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 چکیده

جشن و آیین نوروز یکی از نماد های فرهنگ ایرانی است که . جشن ها ویژگی مشترک تمامی فرهنگ ها می باشد

ز عمر آن می گذرد، همچنان پابرجا مانده و ارزش های نهفته در آن از نسلی به نسلی با وجود زمان درازی که ا

پژوهش حاضر در پی تبیین شأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیان با تاکید بر شاهنامه می .دیگر منتقل شده است

برای  انیان داشته است؟باشد، با طرح این پرسش که نوروز از قدیم تا کنون چه نقشی بر هویت ملی و یگانگی ایر

ای به اسطوره های مرتبط با نوروز خواهد شد و آنگاه جایگاه و شأن نوروز در نزد ایرانیان پاسخ به این پرسش، اشاره

آید که رسمیت دارد و به شاهی نوروز در شاهنامه با همان روایتی می .مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت

یعنی  شود،دگی برای فراهم آمدن بی مرگی در شهر یاری خویش تسلیم مرگ مییابد که به رغم کوشنانتساب می

گروهی دیگر از پژوهشگران، بنیاد نوروز را به سیاوش قهرمان حماسی ایران نسبت می دهند و اعتقاد . جمشید

با آمدن  دارند که نوروز نماد بازگشت و زندگی ایزد شهید شونده گیاهی است که در باور مردم باستان هر ساله

به  نوروز. کندرود و با آمدن بهار و سر سبز شدن گیاهان زندگی دوباره پیدا میمیرد و به زیر زمین میزمستان می

ترین و برترین نماد فرهنگی ایران، آیینی مورد قبول و خوشایند برای تمام اقلیت های ایرانی است و به عنوان کهن

ند کارکرد مفیدی در جهت نزدیکی اقوام ایرانی و همبستگی ملی ایجاد همین دلیل در مقوله نظم فرهنگی می توا

 .کند
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 مقدمه 

برگزاری جشن از ویژگی های همه جوامع است، از کهن ترین زمان تا به امروز همه ملت هاا،  

جشنی  (.3:9 :7 روح االمینی،) شن می گیرنددر همه سرزمین ها روزهایی را ج -اقوام، ایل ها

که از دیرباز تاکنون با نام نوروز یاد و برگزار می شود، بی گمان همواره مهم ترین جشن دینی و 

ملی ایرانیان بوده است و ایرانیان تا به امروز همچنان پیوند عمیق خود را با آن حفظ کارده اناد   

زی نور بر ظلمت و گسترش بنیاد ها و عناصار  جشن آفرینش، جشن پیرو نوروز جشن طبیعت،.

نوروز در واقع جشن دوران طالیی  ایرانیان اسطوره ای بود که در آن نه گرما، . مدنیت بوده است

نوروز عالوه بار اینکاه   (. 3:3 :4 امیری،) نه سرما، نه بیماری، نه مرگ، از هیچ کدام نشانی نبود

نگ این سرزمین هر بار به شکلی تجلی می یافته در قلب آیین های مختلف دوران گوناگون فره

حتی در بعُد سیاسی انساجام   شاکلۀ  فرهنگی این سرزمین را اما در کلیت پیامی واحد داشته و

می بخشد که به خصوص این مرکزیت و انساجام قدرتمناد را از زماان امطراطاوری هخامنشای      

 .  شاهدیم

 

 طرح مسئله

. است فرهنگی ایرانیان، عید نوروز و آیین ها و مراسم آن های بزرگ و معنوی ویکی از یادمان

نوروز با اساس گران سنگ و غنی آیین ها و رسوم خود که سرشار از رمز و راز ها و کنایه های 

وجود پاره . داستانی، دینی و اسطوره ای است به گنجینه ای در فرهنگ ایرانی بدل شده است

هجه ها و سنت های گوناگون در کشور ما سبب شده که زبان ها، ل اقوام، فرهنگ ها گروه ها،

گروهی به این فکر بیفتند که ایران کشوری است متکثر در حالی که کشور ما مظهر وحدت 

از این رو سوال اساسی این جستار این است که . است نوروز در این مورد شاهد خوبی است

فرضیه پژوهش بر . رانیان داشته است نوروز از قدیم تاکنون چه نقشی بر هویت ملی و یگانگی ای

این پاسخ استواراست که نوروز از قرون گذشته تاکنون تمام نسل های سرزمین ایران  را فراتر از 

زمانی و مکانی به یک دیگر پیوند داده است و نماد همبستگی ملی ایرانیان  محدوده های قومی،

هدف این پژوهش . ان را می سازدبه شمار می رود و بخشی از هویت ملی و فرهنگی ایرانی

معرفی نوروز با تاکید بر کارکرد آن به منزله ی عاملی برای انسجام و همبستگی ملی ایرانیان 

تحلیلی جهت  -ای و شیوه مطالعاتی توصیفیکتابخانه -این نوشتار با روش اسنادی. است



 819 ن با تأکید بر شاهنامهشأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیا

و تداوم آن نشانگر  بررسی جشن نوروز و باور هایی است که گذشتگان با آن زندگی کرده اند

 . این است که با تمام شرایط زیست ایرانی امروز تطابق داشته است

 

 ("پل ریکور"هرمنوتیک متن محور : )چارچوب نظری پژوهش

  «ریشه یابی واژه هرمنوتیک»

به  (Hermeneuein)از فعل یونانی ( Hermeneutic)ریشه های واژه هرمنوتیک 

ترجمه کردن ، و به معنای رو شن و قابل فهم کردن و شرح  معنای تأویل کردن ، به زبان خود

به معنای تفسیر و اغلب  (Hermeneia)صورت اسمی این واژه (. 397 :7 احمدی،) دادن

جستجو کرده  (Hermes) ریشه این کلمات را در واژه هرمس. تفسیر پیامی مقدس است

و واسطه میان خدایان و انسان ها از خدایان یونان باستان است که الهه رمزها  یهرمس یک. اند

به شمار می آمده است وی خالق  سخن و مفسر مطالب خدایان برای مردم بوده است از همین 

جاست که واژه هرمنوتیک را وابسته به تفسیر و تأویل دانسته اند به عبارت دیگر هرمنوتیک را 

 (.3:4 :94، نصری)علم یا نطریه تفسیر می دانند 

 

 گاهتاریخچه وخاست

دو واژه هرمینویین و هرمنیا، در برخی از اثار متفکران و نویسندگان دنیای باستان دیده می  

این کلمات در تراژدی ادیطوس، آثار افالطون و نویسندگانی چون گزنفون، پلوتارک، . شود

رای ارسطو واژه هرمنیا را در مورد فعالیت ذهن ب. دیده می شود....... لوکرسیوس و غیره  اپیکور،

صرف نظر از کاربرد  .افالطون شاعران را مفسران خدایان می داند. ساختن قضایا به کار می برد 

عنوان دانش تفسیر و تأویل تمثیلی هومر در قرن ششم پیش در متون باستانی، هرمنوتیک را به

 (Midarshism)و میدارشیسم  (Talmud)از میالد و تفاسیر روحانیون یهودی از تلمود 

هرمنوتیک به عنوان شاخه علمی در قرن شانزدهم میالدی یعنی دوره . کرده اند جستجو

 Dann)شخصی به نام دان هاور  364 در سال . رنسانس و اصالح دینی تحقّق پیدا کرد

Haver)  به تالیف کتابی با عنوان هرمنوتیک قدسی همت گماشت و در آن از روش تفسیر

نیز به تفسیر  "ماتیوس فالسیوس"پروتستان مانند  اصالح طلبان. متون سخن به میان آورد

 منصور زاده،)کتاب مقدس توجه بسیار نشان دادند و آثاری را در این زمینه تالیف کردند 

4:: 379-47.) 
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 قلمرو و گرایش های هرمنوتیک 

به بیان دیگر هرمنوتیک با . هرمنوتیک را عموما به معنای علم تفسیر یا تأویل متن دانسته اند

هر چند نوشتار در محدوده علم . هم متن سرو کار دارد که شامل نوشتارو گفتار می شودف

هرمنوتیک قرار دارد، اما گستره این علم وسیع است و شامل نفسیر و تأویل اعمال، رویداد ها، 

در ابتدا هرمنوتیک در حوزه الهیات و تفسیر کتاب . نشانه ها و حتی خواب رویا هم می شود 

ر داشت و سطس وارد حوزه ادبیات شد، امروزه رشته های  مختلف علوم انسانی را در مقدس  قرا

 (.همان) بر گرفته است

 .گستردگی دامنه هرمنوتیک موجب شده تا نتوان نظریه ای واحد در مورد آن ارائه داد

، اولین پژوهشگری بود که در صدد نظریه عام تأویل بر متأله آلمانی "فریدریش شالیرماخر"

، احمدی)مد، نظریه ای که بتوان آن را در مورد متونی غیر از متون مذهبی نیز به کار بست آ

، علوم انسانی همگی در سطحی بنیادین، درگیر مسئله "ویلهلم  دیلتای"ظر به ن(. 3:6 :8 

و این  ،فهم انسان ها به معنای فهم کالم فرهنگی آنهاست. هرمنوتیکی تأویل کالم انسانی است

فرهنگ تاریخی به طور )ون را در بر نمی گیرد، بلکه اشکال متنوع هنری و کنش ها تنها مت

او با نگاهی روش  شناسانه به هرمنوتیک انتظار دارد  (.  :همان)را نیز شامل می شود ( عام

 (. 3:6 : 3، واعظی)نتیجه تأمالت او به ارئه روشی عام برای علوم انسانی منتهی گردد 

به روش ( Ontology)دست پنچه نرم کردن با مسئله هستی شناسی  در "مارتین هایدگر"

روی آورد و به مطالعه ی پدیدار شناختی هستی  "ادموند هوسرل"مرشدش   "پدیدار شناسی"

نه به  "در این زمینه از بحث هایدگر"علم هرمنوتیک . هر روزی انسان در این جهان پرداخت

ه روش شناسی برای علوم انسانی ، بلکه به توضیح علم یا قواعد تأویل متن اشاره دارد نه ب

تحلیل هایدگر مشعر بر این است . پدیدار شناختی او از وجود داشتن خود انسان اشاره می کند 

هایدگر نیز، به  "هرمنوتیک دازاین"جهات بنیادی هستی انسان اند بنابراین "تأویل فهم و"که 

م است باید به علم هرمنوتیک ختم شود؛چرا که ویژه تا آنجا که ارائه کننده هستی شناسی فه

-پروفسور هانس"(. 399 : 6 پالمر،)پژوهش او در محتوا و هم در روش هرمنوتیکی بود 

با پا جا گذاشتن در جای پای هایدگر، استلزامات  مساهمت هایدگر در علم  "گئورک گادامر

علم "نظام مند در باب  در اثری( هم در هستی و زمان و هم در آثار بعدی)هرمنوتیک را 

گادامر این دیدگاه هایدگر را می پذیرد که . به منصۀ ظهور آورده است"هرمنوتیک فلسفی 

مسئله هرمنوتیکی چیرگی بر فاصله . هدف تأویل متن، نه نیات مولف، بلکه خود متن است
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تواند با چگونه یک اثر، جدا از فرهنگ اصلی و شرایط تاریخی اش، می : گذاری بیگانه ساز است

مخاطب امروزی خود ارتباط برقرار کند و توسط او فهمیده شود؟ هدف فهم  هرمنوتیکی این 

نیست که به معنای یک اثر نزد مخاطب اصلی یا مولف آن پی ببرد، بلکه هدفش این است که 

فهم هرمنوتیکی نتیجه ی گفتگویی . دریابد این اثر برای ما و در حال حاضر چه معنایی دارد

ادغام "میان حال و گذشته است  واین فهم هنگامی رخ می دهد که میان حال و گذشته  اصیل

در نهایت، این کنشی است مبتنی بر فهم خویشتن، فهم واقعیت . وجود داشته باشد "افق ها

 (.397 :3  احمدی،)تاریخی ما و پیوستگی آن با گذشته 

 

 ه ناین زمی هرمنوتیک ادبی و متن محور و اندیشه های پل ریکور در

همان گونه که پیش تر به طور گذرا اشاره شد از هرمنوتیک تعریف ها و تلقی های گوناگون 

توان داشت که هر کدام به نوبه ی خود  اهداف خاصی را در این رشته معرفتی پی می گیرند می

سومی  باشند که معنا و فهم تلقی می شوند و البته عنصراما در همه ی آنها دو چیز مشترک می

بنابراین  (.64-372 :63 منوچهری،)هم به ناچار وارد این بستر می شود و آن متن می باشد 

به دیگر سخن هرمنوتیک آشکار . باشدهرمنوتیک به سه عنصر فهم،معنا والبته متن متکی می

را پی می گیرد ( شعر یا هر متن دیگر نقاشی،)کردن یک معنای ضمنی و تو در تو در یک متن 

ة ریکور، اندیشمند فرانسوی، با الویت دادن به متن، در زمر پل (. 37 :486 ت،حقیق)

 آبنیکی، بهشتی،)اندیشمندانی جای می گیرد که به استقالل معنایی یک متن ادبی باور دارند 

استقالل معنایی بدان معنا می باشد که متن وقتی از یک رشته الفاظ دارای  (.3:6 :26 

، دیگر با نیت و نگاه صاحب آن متن پیوند عمده ای ندارد و اگرچه  معنایی به وجود می آید

گوینده متن و یا سراینده یک شعر در چینش و ساختن آن متن سهیم است ولی در شکل دهی 

پل ریکور، با گسترشی (.  24-3:3 :248 ریکور،)و معنا بخشی به آن متن خیلی سهمی ندارد 

را متن می خواهد و  (symble)مشتمل بر نماد که به مفهوم متن  می دهد و همه امور 

هرمنوتیک را  بسیار توسعه می حتی رویا ها و اسطوره های دینی را متن می نامد ، عمال قلمرو 

؛ زیرا از نظر او هر گونه معنا شناسی و تأویل نماد ها نوعی پدیدار شناسی و در نتیجه نوعی دهد

 (.3:6 :46 واعظی،)هرمنوتیک است 

اگر چه با عنوان یک روش تأویل وتفسیر، از تأویل متون مقدس آغاز شد ولی هرمنوتیک 

اندک اندک به واسطه اندیشمندانی همچون پل ریکور، وارد عرصه های همچون متون عرفانی، 
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آنچه آشکار است این می باشد که شاهنامه (. 3:8 ::6نصر اصفهانی،)ادبی و اسطوره ای شد 

های زبانی باشد که دارای آرایه ها و زیباییادبی و هنری میفردوسی در نگاه نخست یک اثر 

ست؛ لیک چگونگی نگاه ما به شعر ادب می تواند تا حد قابل توجهی تفسیر مارا از شاهنامه 

نباید این نکته را از نظر دور داشت که شناخت ما از یک اثر ادبی به طور خاص . جهت دار کند

اگر ما مؤلف را در ال به الی متن  .تأویل داریم متفاوت است شاهنامه، بانوع نگاهی که به موضوع

و ادبیات اثرش حاضر بدانیم و متن او را با شخصیت مژلف یکسان  قلمداد کنیم، تفسیر 

ما باید . متفاوتی خواهیم داشت با زمانی که متن را مستقل از مؤلف آن اثر تفسیر و تأویل کنیم

تن معطوف کنیم و نه شخص مولف که فردوسی  می باشد نگاه خود را بر شاهنامه با عنوان م

نماد با عنوان زبان اسطوره و حماسه توانایی باالیی برای تأویل و تفسیر در خود نهفته دارند که 

موجب شد تا نماد با عنوان یک رکن کم نظیر در میان دیگر ارایه های همچون استعاره، تشبیه 

 (.379 :69 منصورزاده،)و کنایه، موقعیت ویژه را داشته باشد 

شاهنامه را به  Andrei Eugene Vich Bertls)) شاهنامه شناس نامی روس برتلس

. ب از آغاز کتاب تا سر بر آوردن رستم؛:بخش افسانه . الف :سه بخش اصلی تقسیم می کند

از اسکندر تا مرگ یزدگرد سوم  (:وقایع نگاری)بخش تاریخی . ج تا مرگ رستم؛ :بخش پهلوانی

 (.372 :24امینی، دلیلی، )

، کندتقسیم می"تاریخی"، و"پهلوانی"،"اساطیری" :شاهنامه رو به سه دوره "ذبیح اهلل صفا"

با این تقاوت که دوران پهلوانی را از خیزش کاوه آغاز می کند و آن را تا مرگ رستم ادامه می 

مهم شاهنامه،  به همین روی اسطوره ای بودن داستان های (.4 2-372 :283 ،صفا)دهد 

ساختار و شالوده متن نمی تواند نمادین نباشد و در واقع بدون رمز گشایی و تأویل تفسیر این 

باید . داستان ها امکان راه گشایی به مفاهیم عمیق این متن هنری و گرامی ممکن نخواهد بود

شاهنامه این  توجه داشت که این نماد پردازی ها اتفاقی و بدون اندیشه نیست، بلکه در سراسر

 . می کند یویژگی در خور توجه رویاروی هر خواننده ای هنرنمای

 

  جشن نوروز

های باستانی ایران ترین جشننوروز از کهن. باشندها ویژگی مشترک تمامی فرهنگ میجشن

است و قدمت برگزاری آن به پیش ازدوره هخامنشیان ،هنگامیکه بخش کهن اوستا، کتاب دینی 

 به معنی ستایش و  (yasna)"یسنا"در اوستا  "جشن"واژه . اهم آمد می رسدزرتشتیان فر



 811 ن با تأکید بر شاهنامهشأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیا

 (.374 :388 دوستی، محمد یاری،)پرستش است 

واقعه اجتماعی یا یک  ،جشن برپایی مراسم نیایش و سطاس به مناسبت یک پیروزی ،در اصل

 رای نیایش ومعجزه آسمانی است که برای اجتماع منافعی دارد و همواره همه ساله مراسمی ب

شود  های خاص برگزار میسطاس و همچنین بزرگداشت آن واقعه شادی، سرورها و آیین

پس از . پس از دوره های ممنوعیت بوجود می آید جشن ها عموماً(. 3:3 :3امیری صالحی ،)

حالت پریشانی و هرج و مرج و بعد ازرسیدن به حالت نظم و آرامش برگزار می شوند و طلیعه 

ممنوعیت یعنی کمبود و نبود ، یعنی اسارت و بسته بودن و درمقابل . ن را نوید می دهندپایان آ

جشن ها در خود . آن جشن مفهوم فراوانی، هستی بخش، باز بودن و آزادگی را در خود دارد

جشن ها . معنایی  ضد شیطانی را حمل می کنند زیرا شیاطین دشمنان شادی و آرامش هستند

تجدید و امید و فرجام و دست یافتن دوباره به بهشت گمشده را در دل می همواره آفرینش را 

جشنی که از دیر یاز تاکنون با نام نوروز یاد و برگزار می شود، بی (. :39 ::37 فکوهی،)پرورند 

اگر چه در اوستا، یعنی کتاب . گمان همواره مهم ترین جشن دینی و ملی ایرانیان بوده است

ن تفسیری آن ذکری از نوروز نیامده، با این حال در دیگر نوشته های مقدس زرتشتیان و متو

بازمانده از ایران پیش از اسالم ، بارها از آن یاد شده و در زمره ی جشن های دینی دانسته شده 

در فرهنگ لغت رشیدی نوروز روز اول فروردین که رسیدن آفتاب به (. 3:3 : 6 بهرامی،)است 

ست و این را نوروز کوچک ، نوروز عامه و نوروز صغیر گویند وششم برج حمل وابتدای بهار ا

 دوستی، محمدیاری،)فروردین ماه روز خرداد، نوروز بزرگ و نوروز خاصه نامیده می شود 

نوروز در زبان پهلوی، یعنی زبان فارسی میانه، که در دوره ساسانیان زبان رسمی (. 374 :38 

 "نو"آمده که جزء نخست آن در فارسی امروز به شکل  "روچنوگ"صورت ایرانیان بوده است، به

در بسیاری ازسرودهای فارسی . باقی مانده است "روز"و جزء دوم آن با تحول چ به ز به صورت 

بسیاری از شاعران (. 363 :2 اذکایی،) این نام به همان صورت فارسی میانه هم یافت می شود

در شعر خود آورده اند و جالب آن که گاه آن را  "نیروز"و  "نوروز"عرب زبان نیز آن را به شکل 

نوروز که در (. 3:3 :62 بهرامی،) به صورت فعل، برای برگزار کردن این جشن بکاربرده اند

به لحاظ نجومی در . واژگان، روز جدید معنا می دهد نمادی از آغاز سال جدید شمسی است

( خورشیدی)ان اولین فصل از یک سال شمسی فرهنگ ایرانی با آمدن این روز فصل بهار به عنو

تحویل "اصطالحاً  (پایان قبل و آغاز سال جدید با مبدا نوروز)آغاز می شود که این تحول 

زردشت ،پیامبر ایران باستان ،ظاهراً سده هفتم (. 376 :8  سازمند،)نامیده می شود "سال
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شتی چنین بر می آید که نوروز از نوشته های زرد(. 399 :96 عنایت،)پیش از میالد می زیست 

، بهار) پیش از زردشت هم وجود داشته است و احتماالً جشن بهاری همه اقوام ایرانی بوده است

زردشت به این جشن اهمیت دینی هم داد و حتی برگزاری آن را بر پیروان (. 396-473 ::47

 (. 399 :3 2 بویس،)خویش تکلیف کرد و وظیفه دینی شمرد 

روز ششم فروردین، نوروز برزگ است و نزد ایرانیان عید و جشن بزرگی  تیان،در نزد زردش

است که خداوند در آن روز از آفرینش جهان آسوده شد؛ زیرا این روز پسین روز روزهای 

ششگانه است و در این روز خداوند مشتری را بیافرید و فرخنده ترین ساعات های آن ساعت 

در این روز کیخسرو، پادشاه  کیانی بر آسمان عروج کرد و مشتری است زردتشتیان می گویند 

 :در این روز برای ساکنان کره زمین خوشبختی را پخش می کنند و از این روست که

بطور کلی بهار و جشن (. 397 :9:  رضایی،)ایرانیان این روز را روز امید و آرزو نام نهادند  

ان، گیاهان، زمین و طبیعت پس از تاریکی و همان گونه که درخت. نوروز، واقعیتی طبیعی است

. مرگ بیدار و زنده می شوند و حیاتی دوباره می یابند، انسان هم پس از مرگ حیاتی نو می یابد

انسان در نوروز حیات . پس نوروز نشان از نو برخاستن و تمثیلی از حیات دوباره ابدی است

 (.374 :32  کریمی،)مفهوم است  قیامت را درک می کند و بر پایی جشن تأکیدی بر این

 

 "میت"تعریف واژه اسطوره یا  

در زباان   "االساطوره ". در زبان پارسی وام واژه ای است  بر گرفته از زبان عربای "اسطوره"ةواژ

جمع مکسر واژه اساطوره  "اساطیر"عربی به معنای روایت و حدیثی که اصلی ندارد، در این زبان 

به معنای جسات و   "Historia"ام واژه ای است از اصل یونانی اما این واژه عربی خود و. است

به معنای برسی کاردن و   "Historia"جو، اطلالع، شرح و تاریخ، آگاهی ، داستان؛ و از مصدر 

-Myth" در فرانسه؛ "Mythe"در انگلیسی،  "Myth"شرح دادن؛ واژه اروپایی برابر آن 

e"  در آلمانی؛ از واژه یونانی"Mythos" بهار،)عنای شرح، خبر و قصه گرفته شده است به م 

در انگلیسی که به معنی تاریخ و داساتان و قصاه    "story"از این رو لغت (. 396-343 :344

اساماعیل  )به معنی دهان ، بیان و روایت از یاک ریشاه اسات     "Mouth"آمده با واژه یونانی 

 "Mythus"از ریشاه   "Mythe"از جهت ریشه آن بعضی گفته اناد واژه  (. 399 :3  پور،

و ایان مفهاوم خاموشای، در ماورد     ( Loqos)ضاد  . می آید که به معنای گنگ و خاموش است
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اموری مصداق و معنی پیدا می کند که باه اقتضاای ذات و سرشتشاان، جاز از راه نمااد، بیاان       

اساطوره تعبیار دیان     ةهر گفتار و نوشتار در حاوز  ۀسر لوح(. 392 :68 ستاری،)شدنی نیست 

وی به اساطوره رناگ تقادس بخشایده و آن را     . است"میر چا الیاده"س برجسته رومانیایی ،شنا

اسطوره سرگذشت مینوی و مقدسی است، راوی واقعه ای است کاه در  ": چنین تعریف می کند

هاا مادعی توصایف    اساطوره (. 3:3 :4  الیااده، )زمان شگرف بدایت همه چیز، رخ داده اسات  

باه  . د تبدیل کرده استکه جامعه و دنیای طبیعی را به آنچه هستنرویداد های آغازینی هستند 

لذا گزارشی از یک آفارینش  : اسطوره های منشاء به شمار می آیند اسطوره ها، ۀ، هماین تعبییر

(. 373 :88  مخبار، ) است و روایت می کند که چگونه چیزی ایجاد شده و بوجود آماده اسات  

باه  : "گمشده ها و ناشناخته ها می داناد   اریخ تاریکی ها،اسطوره را ت "میر جالل الدین کزازی"

همان سان که روان آدمی دو سوی دارد که یکی روشن است و خود آگاه و دیگری تاریک اسات  

 ،کازازی )"ای هازاره هاا دو ساوی دارد    و ناخودآگاه، سرگذشت و زنادگی مردماان نیاز در دراز   

ز تاریخ مکتوب اتفاق افتااده و حسای از   اسطوره رویدادی شنیدنی است که بیش ا"(. 3:6 :8 

اسطوره رشته ا ی است که گذشاته و حاال را باه هام     . آنچه که اتفاق خواهد افتاد در خود دارد

حسی است که جوامع را به هم می چسباند و مبنای هویت جوامع، قبایل و ملات   .پیوند می زند

 (.3:7 :8  بیرلین،)هاست 

 

 نوروز و اسطوره 

وسده ،سه جشن ملای ایرانای هساتند کاه ریشاه در هازاره هاای تااریخ ایان          نوروز، مهرگان 

سرزمین دارند و یکی از دالیل ماندگاری این جشن ها به خصوص نوروز ایان اسات کاه جشان     

درباره ای علل برگزاری نوروز؛ روایت های گوناگونی (. 34 -397 :33  مدرس زاده،)ملی است 

جمشاید یاا   ".ید، پادشاه پیشدادی ایران، نسبت داده اناد وجود دارد و اغلب بنیاد آن را به جمش

بی گمان از مشورترین شخصیت های روایات ایران باستان اسات و پیشاینه وی حتای باه      "جم

نیز ناام ایان شخصایت باه      دوره هند و ایرانی هم می رسد، زیرا در وداها، کتاب مقدس هندوها،

 (.3:3 :62 بهرامی،)آمده است  (yama) "یَمه"صورت 

مشخصه برجسته یَمه در وداها این است که وی نخستین کس از بیمرگان است کاه مارگ را   

او مرگ را برگزید تا خدایان را خشنود سازد، بیمرگای را برنگزیاد تاا فرزنادان خاود را      ":برگزید

 (.374 :66 هیننلنز،)خشنود کند 
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 همزاد "به معنی  "هیَمه خَشئ"جمشید از پادشاهان بزرگ ایرانی است که نام او در اوستا 

جمشید در ایران به سبب فرمانروایی هزار ساله اش در زمین (. 372 ::  کّبانچی،)است  "فروغ

ویژگی این فرمانروایی آرامش و وفور نعمت باوده و طای آن دیاوان و    . بسیار مورد احترام است 

 "یش نموناه پا "او . اعمال زشتشان ناراستی و گرسنگی و بیماری و مرگ هیچ نفاوذی نداشاتند  

 هیننلاز، ) آرمانی همه شاهان است ، و نمونه ای است که همه فرمانروایان بدو رشاک مای برناد   

شخصیت جمشید که روزگار حکمرانی او، دوران بی مرگی  و آرامش ایرانیاان باود،   (. 374 :63

چنان این جهانی است که به جای پذیرش فُرّه پیامبری، فُرّه شاهریاری و از خداوناد طلاب مای     

فردوسی در باره پیادایش  (. 3:3 :: صالحی امیری،) کند تا به عالیق زمینی و این جهانی برسد

هار گفتاه فردوسای    "بر آسوده از رنج روی زمین / سر سال نو هرمز فروردین ": نوروز می گوید

او می گوید کاه در روز نخسات   . این سخن  او نیز اشاره به رویدادی بزرگ است . پایه ژرف دارد

است، پس از آنکه زمین از رنج آسوده شد ، جمشید بار تخات    "هرمز"فروردین که نام آن  ازماه

آنچنان که تا امروز نیز این  نامیدند؛ "روز نو"نشست و چون این رویدادی بزرگ بود ، آن روز را 

کاه   "رناج بازرگ  "به هار روی بایاد دیاد کاه آن     (. 372 :: کُبانچی،)جشن را بر پا می کنیم 

آن اشاره دارد، چیست؟ برای پیدا کردن پاسخ این پرسش باید نوشته های اوساتایی  فردوسی به 

 .و پهلوی را خواند

آفریدگار بدو هشدار داده بود که مردمان گرفتار سه زمستان هراس انگیز خواهند شد که بر اثار  

همه  ساخت و تُخمه های "وَری"از این رو، جم . آن همه مردمان و حیوانات نابود خواهند گشت

هدف از ساختن وَر این بوده اسات  . انواع حیوانات مفید، گیاهان و بهترین مردمان را به آنجا برد

بادین ساان در روزگاار    (. 374 :63 هیننلاز، )که پس از اتمام آن زمستان جهاان آباادان شاود    

جمشید، سرمای سختی می آید ، مردم به باروی جمشید در زیر زمین پناه مای برناد و پاس از    

چهره می نمایاد   "ایران ویچ"ت سه سال دیو سرما به پایان  می رسد و دوباره خورشید در گذش

مردم ایران ایان  . و این درست سر سال نو ، و آغاز بهار بوده است. زمین از رنج آسوده می شود. 

بناابر  (. 372 :28کُبانچی،)می نامند  "نوروز "روز بزرگ و دل انگیز را جشن می گیرند و آن را 

وایت شاهنامه جم، پس از عمران و آبادانی کشور، تختی ساخت که دیوان آن را برداشتند و باه  ر

چاون   در میاان آسامان،   آسمان بردند و در این میاان روزی، ماردم جمشاید را باروی تخات و     

 حیادر پاور و دیگاران،   )خواندناد  "نوروز"خورشید تابان می دیدند و به  همین جهت آن روز را 

34: 374.) 



 898 ن با تأکید بر شاهنامهشأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیا

 :سی نوروز را اینگونه گزارش می کند فردو

 باااه فااار کیاااانی یکااای تخااات سااااخت  

 کاااه چاااون خواساااتی ، دیاااو برداشاااتی  

 چااااو خورشااااید تابااااان میااااان هااااوا  

 جهااااان انجماااان شااااد باااار تخاااات او 

 بااااه جمشااااید باااار گااااوهر افشاااااندند 

 ساااار سااااال نااااو هرمااااز فااااروردین   

 بااااه نااااوروز نااااو شاااااه گیتاااای فااااروز

 بزرگاااااان باااااه شاااااادی بیاراساااااتند  

 روزگااااار چااااونین جشاااان فاااارخ از آن 
                      

 

 چاااه مایاااه بااادو گاااوهر انااادر نشااااخت

 زهااااامون بااااه گااااردون برافراشااااتی   

 نشسااااااته باااااارو شاااااااه فرمااااااانروا 

 از آن بَااااار شاااااده فَااااارّه تخااااات او   

 باااااار آن روز را  روز نااااااو خواندنااااااد

 برآسااااوده از رنااااج تاااان، دل زکااااین  

 باااار آن تخاااات بنشساااات فیااااروز روز 

 ماااای و رود و رامشاااااگران خواساااااتند 

 آن خسااااااروان یادگااااااار بمانااااااده از
 

 (32/ ج: :3 شاهنامه،)  

سبب نام نهادن نوروز،از آن بوده است کاه آفتااب   ":حکیم عمر خیام در نوروز نامه آورده است

در سیصد و شصت و پنج روز و رباع باه اول دقیقاه ی حمال آیاد؛ و چاون جمشاید آن روز را        

شااهان  و دیگار مردماان باه او اقتادا      دریافت، نوروز نام نهاد و جشن آئین آورد و پس از آن پاد

 (.336 :32 اورنگ،)کردند 

ابوریحان بیرونی، در کنار این روایت های آمیخته  با باور های مردمی نوروز نامیدن این روز را 

 جمشید عدل و(. 339 :236 بیرونی،)است  "پیشانی سال نو"از آن رو می داند که، به قول وی 

به دلیل چنین تقارن هاای خوشاایندی   . اعتدال بهاری پایه گذارد داد را میان مردم و در هنگام

(. 288-399 :77  برومند سعید،)در ذهن مردم ایران، سرزمین جمشید فراموش نشدنی است 

که البته هیچ پیونادی میاان ایان     -منصوب کردن تخت جمشید به جمشید، پادشاه اسطوره ای

و برجساته جمشاید در میاان ماردم ایان      دو نیست به دلیل شخصیت حماسی و بسیار محبوب 

 "وَرجَمکارد "دستکم سابقه این باور به دوره ساسانی می رسد که بندهُشَن به ناام   .سرزمین بود

میان پارس و سرواگ در قسمت پائین کوه چَمگان که همان مرودشت پاسارگارد می باشد اشاره 

ناوروز طبعااً در محلای     شده، برای شاهان هخامنشی ساختن  بنایی با هادف مقادس برگازاری   

 (.93 -379 :94  بهار،)مقدس بوده است 

 

 جشن فروردگان 
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 نوروز را در ایران قدیم جشن فروردگان نیز می گفتند، زیرا این زمان از سال را اوقات نزول 

فروهَر مُردگان از آسمان به زمین می دانستند؛ ایرانیان باساتان اعتقااد داشاتند کاه در هنگاام      

ششمین گاهنبار صورت گرفته است، فروهَر مُردگان باه مادت ده شاب در روی     آفرینش که در

آخارین پانج روز   . زمین توقف می کنند؛ جشن فروردگان به مدت ده شبانه روز طول می کشید

اسفند ماه را نخستین فروردگان و پنج روز بعدی با خمساه مساترقه را دوماین فروردگاان مای      

سانت زیاارت اهال قباور در شاب      (. 3:3 :497 تین سن،؛ کریس::3 :34:یا حقی، ) نامیدند

اسطوره شناسان یکی از علل برگزاری جشان ناوروز را   . آخر سال از اینجا باقی مانده است ۀجمع

 3اسافند تاا   23بازگشت دسته جمعی فروهرهای در گذشتگان در ایام فروردگان که زمان آن از 

این اعتقاد وجود دارد که روان در گذشاتگان  در باورهای ایران باستان . فروردین است، می دانند

در ایام فروردگان از عالم باال به زمین فرو می آیند و از خانه و کاشانه ی خود بازدید می نمایناد  

درباره حکمت آتش افروختن در شب (.  2-28:همان)و به بازماندگان خود سر کشی می نمایند 

روان در گذشتگان به خانه و کاشانه های خاود   سال نو این اعتقاد وجود دارد که در شب سال نو

بازمی گردند تا در کنار بازماندگان خود در جشن نوروز حضور داشاته باشاند و بناابراین آتاش،     

 (.347-379 ::34 بهار،)چراغ راه آنان  است تا راه خانه و  کاشانه خود را بازیابند 

 

 اسطوره ی ایزد شهید شونده نباتی 

آیین های نوروزی ارتباط دارد، اسطوره مربوط باه ایازد شاهید شانونده      اسطوره دیگری که با

ایرانای   ۀطبیعت و گیاهان است؛ در نمونا  ةاین اسطوره مرگ و زندگی دوبار ۀنباتی است؛ بن مای

این اسطوره، سیاوش نماد برکت بخشی و باروری است و در جایگاه ایزدنباتی ایفاای نقاش مای    

النهرینای  ، ایزدنبااتی باین  (Dummuzi)دُماوزی   ةاز اسطورکند؛ اسطوره، سیاوش به نوعی 

الهام گرفته است؛ بر ایان اسااس ایان کهان الگاوی ساومری، دماوزی یاا ایازد برکات بخشای            

 ها به عاالم مردگاان یاا جهاان    ، ایزدبانوی عشق و آب (innin)یا ایننین  (inanna)اینانا

زی زرد وپژمارده مای شاوند  و    گیاهاان و درختاان باا مارگ دُماو      شاود؛ زیرزمین فرستاده مای 

خشکسالی و زمستان بر زمین  حکمفرما می شود؛ در این هنگام اینانا ساخت از کارده خاویش    

. پشیمان می شود و با گریستن های فروان سبب بازگشت دُموزی به جهاان زنادگان مای شاود    

و  سر می گیارد  چون ایزدان  دُموزی  را به روی زمین باز می گردانند، اینانا عشق و مهرورزی از

؛ حاصل ازدواج مقدس ایزد برکت بخشی و ایازد باانوی عشاق و    با دُموزی ازدواج مجدد می کند
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آب ها، زندگی دوباره گیاهان، سر سبز شدن کشتزارها و فرارسایدن بهاار  پاس از خازان اسات      

در اسطوره های باین النهارین    "ایزد شهید شونده"آیین  (. 236-234و98 -379 :37  بهار،)

بود که پش از بهار برگزار مای شاد و در طای آن،     (Akiti) یا آکیتی (Aktiu) یین آکتیوآ

الهه باروری ، همسر یا پسر خود را که حاضر نبود به عشق وی تن در دهد، مای کشات و آیاین    

، تا اینکه پس از بهار، تولد مجادد او باا رویاش دوبااره     سوگواری بر مرگ او انجام می شود های

و پایکوبی و جشن های آغاز سال همراه می شد و بدین ترتیب مای پنداشاتند    طبعیت و شادی

که خدای باروری، لطف خود را شامل حال آنهاا خواهاد کارد و آن ساال محصاوالت پرباارتری       

در واقع، افسانه مرگ و رستاخیز خدایان گیااهی در فرهناگ   (. 396 ::42 بهار،)خواهد داشت 

برداشات ذهنای   : مرگ و زنادگی اسات، عباارت اسات از    آسیای غربی که مبین وحدت بنیادی 

انسان  کشاورز اعصار پیش از تاریخ از حرکت طبیعت و تحول زندگی گیاهی که رشاد مساتقل   

 -هاای داساتانی  ذهنی یافته، صورتی اسطوره ای پیدا کرده، در طی تحول تاریخ به اناواع شاکل  

 (.429: 396  بهار،)اسطوره ای بیان گشته است  

و پاس   (Ishtar)و ایشاتَر  (Tammuz) موزی و اینانا یا اینین که بعد ها تَموزداستان دُ

در  (Osiris)و اُزیاریس  (Isis)آشور و ایشتر خواناده شادند، داساتان ایازیس    /، مردوخاز آن

مصر، داستان آدونیس و آفرودیت که در اصل به مردم فنیقیه تعلق داشت و در قرن پنجم پیش 

استان سیبل و آتیس که در اصل متعلق به فریجیه آسیای صغیر بود، از مسیح به آتن رسید، و د

و داستان سیاوش و سودابه در ایران و داستان راماین و سیتا در هند و حتای داساتان یوساف و    

-آیاین  (.:42 :همان) گرددزلیخا همه به این برداشت انسان کشاورز اعصار پیش از تاریخ باز می

این آیاین هاا کاه در    . بسیار کهن و با امور کشاورزی مرتبط است های عزاداری بر ایزد گیاهی  

واقع با مرگ و حیات مجدد ایزد گیاهان ارتباط دارد، در روزگاران باستان در همه پهنه فرهنگی 

در این عزاداری هاای  . آسیای غربی، از دره سند تا بین النهرین تا مصر و یونان رواج داشته است

مویه کردن، سینه زنی ، زنجیر زنی و نمایش های غام انگیازی کاه    عمومی آیین های گریستن، 

نمادی از مرگ ایزدگیاهی بود برپا می کردند و آنگاه با فرا رسایدن ساال ناو وسار سابز شادن       

دوباره  طبیعت که نمادی از بازگشت و حیات مجدد ایزد شهید شونده گیاهی بود، مراسام عیاد   

اسطوره ایازد نبااتی در    (.98 -379 :37  بهار،)ی کردند سال نو را با شادی و پایکوبی  بر پا م

در ایان سارزمین تمایال     ایاران پیادا مای کناد؛     نجد ایران صورتی منطبق با فرهنگ و اساطیر
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عمومی بر تبدیل اساطیر خدایان به حماسه هاای شااهان و قهرماناان اسات و باه ایان ترتیاب        

انساانی باه خاود گرفتاه و باا عناوان        ایزدگیاهی  از جهان خدایی فرود آمده و به کلای شاکلی  

-396 : 2  بهاار، )کند قهرمانی به نام سیاوش ، فرزند کیکاوس و  پدر کیخسرو، نمود پیدا می

آماده کاه از     "syavarsan"در اوستا به صورت واژه مرکب ( سیاوش)واژه سیاوخش  (.22 

فته می تاوان  ؛ روی هم رتشکیل شده است( نر اسب =arshan( و( سیاه)=syava دو بخش 

در اوساتا پایش از آنکاه     (.33 :  73   باارتلومون، ) معنای کارد    "دارنده اسب سیاه نر"آن را 

به طور کلی . سخن از سیاوش باشد، از کیخسروست و در سایه اوست که از سیاوش یاد می شود

اساتاد   (.3  -3:7 : 8  شاکیبی ممتااز،  )در اوستا شش بار از سیاوش نام بارده شاده اسات    

می باشد، زیرا به نظار   "مرد سیاه"داد بهار برای این  واژه معنای دیگری قائل شده است که مهر

ایشان آئین سیاوش به آئین های ستایش ایزدنباتی بومی مربوط است و به آیین تُماوز و ایشاتر    

و از آن کهنه تر به آئین های سومری می پیوندد و بدین روی شاید واژه اوستایی به معنای مارد  

یاه یا سیه چرده باشد که اشاره به رنگ سیاهی است که در این مراسم برچهره می مالیدند یاا  س

باتوجاه باه ایان مفهاوم     (. :7 -396 :74  بهاار، )به صورتکی  سیاه است که بکار مای بردناد   

که به نوعی کهن الگوی شخصیت اوست ارتباطی نزدیاک و منطقای    "حاجی فیروز"سیاوش  با 

شاهنامه از زیبایی بی مانند سیاوش ساخن در میاان اسات او تنهاا شخصایت      در . پیدا می کند

او هام از  . نرینه ای است که شاهنامه و اسطوره های ایرانای بار زیباایی او انگشات مای گذارناد      

 ( .372 : 7مختاریان،)زیبایی چهره بهرمند است و هم از زیبای درون 

 :در شاهنامه زیبایی سیاوش چنین توصیف شده است

 گشااات از او کاااودکی چاااون پاااری   جااادا

 جهااان گشاات از آن خاارد پُاار گفاات و گااوی 
 

 

 باااااه  چهاااااره بساااااان  بااااات آذری

 کااز آن گونااه نشاانید کااس روی و مااوی 
 

 (2/647ج: :3 شاهنامه،)  

 

 این عقیده است که تنها ایزدان گیاهی باه صافت زیباا و زیباایی چهار متصاف اسات        نکل بر

باور است که سیاوش نمااد ایازد گیااهی اسات و از      مختاریان  نیز بر این(. 88 : 728 ، 2نکل)

سات  مو نمادی از شاخه های گیاه  ا(. 372 :72 مختاریان،)همین رو به زیبایی مو متصف است 
                                                           
 
 Bartholome 

2 Neckel 
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 روایات پهلاوی،  ) اهورا مازدا گیاهاان را از ماوی خاود آفریاد     : و در روایت پهلوی گفته می شود

وی قهرمان نرینه ی داستان، گویاای ایان   تاکید بیش از پیش این گونه روایات بر م(.  339 :64

در این داستان سیاوش که مظهر زیبایی، معصومیت و کمال است به خاطر مقاومات   .نکته است

باا  )در برابر هوس های نامادری اش ، مورد تهمت قرار می گیرد و با وجود اثبات بی گناهی اش 

در توران، گرفتاار خاوی اهریمنای    تا اینکه  سرانجام  را بر می گزیند؛"هجرت"( گذر از ور آتش

عشق مادر خوانده اغواگر به پسار خواناده معصاوم و    . گرسیوز و افراسیاب شده ، قربانی می شود

. جوانش و مقاومت او و تاوانی که برای این پاکدامنی می پردازد، نمود های جهاانی متعادد دارد  

و بااده گساار،    شاهی سسات مانش، زن بااره    (Chou-wang)وانگ–در اساطیر چینی، چو 

، شایفته شااهزاده   (so-to-ki)مشابه کاووس است که محباوب تارین ساوگلی او ساوداگی     

می شود و پاس از شاکنجه و آزار بسایار، او را وادار مای      (yin-kio) کیائو -پاکدامن او، یین

 (.7 -332 :: کویاجی،)کند که به دشمنان پدر بطیوندد 

و سایتا   (Rama Tchandera)هور رام چنادر داساتان  مشا  -در هند نیز افسانه رامایاناا 

(Sita) بر خالف دو نمونه مذکور، . به داستان سیاوش و سودابه و یوسف و زلیخا همانند است

ر پااکی اسات، چاون    ظها باه شاهبانو سایتا کاه م     در اینجا زن از طرف مرد وسوسه می شاود و 

ای اثباات بای گنااهی از    پاکدامنی اش مورد تردید شوهر قرار می گیرد، پیشنهاد می شود تا بار 

از ناام   "مرد سیاه"مشابه اراده معنای ) که خود به معنای سیاه است  -نامادری رام . آتش بگذرد

رام باه هار   . مانعی برای به سلطنت رسیدن اوست و قهرمان ناچار به تبعید می شاود  -( سیاوش

و در هار دو  ( داز خاون سایاوش نیاز گیااه مای رویا      )جا می رسد، زیر پایش گیاهانی می روید 

روییدن گیاه از خون مقتاول،   (.23 -379 :26  بهار،)داستان نیز بن مایه بازگشت وجود دارد 

از نمودهای گیاه تباری و دلیلی برای مظلومانه بودن  قتل او بی گناهی مقتاول و نشاانه ای باه    

 قاائمی، )شمار می آمده که قاتالن را از کین خواهی خویشان مقتول هراسناک می کارده اسات   

در شاهنامه بهترین نمود برای این شکل از گیاه تباری را در داساتان سایاوش مای    (. 372 :37

 : بینیم که از خون به جفا ریخته سیاوش درختی شگفت سایه بر خاک می گسترد

 زخااااکی کاااه خاااون سااایاوش بخاااورد  

 نگاریاااااده بربااااارگ هاااااا چهااااار اوی

 باااه  دی مااااه نشاااان بهااااران بُااادی    
 

 

 کااای سااابز و ناااردباااه ابااار انااادر آماااد ی

 همااای باااوی مشاااک آماااد از مهااار اوی  

 پرستشاااااااگره ساااااااوگوران بُااااااادی  
 

 (2/372ج: :3 شاهنامه،)  
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بازگشت سیاوش به زندگی چگونه ممکن است؟ شاید کیخسرو کلیادی بار گشاودن  ایان در     

نوروز بزرگ و باززایی شهید پس از قربانی شدن به اساطیر کیخسرو  باز می گردد و نشان . باشد

کیخسرو بای  (. 372 : 3 کُبانچی،)است که بر جای مانده  "شب سور آزاده کیخسرو" بر گزاری

زایش اورا پیشگویی کرده و از همسارش خواساته   ( سیاوش)تردید انسان  مقدسی است، پدرش 

درست در شب زایش او، سایاوش باه خاواب پیاران آماد و فرارسایدن       . بود او را کیخسرو بنامد

 او زایش کیخسرو را آغاز روزگار نو، آیین نو و جشن ناو نامیاد  . دادروزگار شادی و سرور را خبر 

 (.379 :32 و دیگران، گرابار)

 :در شاهنامه چنین آمده است

 چنااااان دیااااد ساااااالرپیران بااااه خااااواب  

 سااایاوخش بااار تخااات و تیغااای بدساااات    

 ازایاااان خااااواب نوشااااین ساااار آزاد کاااان 

 کاااه روزی ناااو آئااابن و جشااانی ناااو اسااات  
 

 کاااه شاااامعی برافروختاااه زآفتاااااب   

 بااااه آواز گفتاااای نشاااااید نشساااات 

 زفرجاااام گیتااای یکااای یااااد کااان    

 شاااب زادن شااااه کیخسااارو اسااات   
 

 ( :3 :3:3فردوسی،)  

انجاام مای    در ساختار داستان کیخسرو کالبد دومی است که رساتاخیز سایاوش در کالباد او   

رساتاخیز ایازد   ) بازگشت کیخسرو به ایران هم زمان با بهار است و به پادشاهی رسیدن او. گیرد

سارها و سرسبزی و آبادانی سرزمین مصادف است با بارش باران، جوشیدن چشمه( هید شوندهش

و نشااط   نوروز در شاهنامه نماینده فرّ و شکوه، نمودار شادی(. 373 :64 پناهی،و  مالیمر) ایران

هماه  . توان یافتتر از آن نمیتر و ارزندهجشنی بزرگ. و پیک نیکی و خوشی و خوشبختی است

زرگداشت او می کوشند و به عنوان عالی ترین مظهر پیروزی و بهروزی از آن نام مای برناد   در ب

 (.368 :982کیوان،)

 :کمال مطلوب و غایت آرزوی کسی در مورد دیگران این است که

 باااه هااار کاااار بخااات تاااو پیاااروز بااااد   
 

 

 همااااه روزگااااار تااااو نااااوروز  باااااد   
 

 (2/976ج: :3 فردوسی،)  

 :چنین دعا می کنند و یا گرگین در حق کیخسرو

 کاااه خسااارو بااار هماااه کاااار پیاااروز بااااد 
 

 هماااااه روزگاااااارانش ناااااوروز بااااااد  
 

 (  88  /2ج: :3 فردوسی،)  
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تا قرن ششم هجری به نام وی شهرت داشته و جام کیخسرو  "جام جهان نما "کیخسرو ، که 

و با نیایش خوانده می شده است، فقط  به هنگام برگزاری مراسم نوروز این جام را می نگریسته 

 "بیاژن منیاژه  "در داساتان  . به درگاه اهورا مزدا آنچه را که می خواسته در آن می دیاده اسات  

کیخسرو پس از مشاهده ناراحتی شدید گیو و مأیوس شدن وی از باز یافتن فرزندش بیاژن مای   

 با ایان حاال اگار باه    . سواران بسیار به جست وجوی بیژن فرستم و در این راه تالش کنم: گوید

آنگااه جاام جهاان نماای را     . تا فروردین ماه رسد زودی موفق به یافتن وی نشوم نو امید مباش،

کاه باه روان   بخواهم و نیایش کانان بر پای بیایستم و بر بو م هفت کشاور را بنگارم و در حاالی   

محل و مأوای بیژن را که در جام بار مان آشاکار     بزرگان و پاکان و نیاکان خویش درود فرستم،

 (. 368 :984کیوان،)د به تو بگویم گرد

 :در شاهنامه چنین آمده است

 بمااااان تااااا بیایااااد مَااااهر فااااروردین  

 بدانگااه کااه تااز گاال شااود باااغ شاااد     

 زماااااین چاااااادر سااااابز در پوشااااادا

 باااه هرماااز شاااود پااااک فرماااان ماااا   

 بخاااواهم مااان آن جاااام کیتااای نماااای

 کجااااا هفاااات کشااااور بااااه او اناااادرا 

 کاااانم آفاااارین باااار نیاکااااان مااااا    

 بیژنساااترا هااار کجاااا   بگاااویم تاااو 
 

 کااه  بفااروزد در اناادر جهااان هااور ویاان      

 ابااار سااار همااای گااال فشااااندت بااااد      

 هااااااوا باااااار گااااااالن زار بخروشاااااادا  

 پرسااااتش کااااه فرمااااود یاااازدان مااااا   

 شاااوم پااایش یااازدان بباشااام باااه پاااای   

 ببیاااانم باااار و بااااوم هاااار کشااااور را     

 گزیاااااده جهاااااتن دار و نیکاااااان ماااااا   

 بااه جااام ایاان سااخن ماار ماارا روشنساات    
 

 ( 82:2  ج/ :3 فردوسی،)  

ن اشارت شاهنامه ،گواهی صادق بر ارزش معناوی ناوروز و شاکوه مراسام و نیاایش جشان       ای

. آن حتی در روزگارانی است که دست ما باه آساتان تااریخ آن نمای رساد      ۀفروردگان و پیشین

همراه با امید ها و آرزوها بر گزار می شده است و پیوساته الهاام    سال نو، ۀمراسمی که در آستان

سودابه نیز نشانه هایی از  .د دلباختگان سنت های ارزنده و پایداری بوده استبخش افکار و عقای

ساودابه در فارسای   . ایزدبانوی مظهر زایایی و برکت بخشی را در نام خود نمادیناه کارده اسات   

آماده کاه باه     در"sudabag"بوده، در پهلاوی باه صاورت    "hutapaka"باستان به صورت 

ت و این ارتباط او با آب، او را هر چه بیشتر به بااروری  معنای آب روشنی بخش و سود بخش اس

سایاوش نسایت و    در اوستا و ریگ ودا اثری از مادر(. :3-396 :38 دوستخواه،)پیوند می دهد 
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مادر سیاوش کنیزکی زیباست  در تاریخ ثعالبی،. در شاهنامه نیز چندان بدو پرداخته نشده است

خالقی (. 392 :4   ثعالبی،)رود ن سیاوش از دنیا میکه به کیکاوس بخشیده شده، بعد از زاید

خالقی )داند مطلق بر همین اساس و برمبنای شواهد موجود، سودابه را مادر حقیقی سیاوش می

 (. :3 :323مطلق،

استاد بهار نیز معتقد است با  توجه به نبود خدایی شهید شونده در کنار الهه آناهیتا که دقیقا 

قابل مقایسه است، به احتمال قوی می توان به وجود آن در کنار الهه ماادر  از هر جهت با ایشتر 

در ایران پیش آریایی نیز باور داشت که آیین متعلق به آن به ساودابه و سایاوش انتقاال یافتاه     

به باور وی، در تفکر اسطوره ای، تکرار منظم زمستان و بهار به روایات  (. 396 :449 ،بهار)است 

ری آسمانی توسط مادرش تبدیل شده؛ مرگی که در پی گریستن هاای الهاه   مرگ فرزند یا شوه

 (.394 :74 بهار،)مادر  که تبلور باران های بهاری است، به زندگی دوباره منجر می شود 

تکرار شونده باروری و مرگ و زایایی الگوی بنیاادینی را ساامان مای     ۀبدین ترتیب، این چرخ

م و تقسیم زمان کلی به واحد های جزئی سال و نقش آیاین  دهد که مضمون اصلی، باور به تقوی

اسطوره سیاوش، پس از . ابدی است -های تحویل سالها به یکدیگر در این چرخه بنیادین و ازلی

طی کردن دوران اساطیری بوسیله آیین های مرتبط با آن از قبیل آیین های سیاوشان ، ناوروز  

امااکنی اسات کاه در آن ساوگ      هاا و ناام آیاین   "وشانسیا". ادامه پیدا کرد ... و حاجی فیروز،

آیین سوگ سیاوش در پنچ روز آغازین نخستین ماه برگزار می شد و در . سیاوش برگزار می شد

بود، سال با جشن و شادی آغااز مای شاد کاه ایان در       "کین سیاوش"روز ششم که موسوم به 

به این ترتیب سایاوش در آغااز   . دتقویم های سُغدی و خوارزمی با آغاز تابستان مطابقت می کر

ناام داشات    "ناوروز بازرگ  "تابستان که نوروز می شد، کشته می شد ودر ششمین روز سال که 

به آخر اسافند منتقال    "پنجه دزدیده"در تقویم زردشتی این پنج روز به نام . رستاخیز می کرد

شود و به این ترتیاب  می شود و جشن رستاخیز سیاوش عمالٌ در اولین روز فروردین برگزار می 

: 374  حیادرپور و دیگاران،  )جشن نوروز با یادبود فروشی ها یا فروهرِ مردگان پیوند می خورد 

برگزاری آیین های سوگ سیاوش سخن رفتاه   ةقدیمی ترین سند تاریخی که در آن دربار(. 39

اهال  "ایان کتااب آورده اسات کاه      مربوط به قرن سوم هجری است؛ نرشخی در "تاریخ بخارا"

و  "کین سایاوش "را بر کشتن سیاوش سرودهای عجیب است که مطربان آن سرودها را  "بخارا

از (.  36 :24 نرشاخی، )گویند و از این تااریخ ساه هازار ساال اسات       "گریستن مغان"قواالن 

ایزدگیااهی را جشان مای     سایاوش،  ةروزگاران کهن ایرانیان با آمدن بهار و نوروز بازگشت دوبار
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دروازه کااه  )مغان بخارا قبار سایاوش را در دروازه شارقی بخاارا      "ق روایات نرشخیبر طب.گیرند

آن جای را عزیز دارند و هر سالی هر مردی آنجا یاک خاروس بارد و     می دانسته اند و( فروشان

هاای  خروس کشای یکای از آیاین   (. 33-32: همان) "...بکشد، پس از بر آمدن آفتاب روز نوروز 

از جمله پرندگان اساطیری در فرهنگ ایرانی به شمار می آید، زیرا خروس . سوگ سیاوش است

در آیین زرتشتی این . اولین موجودی است که با صدای اهورایی از آمدن خورشید خبر می دهد

پرنده دارای اهمیت ویژه ای  است اما کشتنش در سوگ سیاوش به صورت اماری عاادی جلاوه    

های مرتبط با  بازگشت سیاوش  سنت آمدن از سنت یکی دیگر(. 337 :44  مزداپور،) می کند

استاد مهارداد بهاار اعتقااد    . حاجی فیروز در روزهای پایانی سال و نوید فرارسیدن سال نو است

 سیاوش و زندگی پس از مرگ وی ةدارد که آمدن حاجی فیروز در واقع نمادی از بازگشت دوبار

 رتی سیاه، جامه ای سارخ و دایاره ای زنگای   با صو "حاجی فیروز"است؛ در روزهای پایانی سال 

در دست نمایان شده و با خود نوید فرا رسیدن بهار را می آورد؛ رنگ سیاه صورت حاجی فیاروز  

سایاوش   ةنمادی از تعلق سیاوش به جهان مردگان، رنگ سرخ لباس وی نمادی از زندگی دوبار

گیااهی اسات    ةط ایازد شاهید شاوند   بهار توس ةزنگی او نمادی از خبر آوری آمدن دوبار ةو دایر

 (.236-379 :234 بهار،)

 

 نوروز، اسطوره سیاسی 

در واقع تبلوری اسات از ایاده سیاسای    . جشن نوروز دراساطیر ایران  دارای ایده سیاسی است

ایرانی، همان ایده ای که توانسته است در طول سه هازار ساال باا قادرتی شاگفت انگیاز یاک        

ایرانیان از قادیمی  (. :39 : 37فکوهی، )تمدن ایران حفظ کند  پیوستگی فرهنگی را در حوزه

. ترین ایام، تمدنی کشاورزی بودند که در جشن مهم اعتدال بهاری و پائیزی را برگزار می کردند

 "مهرگاان "و سطس  "میتراگان"جشن اعتدال پائیزی به ایزد میترا تعلق داشت و از این رو ابتدا 

نوروز، این دو جشن در کنار جشن شش فصلی یا گاهنبااران    ری،خوانده شد و جشن اعتدال بها

اما از این جشن های شش گانه جدا شده و دارای ارتباطی تنگاتنگ باا یکادیگر    قرار می گیرند،

رابطه میان این دو جشن، ناوروز و مهرگاان،   . هستند که به خصلت سیاسی آنها مربوط می شود

ایان جشان را    "مولاه . م".ه ایرانی را تایید مای کناد  ساختار چرخه تفکر سیاسی فرجام شناسان

ناوروز در  . مای داناد   "اساتقرار پادشااهی ایاران   "دارای ارزش سیاسی و دو مرحله ی اساطیری 

. جمشید شهریاری آرمانی است یا سر نمونه ای از شهریاران ایرانی. مرحله نخست قرار می گیرد
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سقوط . ایده سیاسی ایرانی به شمار می آید سیس کنندهأاو با بر تخت نشستن خود، در نوروز، ت

بارد، اماا در مرحلاه دوم،    حاکمیت ایرانای را از باین مای    (ضحاک)جمشد به دست اژدی هاک 

همراه با جمشید،  (.372 :همان)سازد دیگر آن حاکمیت را برقرار می فریدون در روز مهرگان بار

اسات کاه    "فُارَه ایازدی  "این نماد  .یک نماد سلطنتی مهّم و جدید در شاهنامه معرفی می شود

در . تخت معروفش را به او ارزانی داشات، و او مانناد خورشاید تاباان بار آن جلاوس مای کارد        

یعنی روز نو یاا نخساتین روز ساال ناو، جشان گرفتاه شاد         بزرگداشت این واقعه بود که نوروز،

جشن اعتدال  بهاری نوروز بنابر شواهد تاریخی، جشنی بوده که به عنوان (. 376 :39کرتیس، )

از بین النهرین به ایران نفوذ کرده است اما این جشن در ایران بنابر نیااز هاای سیاسای ایرانای     

این بازسازی نوروز با دو نقطه اساسای در چرخاه اساطوره ای ایرانای در      در. بازسازی شده است

 "رپیثاوین "تبااط  عامال ایان ار  . نقطه آفرینش و نقطه فرجام. رابطه ای تنگاتنگ قرار می گیرد

(Rapithwin)    رپیثاوین، نماادی از   . یا سرور آفتاب نیمروز و جهت اهاورایی جناوب اسات

زماان آرماانی آفارینش زماانی از     (. :39 :373، فکوهی)حالت آرمانی ابتدایی و فرجامین است 

آفارینش را بوجاود آورد و در    نیمروز بود که اهورا مزدا پیش از ورود شار در آن قرباانی کارد و   

در همین زمان از نیمروز رخ خواهد داد؛ در واقع رپیثاوین ناه تنهاا     "فرَشگرد" پایان جهان نیز،

یکای از  . سرور زمان آرمانی اولیه است بلکه سرور زمان بازسازی جهاان و رساتاخیز نیاز هسات    

خویشکاری های رپیثوین آن است که با هجوم سرمای زمستان به زیرزمین مای رود و باا گارم    

آب های زیرزمینی بذر گیاهان و ریشه ای درختان را مراقبات مای کناد تاا از باین       نگه داشتن

نرود؛ بازگشت ساالنه رپیثوین در بهار نمادی از پیروزی نهایی خیر بر شر و بهار بر زمستان است 

کند؛ با آمدن رپیثوین شادی و امید به رساتاخیز کاه نماادی از    که رپیثوین آن را سرپرستی می

در آیین  های ایرانی باستان بخشای  . ی آفرینش خیر است، در دل ها زنده می شودپیروزی نهای

ایام نوروز  وی اختصاص داشت و به همین مناسبت در ةاز جشن نوروز به رپیثوین و آمدن دوبار

آثااری کاه در   (. 374 :43 هیننلاز، ؛ 399 :86 اسماعیل پور، )ین می شد نیایشی تقدیم رپیثو

اری باقی است و نمایندگان تابعه ملل گوناگون را نشان می دهد کاه  تخت جمشید به شکل حج

که به ترتیب به حضور شاهنشاه برسند، برگاردان و رسامی   هدایایی آورده و در انتظارند  تحفه و

عاام مای داد و بار تخات مای       شاه در چناین روزی باار  . از رسوم آئینی نوروز را نشان می دهد

مردم و نمایندگان ملل تابعه هماراه باا هادایا در دفااتری     نشست، شادباش دسته جات گوناگون 

ثبت و ضبط می شد تا هنگام احتیاج، مطابق صورت و دفتر چندین برابر باه آناان کماک شاود     
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لذا برگزاری جشن نوروز در تخت جمشید و دربار هخامنشی ایان جشان را    (.3:3 :74رضی، )

آن  پایتخات آئینای باوده کاه در     به یک نمایش سیاسی عظیم تبدیل می کرد و تخت جمشاید 

ایان  . ملت های امطراطوری گرد هم می آمدند تا وفاداری  و اتحاد خود را به پادشاه نشان دهناد 

نماد برکت بخشی این سرزمین باود،   مراسم در مقابل پادشاه هخامنشی که در مرکزیت قدرت و

یعنی  آنچاه  . است "فرجام آفرینش و"نوروز از جنبه سیاسی در ایران نماد تمرین . اجرا می شد

ناوروز در  . ایده و بنیان نظام سیاسای هخامنشای باود    در تخت جمشید هر ساله برگزار می شد،

قادرت سیاسای نیاز ایاده آفارینش و فرجاام را باا         ةمراسم جانبی و عمومی خود خارج از حوز

ین سافره هاای هفات ساین بارای گارد آوردن       نو همچ "تطهیر"و  "نوسازی"مناسک عمومی 

امشاسطندان و همین طور مشروعیت بخشی به نظاام خویشااوندی باه نماایش مای       انواده ها،خ

به این ترتیب انسجام فرهنگی و سیاسی پرمعنا و تاوان بخشای را بارای تاداوم جامعاه      . گذاشت

چند فرهنگی، چند ملیتی و گوناگون ، امطراطوری ایران به رغام تماامی ساختی هاا و مصاائب      

رو نوروز را باید جشنی دانست که همواره سیاسی باوده و سیاسای نیاز     از این. ساختممکن می

از . نوروز جشن ملای اسات  (. 3:3 :6امیری، صالحی)به همین معنا ملی است  باقی ماند و دقیقاً

این رو معاندان و ناسازگاران با فرهنگ ایرانی مانند اساکندر علای رغام بار خاورداری از قادرت       

زیرا نوروز نماد حاکمیات یاک نظاام فکاری و      برای خود بهره ببرد، نظامی نتوانست از این آئین

ها و اقوام گوناگون بر پایه مراسم آیینی تاا  یعنی اتحاد و همبستگی ملت. یک ایده سیاسی است

حدی مشترک به مرکزیت قدرت سیاسی و فرهنگی که حاافظ و ضاامن و نگاه دارناده صالح ،      

-397 ::4  فکاوهی، )اقوام و ملیت ها مای باشاد    پیروزی، برکت و پایداری و خوشبختی  این

 47.) 

 

 نوروز و همبستگی ملی ایران  

مردم ایران با مشارکت . شوندهای ملی از نماد های همبستگی ملی محسوب میاعیاد و جشن

در جشن نوروز به تأسی از آداب و رسوم کهن، همدلی و هم اندیشی خود را به گونه ای نمادین  

ارند واز این طریق حداقل سالی یکباار پیوناد و پیماان خاویش را باا نیاکاان،       به نمایش می گذ

خویشان، میراث های کهن، روح جمعی و هم وطنان خود تجدید می کنند و باه حفاظ میاراث    

 (.374 :23  دوستی،و  محمدیاری)های خود جان تازه ای می بخشند 
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ی مهم تاریخ ما را به هم و به زمانه ماا  اگر از منظر نوروز بنگریم، می بینیم که نوروز، رویدادها

پیوند داده است و نیز از عوامل و عناصر عمده در وحدت و انساجام فرهنگای ملات ایاران باوده      

. است و در استمرار بدون انقطاع آن نقش داشته است و خود شاهدی بر وجود این وحدت اسات 

های گوناگون در کشور ماا سابب   نتها، لهجه ها و سوجود پاره فرهنگ ها، گروه ها، اقوام، زبان

کاه کشاور ماا    در حاالی . شده است که گروهی به این فکر بیفتند که ایران کشوری ست متکثار 

اگار از فاراز دیادگاه آن باه تماشاا      . مظهر وحدت است و نوروز در این مورد شاهد خاوبی اسات  

. دتمان کشیده ایمبیاستیم متوجه می شویم آنچه که تکثر بنظر می آید پرده ای است که بر وح

هام اینکاه مثال هماه تااریخ سابب        نوروز این استعداد را دارد که هم این وحدت را بنمایاناد و 

ماا باا بزرگداشات    (. 374 :74 ،حساینی ) استحکام و استمرار آن باشد وخود در آن تداوم یاباد 

بره بهاری، باا  طبیعت، با سطهر گردون، با ورود خورشید به برج  پیوند و پیمان خود را با "نوروز"

ما با رویاندن سبزی در سرای  .کنیمسنبل و گل و تخم مرغ و ماهی تجدید می زمین، با سبزه و

در سافره ناوروزی،    "هاای هفتگاناه  سین"خویش، گرداندن ماهی های رنگین در آب و نشاندن 

 ةخود می نشاانیم و ساطس در روز سایزدهم، باه هماراه سابز       ۀطبیعت را در حرم و حریم خان

ماا ناوروز را آغاازگر     .نگی به سوی طبیعت می رویم و آن را باه آب روان پااک مای ساطاریم    خا

رستاخیز طبیعت، گاه رویش و زایش باغ و بوستان می دانیم و بر این باوریم که درنوروز، هنگاام  

تکانشای ناه   . نگرش نو، در تن پوش تازه ای بیاا آغاازیم   با طبیعت، باید روزگار نوئی را با روان و

مسکونی بلکه در خانه تن و جان دهیم و کین کدورت را از دل هاا بازدایم و تخام     ۀها در خانتن

باا   به همین جهت در دیدارهای نوروزی یاا اخیاراً  . نیکی و مهر عاطفی و آسمانی در آن بنشانیم

پیام های شاد باش، با خویشان و اقوام دور نزدیک خود پیمان تازه ای می بنادیم و پیوناد هاای    

امروزه نیز، نوروز تجلی گاه یگاانگی، هام اندیشای، هام کنشای و      . ن را استوار می گردانیمپیشی

با چنین کاارکردی ناوروز از روزگاار     .همدلی ایرانیان در درون وبرون مرز های ایران زمین است

بسیار کهن پیوندگر افراد و اقوام ایرانی بوده است و اینک هم به عنوان یکی از مهم ترین عناصر 

هنگ ملی و منطقه ای عامل همبستگی ملای اقاوام تشاکیل دهناده و نیاز بساتر پیوساتگی        فر

آئین نوروز (. 3 -397 :  شیخاوندی،)فرهنگی ملل هم جوار و هم مرز ایرانی به شمار می رود 

یکی از بلندترین نشانه هایی است که انسان ایرانی را به خاک و ریشه اش پیوناد مای زناد و در    

آداب نوروزی . که در این سرزمین پهناور زندگی کرده اند، هویت بخش بوده است باور تمام آنان

 با تمام ویژگی های خاصی که در میان مردمان ما دارد بر فرش ایران زمین گسترده شده اسات 
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جشن همواره ابزاری مهمی بارای آگااهی دهای و وحادت     (. 374 :27 دوستی،  و محمدیاری)

ی بود و حتی آنگاه که جشن معنای دینای، آماوزه ای و قدسای    نهادهای دین بخشی به جامعه و

آیین ها، آداب و رسوم و هنرهای مرتبط باا   خود را هم از دست داده بود باز هم نمادهای آن در

آن حفظ شده و این امکان را بدست داده تا در دوره های بحرانی یا گذار به رغم گسستگی های 

هاا باه خاوبی حفاظ شاود      برگزار کنندگان این جشنظاهری در فرهنگ یا جامعه وحدت عمل 

بطور کلی پایبندی گروهی از افراد یک جامعه به یک شیوه عمال جمعای   (. 3:3 :   ،بهرامی)

-ارتباطات میان اعضاء را تقویت میمانند برگزاری آیین مشخص و همگانی، ناخواسته پیوندها و 

جام اجتمااعی هام تقویات و اساباب      کند و در نتیجه ارتباط قوی بین اعضاء همبساتگی و انسا  

بازدید نوروزی  های چون دید وسنت (.3:8 :67توسلی، )شود ثبات و پایداری جامعه فراهم می

می توانند یادآور و تقویت کننده بحث هاای صاله ارحاام و از حاال یکادیگر بااخبر شادن و در        

رعایات و انجاام آن   صورت وجود مشکل به یاری هم شتافتن باشد که در دین مبین اساالم بار   

تاکید شده است رعایت این اصول می تواند در تقویات همبساتگی و وحادت باین افاراد نقاش       

باورهاا و  . نوروز از اجازاء و کلیات خاود دارای کاارکرد نیرومناد وفااق اسات       . مهمی را ایفا کند

 رفتارهای آیینی در سنت های نوروزی معمول در گوشه و کنار سرزمین هاای پهنااور در حاوزه   

نوروز همه سرشار از عناصری است که مهرآفرین و آشتی سازند و نوروز در کلیات خاود پارچم    

بلند وحدت و همبستگی است که در سر آغاز هر سال و هر بهار بر بلندای رواباط دیارین ساال    

ناوروز باه خااطر مباانی     (. 3:3 :4 صالحی امیاری،  )مردمان این سرزمین بر افراشته می شود 

ر و انسانی  اش که تعلق به هیچ قوم ، آیینی و دینی نادارد و مااهیتی وحادت    اعتقادی همه گی

یکای از اسارار فراگیاری و    (. 397 :98میر شاکرایی، )آفرین در سراسر پهنۀ ایران فرهنگی دارد 

شورآفرینی نوروز به مراسم و سنت هایی است که در اثنای آن انجام می پاذیرد و هرچناد ایان    

، متفاوت هستند اما برخی رسوم در اقصی نقاط ایران یکسان باوده  و  ها در مناطق مختلفآیین

همبستگی ملی ایرانیان را تحکیم و آنها را از غیرایرانیاان متماایز مای     همین اشتراک در رسوم،

مهم ترین آیین های ناوروزی مانناد برگازاری مهماانی هاا، دیاد و       (. 3:9 :77 نصری، )سازد 

دادن و گرفتن هدیه، پوشیدن لبااس ناو، چیادن سافره هفات       بازدیدهای خانوادگی و دوستانه،

های متعددی است که ایرانی ها از جنوبی ترین نواحی تا سین و آرزوی سالمتی و شادی، بخش

ناوروز   (.376 :9  ساازمند، )دهناد  ترین آن با  عشق و شور و هیجان خاصی انجاام مای  شمالی

نوروز با شرکت همه مردماان  . بشری است کوشش ایرانیان برای همزیستی آشتی جویانه جوامع
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در  "اقلیات  "و با شادی و سرور دسته جمعی و همگانی برگازار مای شاود و مفهاومی باه ناام       

نوروز از ارکان هویت ایرانای اسات و رماز مانادگاری آن را بایاد در      . فرهنگ نوروزی جای ندارد

جشان بازرگ ملای و فرهنگای      ایرانیان از آغاز در این.آیین های اندیشمندانه اش جستجو کرد 

پیوسته آرزوی روزگار بهتری برای خود و هم کیشان خود و تمام کسانی که نوروز را جشن مای  

گرفتند می کردند و این موضوع قرابتی ذهنی و فرهنگی میان تمام اقوام و خرده فرهناگ هاای   

خارده   وام وموجود در سرزمین نوروز می آفرید و بدین ساان ناوروز عااملی مهام در پیوناد اقا      

 . فرهنگ های ایرانی به یک دیگر بود و تا امروز این توانایی خود را حفظ کرده  است

 

 نتیجه گیری

نتیجه گرفته شده از این تحقیق تحت عنوان شأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیان با تاکیاد بار   

روز ساال نازد   شاهنامه نشان می دهد، که نوروز باستانی همواره کهن ترین سانت و عزیزتارین   

هدف این مقاله بیان این واقعیت بود که نوروز مهام تارین حلقاۀ پیوساتگی     . ایرانیان بوده است

در . فرهنگی اقوام ایرانی است که هزاران سال درون فالت ایران یا در بیرون آن با هم زیسته اناد 

ی کم رنگ این جشن فراوانی قومی، مذهبی و فرهنگی باعث نشده است تا همگرایی و وحدت مل

توان نوروز را میراثی دانست که میان اقوام مختلف کاارکردی وحادت آفارین    شود، از این رو می

بنابراین سعی در کمرنگ کردن و یاا زدودن آیاین   . نوروز سلسله جنبان هویت ایرانی است. دارد

اث مقابلاه باا میار   . های نوروزی ناشی از ناآگاهی تاریخی و اجتماعی و کاری بس خطرناک است

توان از میاان برداشات و یاا    های ملی را نمیزیرا اسطوره .بردفرهنگی یک ملت راه به جایی نمی

تأثیر آن را از بین بردبلکه باید در حفظ آن کوشید تا از نیروی درونی شان برای همبستگی ملی 

شاادمان  نوروز تمام اقوام و مذاهب را که در این مرز ایزدی زندگی می کنناد، یکساان   . بهره برد

یکی از قائم های سنن و فرهنگ ایرانی است کاه   "نوروز"نگه می دارد به همین جهت است که 

شاعرانی چون فردوسی، تعظیم آن را، بزرگداشت راستی و حقیقت و مارز و باوم ایاران و نشاان     

مردم نیک آن دانسته اند شواهد نشان می دهد که نوروز جشن تمام ایرانیان است و باه عناوان   

از کهن ترین و واالترین نشانه های فرهنگی ایران، سنتی مقباول و خوشاایند تماام اقاوام     یکی 

در معقوله حفظ و تقویت وحادت و همبساتگی ملای نقاش مفیادی را در جهات        ایرانی بوده و

   .نزدیکی اقوام و مذاهب ایفا می کند 
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