
 حافظ  وان مواعید هک رکدی رمود از یادت   ساقیا آدمن عید مبارک بادت 
 مقدمه

تاریخ هر قوم و ملتی هویت و شخصیت آن ملت است. در این میان بخشی از هویت هر ملت آداب و سنن بجا مانده از 

زیستتند،  که در آن می یمیباشد، که بنابر نگرش دینی و فلسفی و موقعیت جغرافیایی و اقلاجداد و نیاکان آن قوم می

در این میان ایرانیان با آن سابقه طوالنی تتاریخی، در ماتاجرع یمتیو  تود بته ایتن        ،هایی بودندو آیینها دارای باور

ای  ود را به این سرزمین آورده و همچنین توانستند در ارتبتا  مناستب بتا    های دینی و اسطورهفالع، بسیاری از باور

های مشرق  و مغرب زمین به بزرگترین قتدرع سیاستی ایتن بخت  از جاتان      رتبا  با دیگر تمدنفالع و ابومیان این 

ی پیشتدادی را  ای  ایتران دوره افستانه  -ای تبدیل شوند.درباره این  استگاه و پیشینه نوروز، بیشتر روایتاع استطوره  

آمده استت. در آن  رآن یصر به شمار مید اند. این دوره یصر طالییبنیانگذار نوروز و آیین نوروزی  به شمار آورده

 شتییدند، سترما و گرمتا و پیتری و     مردند، گیاهان نمتی یافت، چارپایان و مردمان نمیها کاه  نمیدوران  وردنی

رانتد و نیتک بختتی، شتارع، گلته و رمته،       رَشک و حسد وجود نداشتند.جمشید بر هفت کشور و سرزمین فرمان متی 

گرفته بود.پیوند نوروز با جمشید، از سویی به کان سال بودن نوروز و از سویی دیگر  شنودی و حرمت را از دیوان 

 ذهن مردم بازمانده، اشاره دارد.ی  وشی که از او در ی جمشید و  اطرههبه محبوب بودن چار

 

 وروزـن نـشـج
بت  طتوالنی دارد و بتا     شود و قدمتینوروز مامترین جشن ملی ایرانیان است که با آداب و رسوم  اصی برگزار می

ها، با وسواسی یجیب ییایک آناا را های فراوان، که معموالً ایرانیان حتی بدون اطالع از پیشینه این نمادها و نشانهنماد

ناند. ایرانیان اییاد دیگری چون مارگان، جشن سده، جشن تیرگان، جشن یلدا کنند و بر  وان نوروزی میریایت می

 گنجد :اند که هر کدام را مقام و منزلتی است که در این مقال نمی. . . نیز داشتهو جشن فروردین و 

 دهیو :ابتدا این جشن را از سه منمر مورد توجه قرار می

 

 الف( دیدگاه نجومی :

گیترد و روز و شتب برابتر    این روز مقارن با ایتدال ربیعی، یعنی هنگامی است که  ورشید روی مدار استوا قرار متی 

« بتر  حمتل  »است یا به تعبیری این روز نخستین روز از نخستین ماه سال  ورشیدی استت. آنگتاه کته آفتتاب برابتر      

 گشته است.گردد، برگزار میشود و زمان شب و روز برابر میمی

که «  رداد فروردین»نوروز نخستین روز فروردین ماه است و پیشانی سال نو است و روز »به گفته ابوریحان بیرونی 

 «باشد، نوروز بزرگ نامند.می« اشوزرتشت»روز ششو فرودین است را روز تولد 



 ب( دیدگاه ملی و تاریخی :

های اساطیری هنگامی که جمشید شاه از کارهای زندگی فارغ شتد، مردمتان را در آستای ، کشتور را در     بنابر داستان

زرین و جواهرنشان برای او بسازند او را به هوا برند و این آبادانی و همه چیز فراوان بود، به دیوان فرمان داد تا تختی 

 روز را آغاز سال نو  واندند.

 ز جای مهمی، ربرت آورد اپی  چو این کاراهی وی آدم هب جای 
 هچ ماهی ربو گوره اندر شناخت  هب رف کیانی یکی تخت ساخت 

 «هستی یافت و آفرین  آغاز گردید. به باور پارسیان در این روز جاان» نویسد : ابوریحان بیرونی می

و آسمان او را مل برفت حو گویند چون ایزد تبارک و تعالی  واست آفتاب از سر » نویسد :  یام در نوروز نامه می

 و از  «برگردانیتتد و تتتارییی از روشتتنایی جتتدا گشتتت و شتتب و روز پدیتتدار شتتد و آن آغتتاز شتتد بتتر تتتاریخ جاتتان 

ای است برای حاجتاع  آدم در آغاز فروردین آفریده شده و آن روز فر نده» است :  نقل شدهامام جعفر صادق )ع( 

 «ها و ازدوا  و مسافرعو برآورده شدن آرزو

 

 ج( دیدگاه دینی :

شود و زرتشتیان پی  از دید و بازدید نوروزی به آغاز می« ن شَجَ» از نمر دینی مراسو جشن نوروز همیشه با  واندن 

آورند و شاهان هخامنشی در این روز در تاالر آپادانا باریام روند و ستای   داوند را به جا میمی های  ودپرستشگاه

دادنتد و  متی  یافتند و هدیته های مختلف به پیشگاه شاه بار میدادند، نمایندگان کشورهای  ارجی، استادان و گروهمی

استت کته در ایتن     شد و آمدهز با شیوه برگزار می، جشن نوروگرفتند.پ  از اسالم در یصر  لفای یباسی هدیه می

دادند.حتی از نمر مذهبی تایه ستفره هفتت   پوشیدند و مامانی میروز  لفا به تقلید از سنت ساسانیان لباس زربفت می

مرگ در دین زرتشتی هستند که هتر کتدام پشتتیبان ییتی از     است که فرشتگان بی« امشاسپندان»سین نمادی از هفت 

 متعلق به آدمی است. هاییا موجوداع طبیعی و همچنین حامی ییی از ویژگییناصر  و 

 

 آداب و سنن قبل از نوروز :
رفتنتد. بتد   ن با برگزاری آداب و سنن  اصی به استتقبال آن متی  آبه دلیل اهمیت آیین نوروز ایرانیان قبل از برآمدن 

و تارییی سمبل و نشانی از اهریمن بود. چنانیه در شتب   ای نمادین داشته باشیو در باورهای ایرانیان سرمانیست اشاره

هتایی کته هتر یتک از ستر ی  ورشتید بتود، ستایاع را         نشستند و با میتوه مردم تا دیر وقت بیدار می « تولد» یلدا 

« ماریشتت »سمبل و نشانی از  ورشید و نور بود باشند. چنانیته در   که« الاه مار » گذراندند تا شاهد تولد میترا می

ها آید و بر پیمانرود و پ  از فرو رفتن  ورشید نیز به زمین میق به مغرب میمار همراه با  ورشید از مشر» آمده 

 «کند.نمارع می



بتر آن  توان و از دید سرشت و سا تار مییای داشته باشهای قبل از نوروز باید به چاارشنبه سوری اشارهاز دیگر آیین

 وریو که در بسیاری از از جشن آیینی بسیار کان است. ما در این جشن به نماد آت  بر می بود که این رسو، بازمانده

جاند، چون آت  و اینیه چرا روی آت  می «جشن پیدایی آت » ورد. مثل جشن سده های ایرانی به چشو میآیین

در نمادشناسی « زردی من از توسر ی تو از من      »گویند  : گویای گرما و روشنی است و از این روی است که می

گوییو. همین روست که بینوا را زرد رو و شادکام را سرخ رو میایرانی، سر ی، رنگ شادمانی و تندرستی است و از 

به واقع این جشن بر این پایه است که زمستان به پایان آمده و اکنون هنگام شادکامی و فرارسیدن گرمی است. آت ، 

 شود.نج زمستان از ما دور میرکند و یبیماری را از ما دور م

ال بته یتاد   باشد، کته در پتنج روز پایتان ست    می« پنجه پتک»یا « جشن گاهنبار»های ماقبل نوروز از دیگر سنن و آیین

پارسا برای دیدار  انواده شد. بنابراین نمر ارواح جاودان نیاکان پرهیزکار و ها برگزار میهَرهای مردگان یا فروروح

کردنتد و  انته و   های نو بر تن متی گردند و بنابراین ایتقاد، ایرانیان جامهو فرزندانشان از یالو مینوی به زمین باز می

  ود به همین معناست.هر روَروردین با نام فَکردند و شباهت نام فَکاشانه  ود را پاکیزه می

شده است. به گمان توجای، سبب  شو و قار آناا میگان موجب شادی ارواح و بیاز نمر ایرانیان توجه به ارواح مرد

نتوروز  تواند در زندگی و سرنوشت فرزندان و نوادگان آناا مؤثر باشد. در ایران باستان در شتب  آناا روان نیاکان می

کردند و ها آت  روشن میانهگذاشتند و بر بام  ها را تا صبح روشن میهای جاویدان، چراغبه فرود آمدن همین روح

مامانتان مینتوی از   گستراندند تا به گمان  ود از آناا پذیرایی کرده باشند. بنابر ایتقاد ایرانیان، سفره هفت سینی می

شوند. ما ایرانیان هنوز این باور را داریتو و حلتوا و دیگتر    مند میکه همان بوی آن است، باره ،آن بخ  نغز  وراک

 کنیو، بویی  وش دارد.برای درگذشتگان فراهو میهایی که  وراک

 

 سنن نوروزی :
 دانیو. واقعاً چرا؟دهیو و گاهی هو به درستی یلت آناا را نمیها را انجام میما بسیاری از سنن نوروزی و یا دیگر آیین

یان دیگر آنچته بته ستنت    شوند. به باند، گرامی داشته میپاسخ روشن است، زیرا چون این نمادها کارکرد آیینی یافته
بر توردی  هتا  شود، آن چیزی است که کارکرد آگاهانه  ود را از دست داده است. تا وقتتی بتا پدیتده   دگرگون می

شود که بر ورد آگاهانه بته بر توردی   ای نمادین میتواند نمادین باشد. هنگامی پدیدهآگاهانه داریو، آن پدیده نمی
دهید و سخت هو بدان پایبندید، اما اگر به شما بگویند چترا ایتن کتار را    جام میآیینی دگرگون شود. شما کاری را ان

توان گفتت  تر میدهید، پاسخ روشنی برای آن ندارید. آن کار، کاری نمادین و آیینی است. به بیانی نزدیکانجام می
رکردی آیینی یافته است. برای ای است که باورمندانه شده و کااین روند دیگر گشت اندیشه به باور است. نماد پدیده

ستین کته   ی هفتت در ارتبا  بتا ستفره  دانید چرا؟توانید آن را فروگذارید و در همان زمان نمیشما بایسته است و نمی
ناتیو، نیتاتی چنتد برایمتان     تر به محصوالتی که بر سر این سفره میصحبت کردیو، اما به باوری دیگر با نگاهی دقیق

والع از طرفی نشان  ورشید و حرکت و زای  است مثل قراردادن تنگ ماهی و از طرفی با شود. این محصروشن می
که طبع گرم از نوع محصوالتی هستند  «سماق، سنجد، سیر، سمنو»تر  به محصوالع سر سفره هفت سین نگاهی دقیق

یله آناتا سترمای  ستخت    شتد بته وست   دارند و این  ود باوری از سرماگریزی  و ترس از سرما بود. محصوالتی که می



اند که ایرانیان قبل از آمدن نوروز چند محصول اهریمنی زمستان را به پایان رساند. بعضی از منابع چنین روایت کرده
مانتد، آن را در باتار   تر متی کردند و آن محصولی که باتر از سایر محصوالع کشاورزی سبزتر و باطراوعرا سبز می

 داشتند که این محصول نتیجه باتری در آن سال  واهد داد.کاشتند و ایتقاد بر این می
نامیدند که مصادف بود با روز تولد اشوزرتشت که در می«  رداد فروردین » را روز ماه فروردین ایرانیان روز ششو 

غتذاهای  رفتند و با انواع سن سی سالگی در همین روز به پیامبری برگزیده شد و در این روز به نیایشگاهاای  ود می
 نشستند.سنتی و مامانی دادن، این روز را به جشن می

ها یادع دارند که روز تولد  تود را جشتن بگیرنتد، در آن روز آناتا     پارس»تاریخ نگار یونانی « هرودع»بنا به نمر 
، در آن دانند که باید برگزار شتود نمایند و این را رسمی شایع میکنند و جشن و شادی میمجال  مامانی برگزار می

های  وب تایه کنند بطورییه با دیگر روزها تفاوع داشته های نو بپوشند و  وراکیدانند که جامهروز حق  ود می
 «باشد.

 است.« سیزده بدر»رسیو و آن سنت و اما به روزهای پایانی نوروز می
و هر اند هو بر این اساس تعیین شدهگانه بنابر ایتقاد زرتشتیان، یمر جاان دوازده هزار سال است و صور فلیی دوازده

 باشند و بر این اساس هو سال به دوازده ماه تقسیو شده است که نمادی از آن است.یک نماد یک هزار سال می
شود، چرا که ما را از شگون و  جستتگی  شگون شمرده میجسته و بیبر همین روی روز سیزدهو ماه فروردین روز گُ

هتای  دوازده کته نمتود  ها هستند؛ ییی هفت و دیگتری  ترین شمارهماره سپندترین و آیینیدارد. دو شدوازده دور می
بترای همتین،   بترد و  ، ایتن سترآمدگی دوازده را از بتین متی    گوناگونی دارنتد و نشتانه سترآمدگی و کمالنتد. ستیزده     

ن باشند، به آغتوش طبیعتت   ایرانیان برای اینیه از این زیان و گجستگی در اما شگون است.همین روز نوروز، بیسیزد
که کنار آب باشد. همه کسانی که سیزده از  انه بته در   برند. یک پروا این است که در جایی در ت بیفینندپناه می

 واهند جایی کنار رود برای  ود بیابند، جایی که هتو آب در آن استت و   روند، این گرای  و پروا را دارند، میمی
برند، برای اینیه آن را به آب دهند، یعنی اگتر در  . سبزه یید را هو میآن دو نماد پیشینگردیو به هو سبزی و باز می

هنگامی که ستبزه  جایی بودند که سیزده آن چنان نبود، بتوانند با سبزه  وان نوروز  ودشان، سیزده را به آب دهند. 
است برای دور ماندن از گجستگی ستیزدهمین  ای زنند. این چارهدهند، دو نماد  جسته را به هو پیوند میرا به آب می
 روز فروردین.

ی درونتی و  های نمادین رمزگونه همراه استت، در یتک استتحاله   ی سخن، انسان در نوروز که با مجمویه رفتار الصه
ِ کانگتی بر استته، از  تود و    بیرونی، نخست همه تعلقاع ناپاک و نامقدس زندگی دنیوی را کته از ستیاهی و تبتاهی   

دگی زمان و سال و نوزایی آفرین  در طبیعت، در سپ  با نوشُ سازد.زدایند و دور میبومی  ود می -زیست  فضای
شود. آنگاه با نیرو و توانی تازه برای پذیرش وظایف و قیود اجتمایی زندگی در ساحتی معنوی و قدسی باز زاده می

 ند.کیابد و آن را با سال نو آغاز می، آمادگی مییک سال دیگر
 

 خیام  رد صحن چمن روی دل ارفوز خوش است   رب چهره گل نسیم نوروز خوش است 
 


