آﺋﯿﻦ ﺗﻢ ﮔﺮداﻧ
ﺗﻢ ﺧﻮاﻧ آﯾﯿﻨ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﻧﻮروز و ﯾﺎدﮔﺎری از آداب و رﺳﻮم ﻧﻮروز ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺳﺮزﻣﯿﻦ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﯾﯿﻨ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮده و ﺑﺎ روش ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻢ ﮔﺮداﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ آﯾﯿﻦ
ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم ﮐﻬﻦ ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺑﻮﯾﮋه اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻋﺠﯿﻦ ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ،ﻣﺮدم
ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻤﭽ ﻣ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻢ ﭼ ،ﺳﻤﺒﻞ ﻧﺸﺎط ﺑﻬﺎری ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺑﻬﺎر آﻣﺎده ﺳﺎزد .ﺗﻢ ﭼ
ﻫﺎ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ در اﯾﺎم ﯾ ﯾﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺎل ﻧﻮ ،درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را زده و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن در ﻣﻨﺎزل ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
در آوردن ﺗﻢ  ،اﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آواز و ﺿﺮب آﻫﻨ ﺗﻢ ﻧﺠﻮا و ﺷﺎدی و ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻫﺪﯾﻪ
ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺮف در ﺳﯿﻨﻪ ﺳﺎواﻻن آب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت رودﻫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎور آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﺎری ﻣ ﺷﻮد ﺻﺪای
ﺗﻢ و ﺗﻢ ﭼ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣ ﭘﯿﭽﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ و آﻫﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻮﯾﺪ آﻣﺪن ﺑﻬﺎر را ﻣ دﻫﻨﺪ و ﺧﻠﻖ را
ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮐﯿﻨﻪ از دل ﻫﺎ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن دﻋﻮت ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻢ ﯾ ﻋﺮوﺳ ﭼﻮﺑ ﺳﻨﺘ اﺳﺖ  ،واژه ﺗﻢ
 Takamاز دو ﺑﺨﺶ ˈﺗﻪˈ و ˈمˈ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻪ در زﺑﺎن ﺗﺮﮐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺑﺰ ﻧﺮ ﻗﻮی ﻫﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در راس ﮔﻠﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﮔﻠﻪ را ﺑﻪ ﭼﺮاﮔﺎه و ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ˈمˈ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﻠ دوم ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮد اﺳﺖ و ﺗﻢ در واﻗﻊ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨˈ ﺑﺰ ﻧﺮ ﻣﻦˈ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻢ را ﻣ رﻗﺼﺎﻧﺪ ˈﺗﻢ ﭼ ˈﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﻌﺎر ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻢ را ﺑﺎ آﻫﻨ ﺧﺎص ﻣ
ﺧﻮاﻧﺪ .اﺷﻌﺎر ﺗﻢ در ﭼﻨﺪ آﻫﻨ ﮐﻪ ﺧﺎص ﺗﻢ ﺑﻮده ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﺗﻢ ﻋﺮوﺳ اﺳﺖ ﭼﻮﺑﯿﻦ ﮐﻪ روی آن را ﺑﺎ ﻣﺨﻤﻞ ﯾﺎ
ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎﯾ ﺑﻪ رﻧ ﻗﺮﻣﺰ ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و روی اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﺎ ﭘﻮﻟ ، زﻧﻮﻟﻪ  ،ﺳﻪ و ﻧﯿﺰ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی اﻟﻮان و ﺣﺘ آﯾﯿﻨﻪ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﯾ از ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺗﻢ ﻋﻠﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ زﻧﻮﻟﻪ و ﺳﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﺗﺎ ﻣﺮدم را
از داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ و دم در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺸﺎﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﺮ ﯾ ﺿﺮﺑﺎﻫﻨ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آورد  ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
دو ﻃﺮف ﻋﺮوﺳ) ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﻢ ﻋﺮوﺳ (آﯾﯿﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻢ ﺧﺒﺮ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺳﺎل ﻧﻮ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣ
داد و ﺑﺎ ﺧﻮد آﺋﯿﻨﻪ ای ﺑﻪ رﺳﻢ روﺷﻨﺎﯾ و ﺻﻔﺎ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ از رﻧ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻟﺒﺎس و ﺗﻮری ﺳﺮ و روی ﻋﺮوس ﺑﻪ رﻧ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده و ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ
ﺗﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻋﺮوﺳ ﻣﻈﻬﺮ ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻢ ﮔﺮداﻧ ﺟﺰو ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ و از ﭘﺪر ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣ
رﺳﯿﺪه و اﺷﻌﺎر ﺗﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻢ ﻋﺮوﺳ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻞ ﺑﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻮب ﮔﺮدی ﺳﻮار ﻣ ﺷﺪ  ،اﯾﻦ
ﺑﺰ روی ﯾ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﯾﺎ ﮔﺮد ﮐﻪ ﺳﻮراﺧ در وﺳﻂ داﺷﺖ ﻗﺮار ﻣ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻮب ﭘﺎﯾﻪ آن از ﺳﻮراخ وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻣ
ﮔﺬﺷﺖ .ﺗﻢ ﭼ ﭼﻮب را ﺑﺪﺳﺖ ﻣ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻢ را روی ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻮﺑ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣ آورد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت آن اﺷﻌﺎری
را ﺑﻪ آواز ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ  ،ﺳﺮ و ﺻﺪای زﻧﻮﻟﻪ و ﺧﻮردن ﺗﻢ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻮﺑ ﻧﻮﻋ رﯾﺘﻢ و آﻫﻨ ﺑﺮای آواز ﺗﻢ ﭼ ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آورد.
در اﺷﻌﺎر ﺗﻢ ﭼ ﻓﻘﻂ از ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻧﻮروز و ﺗﺒﺮﯾ ﺳﺎل ﻧﻮ ﺳﺨﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻫﺒ و ﻣﻮارد اﻧﺘﻘﺎدی  ،اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﯿﺰ
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺷﻌﺎر ﺗﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺳﺘﺎﯾ و ﺷﻬﺮی و آداب و رﺳﻮم ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ اﺷﺎراﺗ ﻣ ﺷﻮد .ﺗﻢ ﭼ ﺑﻪ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ای ﮐﻪ ﻣ رﻓﺖ و ﺷﻌﺮ ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ  ،ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟ و اﻣﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺑﺎش  ،ﺧﻠﻌﺖ و
اﻧﻌﺎم ﺑﻪ او ﻣ داد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻢ ﭼ ﻧﯿﺰ ﻟﺰوم دادن اﻧﻌﺎم را ﯾﺎد آور ﻣ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﺲ ﻫﺎ از آﺋﯿﻦ ﺗﻢ ﮔﺮداﻧ و ﺗﻢ ﺧﻮاﻧ ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .

