهران،
موافق این پویش نیست .علیرضا افشاری میگوید به
حرکتهای مشابه که در چند سال اخیر راه افتاده،
بدبین است و آنها را مقدمهای برای حذف تدریجی
سنتهای اصیل ایرانی میداند.
وینقدبرچهارشنبهسوری،سیزدهبهدر،طوالنیبودن
تعطیالت نوروز و هفتسین را وجوه مختلف یک حرکت
میداند و ادامه میدهد :این درحالی است که آمار
هدررفت منابع آب و ضایعات نان در کشور ،وحشتناک
و غیر قابل مقایسه با هزینه پهن کردن یک سفره
هفتسین است.
کسانی که این حرکتها را راه میاندازند ،درواقع فکر و
توجه مردم را از موضوع اصلی منحرف و به موارد فرعی
جلب می کنند.وی اضافه می کند :خانه مدیریت
مصرف منابع در کشور ما از پایبست ویران است و در
چنین شرایطی ،این قبیل پویشها مانند بحثکردن
سر رنگ دیوارهای این خانه است.

سفید موری(نخی) را خیس و روی گندم ها پهن
میکرد .چیزهایی هم زیر لب میگفت که هیچوقت
سردرنیاوردم؛ انگارکه سبزه انداختن برایش کار
مقدسی بود .اصال یک هفتسین بود و یک سبزه
که تماشای قدکشیدنش ،قند توی دل اهل خانه آب
میکرد.
نشستن فامیل دور این سفره ،آن هم با رخت و لباس
نو و پولهای تانخوردهای که از الی قرآن درمیآمد و
بهزعم وی ،سبزه در زندگی ماشینی ،نمونه مینیاتوری
فرهنگ کــشــاورزی و توجه ما به طبیعت اســت که
بــرای چند هفته مهمان خانه هایمان می شود و
تالش برای حذف آن ،تالش برای حذف یک نماد
فرهنگی است.
افشاری به راهی که بهعنوان جایگزین ازسوی پویش
یاد شده معرفی شده است ،اشــاره و بیان می کند:
کارهایی مثل نهالکاری ،مغایرتی با انداختن سبزه
عید ندارد و مردم میتوانند هر دو را انجام بدهند.

چراحذف؟

«وقتی می شود این سنت را اصالح کرد ،چرا آن را
حذف کنیم؟» این سؤال را یک فعال فرهنگی ،مطرح
میکند و ابعاد ماجرا را ریشهای و به زبان ساده شرح
میدهد.
رضا سلیمان نوری به تغییراتی که رســوم در طول
زمان پیدا میکنند ،اشاره میکند و میگوید :بعضی
از ایــن تغییرات ،عاقالنه و براساس اوضــاع زمان
است و برخی دیگر ،مغرضانه و با هدف لوث کردن
واقعیت ماجرا .چهارشنبه سوری را مثال می زنم
که در قدیم با آیین های کوزه شکنی ،مالقه زنی و
پــریــدن از روی آتــش هــمــراه بــود .امـــروز دو آیین
نخست از بین رفته و آنچه از چهارشنبه سوری
باقی مانده ،صرفا پرتکردن چند ترقه و آتشبازی
اســـت .ایـــن رفــتــارهــا را هــر فـــرد عــاقــلــی مـــردود
میداند.
وی با اشاره به موج ایجادشده در چند سال اخیر برای
مخالفت با سنت های ایــران قدیم ،اظهار می کند:
این مخالفت ها گاهی دربــاره قالب سنت و گاهی
دربرابر هویت و ماهیت سنت رخ میدهد .در نگاهی
کلی می توان سه رویکرد اصالحی ،حفظ به سبک
گذشته و بیگانه پرستانه را برای مخالفت با سنت ها
تصور کرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه گردشگری
چهارباغ با ذکر مثال صحبت هایش را این طور پی
می گیرد :بیگانه پرستانه یعنی تالش هایی که
مثال جشن سپندارمزگان را خط می زند و جشنی
وارداتــی مانند ولنتاین را جا مــی انــدازد .این نگاه
را قبول نــداریــم .در مقابل ،ایــن را هم بگوییم که
چــون سنت ها از گذشتگان به ما رســیــده ،اینکه

در دست کوچک و بزرگ ،جاخوش میکرد ،لذتی بود
که سالی یکبار تکرار میشد.
اما چندسالی است که نهتنها سنت سبزهانداختن
کمرنگ شده است و دیگر مادران به فرزندانشان این
سنت کهن را منتقل نمی کنند ،بلکه پویش هایی
با شعارهای محیط زیستی و جلوگیری از اسراف،
دارد سفره رنگین هفتسین را کوچک و کوچکتر
میکند.
بی برو برگرد و بــی ذره ای تغییر باید با همان سبک
اجــرا شــود ،غلط اســت .نه فقط غلط اســت ،بلکه
بهدلیل تغییر شرایط زمانه ،گاهی اجرای آنها اصال
ممکن نیست .به نظر من تغییر در سنت ها وقتی
مفید است که در شکل باشد ،بــدون آنکه هویت و
ماهیت آن را دچار آسیب کند؛ یعنی همان رویکرد
اصالحی.

آموزشندیدهایم

مــقــدمــه صــحــبــت هــای ایـــن فــعــال فرهنگی که
تمام مــیشــود ،ســراغ اصــل مطلب مـــیرود .ابتدا
صحبت های طــرفــداران پویش «مــن ماهی قرمز
نمی خرم» را با یک استدالل رد می کند :ماهی را
می توان به عنوان نماد حیات ،در سفال های ِمند
خراسان پیدا کــرد ،همچنین در تصویر ماهی که
روی سفرههای ایرانی قدیم نقش بسته بود .بنابراین
اینکه ماهی را عضو زائد سفره هفت سین بدانیم،
غلط اســت .صحبت امـــروز مــا باید در روشهــای
نگهداری و کاهش مرگومیر ماهی متمرکز شود ،نه
حذف آن.
به زعم وی دربـــاره سبزه عید هم همین صحبت
صادق است؛ اصالح به جای حذف .سلیمان نوری
میگوید :باید درباره آینده سبزه پساز روز سیزدهم
فروردین برنامهریزی کرد .برای آن راههای مختلفی
متصور است که با هماندیشی میتواند پربارتر شود؛
مثال استفاده از جوانه غــالت سبزشده در برنامه
غذایی یا راهــی ریشه ای تر مانند جایگزین کردن
دانه غالت با دانه مرکبات .هر چند راه دوم زیبایی
سبزههای غالت را ندارد ،میتواند بهعنوان یک گزینه
مطرح باشد.
او رفتار فعلی مــردم با سبزه عید را اشتباه و منجر
به هدررفت منابع می داند ،اما درعین حال معتقد
است میزان خسارت ها آن طورکه می گویند وسیع
نیست .باوجوداین نمی توان از کنار موضو ع به
بهانه اینکه اســراف هــای کــالن تــری در کشور رخ
مــیدهــد ،گــذشــت .بــدون خلط ایــن موضوعات
باید آن هــا را جداگانه و از مسیرهای متناسب،
پیگیری کرد.
وی تأکید میکند :این اشتباههای رفتاری ،ناشی از
ناآگاهی و راهحل آن ،آموزش راههای جایگزین است.

عکس تزیینی است

به خودبیگانگی
فرهنگی دچاریم

اگر سنتها نباشند
چه میشود؟

