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مردم ايران زمين از ديرباز شيفته 
برگزارى آداب و رسوم نيكويى 
كه ســبب فزونى نيرو و نشاط 
و تقويت جسم و روان مى شد، 
بوده اند. نــوروز، گرامى يادگار 
نياكان انديشمند ما، سمبل و نماد اين مراسم كهن 
و ديرينه محسوب مى شــود. پيدايش نوروز در 
يادمان اســاطيرى ايران به سلسله پيشداديان و 
به دوران طاليى و آرمانى جمشــيد نسبت داده 
مى شود كه در باور ملى ايرانيان در آن روزگار 
پيرى، گرســنگى، تشنگى، ســرما و گرما و هيچ 
آفتى وجود نداشــت؛ آب و گياه، ناخشكيدنى و 
نعمت ها پايان ناپذير بود. آنگونه كه در بهشــت 

توصيف شده است.

واژگان كليدى :  نوروز، ساسانيان، نوروز عامه، نوروز خاصه

f.avarzamani@yahoo.comفريدون آورزمانى / دكتراى باستان شناسى/ عضو پيوسته پژوهشكده نظر

پيدايش نوروز
ــت و علت نامگذارى اين روز را چنين  نوروز به معنى روز نو اس
نوشته اند : جمشيد كه ابتدا او را جم مى ناميدند سير عالم مى كرد، 
چون به آذربايجان رسيد فرمود تخت مرصعى را برجاى بلندى رو 
به جانب مشرق گذارند و خود تاج مرصعى بر سر نهاده بر آن تخت 
ــت، همين كه آفتاب طلوع كرد و پرتوش بر آن تاج و تخت  بنشس
ــنى پديد آمد، مردمان از آن شادمان  افتاد، شعاعى در غايت روش
ــعاع  ــت، و چون به زبان پهلوى ش ــدند و گفتند اين روز نو اس ش
ــيد  ــد اين لفظ را بر جم افزودند و او را جمش ــيد» مى گوين را «ش
ــد.  ــم پيدا ش ــن عظيم كردند و از آن روز اين رس خواندند و جش

(ابوريحان،1352 : 281).
ــابورى در كتاب «نوروزنامه» درباره منشاء  حكيم عمر خيام نيش
ــبب نام نهادن نوروز آن بوده كه  پديدآمدن نوروز مى گويد : "اما س
چون بدانستند كه آفتاب را دو دور بُود يكى آنك هر سيصد و شصت 
ــاز آيد.... و چون  ــبانروز باول دقيقه حمل ب ــج روز و ربعى از ش و پن
جمشيد آن روز را يافت نوروز نام نهاد و جشن آيين آورد، و پس از 

آن پادشاهان و ديگر مردمان بدو اقتدا كردند". (خيام، 1385 :2)
ــانه ها را نمى توان دليل ايجاد جشن  ــت كه اين افس ــن اس روش
نوروز دانست، اما مى توان گفت كه با تكيه بر بنياد روايات متعدد، 

ــوم كرده است. نوروز  ــن نوروز را اين پادشاه اسطوره اى مرس جش
ــرزمين ماست براى شرح مراسم آن  ــوم بسيار كهن س چون از رس
ــفانه كهن ترين  ــخ آغاز كرد، اما متأس ــد از قديم ترين ايام تاري باي
اطالع ما درباره نوروز از زمان فرمانروايان هخامنشى فراتر نمى رود. 
ــن نوروز در آن زمان اغلب برگرفته از تصاوير  آگاهى ما درباره جش
ــى است.  و نقوش برجاى مانده بر ديواره بناها و كاخ هاى هخامنش
چگونگى مراسم جشن و بارعام به ويژه بر ديواره پلكان هاى شرقى 
ــمالى كاخ خشايارشا در تخت جمشيد به زيبايى و تفصيل به  و ش
ــد اين صحنه ها، نوروز  ــت، به نظر مى رس ــيده شده اس تصوير كش
ــيد تكرار مى شده است. در سوى شمال و  ــال در تخت جمش هرس
ــرق آپادانا، نژادگان پارسى و مادى كه براى بار نوروزى به دربار  ش
ــتاده و روبه روى آنان  ــد، در رده و صفى طوالنى ايس روى آورده ان
ــكش هاى نوروزيشان براى  ــاهى را با پيش نمايندگان اقوام شاهنش
ــر ملت بهترين هداياى مخصوص  ــاه بزرگ مى بينيم. نماينده ه ش

سرزمينش را به فرمانرواى هخامنشى تقديم مى كند.

نوروز در دوران ساسانيان
ــكانيان اطالع زيادى در  ــم نوروز در زمان اش از چگونگى مراس
ــار ملوك الفرس و  ــت، اما ثعالبى در كتاب «غرر اخب ــت نيس دس
ــراوان در دربار  ــكوه ف ــن مهرگان با ش ــيرهم» به برگزارى جش س
ــكانيان مخصوصاً خسرو شهريار اشكانى اشاره مى كند، بنابراين  اش
ــته  ــوان گفت كه آنها به آيين نوروز مانند مهرگان توجه داش مى ت
ــبختانه قسمت  ــن را برگزار مى كرده اند. خوش ــم اين جش و مراس
ــان بيرونى، حكيم  ــروى، جاحظ، ابوريح ــم اطالعاتى كه كس اعظ
عمر خيام، قزوينى و ساير نويسندگان دوران اسالمى درباره نوروز 
ــم هاى معمول  ــود آورده اند، انعكاس باورها و رس در كتاب هاى خ
دوران ساسانى است. مدارك موجود بيانگر آن است كه در روزگار 
ساسانى برگزارى جشن نوروز از هميشه عظيم تر و باشكوه تر بوده 
ــاس مجللى بر تن  ــاه لب ــت. پس از آنكه در بامداد نوروز پادش اس
مى كرد، اولين فردى كه به خدمت شاه مى رسيد موبد موبدان بود 
ــكه ها  ــترى، دينار و درمى از س كه با جامى زرين پر از مى و انگش
ــاهينى و با  ــبى و ش ــيرى و تير و كمان و دوات و قلم واس و شمش
ــبز و كودكى نيك روى به خدمت شاه آمده و او  دسته اى از جو س

را چنين مى ستود :
شها بجشن فروردين، به ماه فروردين، آزادى گزين بر داد و دين كيان /

ــى بر كاردانى / و دير زى با خوى  ــروش آورد ترا دانايى و بيناي  س
هژير و شاد باش با تخت زرين و انوشه خور به جام جمشيد / رسم 
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ساســانى،  دوران  در  شــواهد  اســاس  بــر 
پيشكش دادن و پيشــكش گرفتن امرى معمول 
به شمار مى آيد. به طورى كه در جشن نوروز هم 
نمايندگان كشورهاى تابعه، بزرگان و امراى كشور 
وحتى مردم عامه به پادشــاه پيشكش مى دادند 
و هــم آنهــا از پادشــاه پيشــكش مى گرفتنــد.

فلســفه پيشــكش دادن بــه پادشــاه ايــن بود 
كــه با نــگاه كــردن بــه هدايــا، شــادى و خرمى 
بــراى كشــور در ســال جديد بــه ارمغــان آيد. 

ــتى نگاه دار / سرت  نياكان در همت بلند و نيكوكارى و داد و راس
سبز باد و جوانى چو ُخويد

اسپت كامكار و پيروز، تيغت روشن و كارى بدشمن، بازت گيرا 
و خجسته به شكار، كارت راست چون تير كشور بگير نو، بر تخت 
ــت هنر و دانايى گرامى و درم خوار، سرايت آباد  با درم و دينار، پيش
ــراب را به پادشاه مى داد و دسته  ــيار. سپس جام ش و زندگانى بس
ُخويد (جوسبز) را در دست ديگر او مى گذاشت و دينار و درهم را 

در پيش تخت وى مى نهاد. (خيام، 1385 : 18و19)
ــاه و  ــد اين بود كه ش ــن هدايا كه گفته ش ــود از آوردن اي مقص
ــال شاد و خرم  ــر س بزرگان دولت را ديده بر آنها افتد تا در سراس
ــود. پس از اين مقدمات،  ــان مبارك ش ــال برايش ــند و آن س باش
ــى تقديم مى كردند،  ــه خدمت مى آمدند و هداياي بزرگان دولت ب
هداياى نوروزى از طرف شاهان كشورهاى دوست و تابعه (انيران)، 
شهرداران، اسپهبدان، همسران پادشاه و امراى كشور و گاهى عامه 
مردم به پادشاه تقديم مى شد، شاه نيز به هديه دهندگان به نسبت 
ــرد. وصول ماليات هاى  ــات و اهميت آنان چيزها هديه مى ك درج
ــانى در نوروز آغاز مى شد و اين رسم  ــاهان ساس مملكت در ايام ش
تا زمان فرمانروايان اسالمى نيز ادامه يافت و همچنان معمول بود. 
هدايايى كه از كشورهاى تابعه يا دوست و همجوار در نوروز تقديم 
ــد به تقريب همانند پيشكش هايى بود كه در دوران  ــاه مى ش پادش
ــانى اين رسم تداوم يافته  ــى مرسوم بود و تا دوران ساس هخامنش
بود براى مثال : از هند فيل و شمشيرهاى هندى و مشگ و پوست 
حيوانات و از سند، طاووس و طوطى و از روم پارچه هاى ابريشمى 

و مرزبانان شمش هاى زر و سيم. (جاحظ، 1343 : 238).

نوروز عامه و نوروز خاصه
ــده بود، به  ــيم ش ــن نوروز به دو بخش عامه و خاصه تقس جش
ــاره شد روز اول، پادشاه مراسم جشن را افتتاح كرده  طورى كه اش
ــود، روز دوم مخصوص  ــاى هدايا را اعالم مى نم ــار و اعط و دادن ب
ــور باالترين مقام و اهميت را دارا بودند يعنى  ــانى كه در كش كس
ــوم  ــراف و نجبا بود، روز س ــدان بزرگ اش ــدگان هفت خان نماين
ــى مقام، روز چهارم اعضاء  ــوران و نمايندگان روحانيان عال سلحش
ــم فرزندان و مالكين  ــتگان و محارم درگاه، روز پنج خانواده و بس
ــم شاه به استراحت و تماشاى  بزرگ به ديدار مى آمدند و روز شش
هدايا مى پرداخت و اين روز را نوروز بزرگ مى گفتند. در آن هنگام 
ــتان و كسانى كه شايسته خلوت او شمرده  فقط نزديك ترين دوس
ــتند. اين اطالعات را «كسروى» و  ــدند با او همنشينى داش مى ش
ــد. در روزهاى نوروز همه  ــى» با كمى اختالف ثبت كرده ان «بيرون
ــيمين براى شاه به شكل سمبليك  روزه در كوزه هاى آهنين يا س
ــن آب از دو نفر نيك بخت  ــاه مى گفت : "اي ــد و ش آب مى دزديدن
ــبز كه به نخ  ــد" و گردنبندى از ياقوت س ــده ش ــت دزدي و پربرك
ــده بود به  ــيده و منجوق هايى از زبرجد به آن آويخته ش زرين كش
ــياها و  ــتند و تنها دختران اين آب را از زير آس گلوى كوزه مى بس

چشمه سارها مى دزديدند. (اينوسترانسف،1351 : 95)
هر روز از سال در زمان ساسانيان فرشته نگهبانى داشته كه آن 
ــد؛ روز اول ماه روز هرمزد (اهورمزدا)  ــم او ناميده مى ش روز به اس

ــپندان ناميده مى شد كه ارواح  ــش روز ديگر به اسامى امشاس و ش
ــد.  برخالف چهار  ــول اهورامزدا بوده ان ــدس و جاودان و در ح مق
امشاسپند اولى كه هريك هويت جداگانه و مستقل دارند، خرداد و 
امرداد (هوروتات و امرتات) هميشه با هم هستند، خرداد، نگهبان 
ــور يكى در نقطه اى  ــت و حض آب ها و امرداد نگهبان رستنى هاس
ــم به عقيده  ــت. مى توان گفت روز شش ــان حضور ديگرى اس نش
ــتيان روز ميالد زرتشت پيامبر ايرانى است كه در همين روز  زرتش
ــود و گشتاسب مذهب زرتشت را در  نيز به پيامبرى برگزيده مى ش
اين روز پذيرا شد و رستاخيز هم نيز در همين روز ششم فروردين 
واقع خواهد شد. در اين روز سعادت بر اهل زمين قسمت مى شود 

و از اين جهت است كه ايرانيان آن را روز اميد ناميده اند. 
ــظ» در كتاب «تاج»، بارعام را به صورت ديگرى به ثبت  «جاح
ــت : "از عادات و اخالق پادشاه يكى اين است كه يك  ــانده اس رس
ــرگان و يك روز در نوروز بارعام دهد و در اين روز هيچ  روز در مه
ــت و شريف را از باريافتن  كس از خرد و بزرگ و دانا و نادان و پس
ــاه موبد را فرمان مى داد كه مردان مورد  باز ندارد پس در آنروز ش
اعتمادى از همراهان خود را مأمور كنند كه بر در سراى شاهى كه 
ــت بايستند تا هيچكس از بار يافتن به  براى ورود افراد ملت باز اس

حضور شاه باز داشته نشود". (جاحظ،  1343 : 216).
ــم نوروز با خواندن سرود و اجراى موسيقى همراه بود. نام  مراس
ــرود  ــى از اين آهنگ ها از آن دوران به يادگار مانده مانند «س بعض
ــرودهاى  ــاه بود و س ــرود تهنيت به پادش خطاب» كه محتمًال س
ــرودهايى مربوط به باران  ــار كه مخصوص خود نوروز بوده و س به
ــبب بارندگى بوده، يعنى سرودهايى  ــتارگانى كه س و مجموعه س
ــاورزى اهميت فراوان  ــه مربوط به عوامل طبيعت بوده و در كش ك
ــتند و يادآورى آنها در نوروز به موقع و شايسته بود و باالخره  داش

سرودهاى آفرين و خسروانى 
ــن  ــرود ديگر. جش و دهها س
نوروز در بين عامه مردم نيز با 
ــوق و شادى برگزار مى شد  ش
ــوروز در  ــيارى از آداب ن و بس
نوشته هاى متفكرين ايرانى در 
دوره اسالم منعكس شده است. 
بيرونى روايت مى كند : هركسى 
ــدادروز نوروز پيش  كه در بام
ــخن گفتن سه بار عسل  از س
بچشد و خانه اش را با سه تكه 
ــد، در طول  ــمع بخور ده ش

ــم  ــال از بيمارى ها در امان ماند و قزوينى تأكيد مى كند كه رس س
ــيرينى در دوران ساسانى همگانى بوده است :  تعارف و خوردن ش
"به همديگر شيرينى هديه مى كنند و براى توجيه اين رسم گويند 
كه چگونه نيشكر در دوران جم پيدا شد" بيرونى مى افزايد در اين 
ــويند تا از گناهان  روز جم به مردم فرمان داد كه خود را با آب بش
ــه علت واقعى  ــوى ديگر بعضى نقل مى كنند ك ــوند. از س پاك ش
ــو در اين روز آن است كه اين روز به خرداد اختصاص  شست و ش

دارد كه فرشته موكل بر آب است و اوست كه با آب پيوستگى 
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ــش روز) طول  ــت كم ش ــانيان بين عوام و خواص از جايگاهى ويژه برخوردار بود چنانچه برگزارى آن چند روز (دس نوروز در دوران ساس
ــد. نوروز كوچك يا نوروز عامه پنج روز بود و از يكم تا پنجم فروردين  ــيم مى ش ــيد و به دو دوره نوروز كوچك و نوروز بزرگ تقس مى كش
ــد. در هر يك از روزهاى نوروز  ــن نوروز بزرگ يا نوروز خاصه برپا مى ش ــم فروردين (خردادروز)، جش ــد و روز شش ــته مى ش گرامى داش
ــاه پيشكش مى كردند. در روز ششم، شاه به تماشاى هدايا  ــاه مى آمدند و هداياى خود را به ش عامه، طبقه اى از طبقات مردم به ديدار ش
مى پرداخت. مراسم تاجگذارى شاهان ساسانى نيز در نوروز با شكوه خيره كننده اى انجام مى شد كه در نامه اى ديگر به شرح آن خواهيم 

پرداخت.

طاق كسرى، تيسفون 
خسرو انوشيروان در سال 549 ميالدي، پس از برگزاري مراسم نوروز دستور ساختن تاالر بزرگي را به ضميمه كاخ سلطنتي تيسفون كه از دجله فاصله زياد نداشت صادر 
كرد و اين تاالر و ساختمان ضميمه آن، سال 551 ميالدي آماده بهره برداري شد و آيين هاي نوروزي آن سال در آنجا برگزار شد. دهها سال مراسم نوروزي در اين تاالر 

مأخذ : www.fadak.usبرگزار مي شد.

دارد، از اين روست كه مردمان در هنگام سپيده دم اين روز خود 
ــدند، گاهى  ــتند و در آب كاريز و آبگيرها غوطه ور مى ش را مى شس
ــتند و آن را براى تبرك و نيز به  اوقات از آب هاى جارى برمى داش
ــازند بر خود مى پاشيدند و  اين منظور كه آفت ها را از خود دور س
ــيدند. «دمشقى» گويد :  همچنين مردمان به يكديگر آب مى پاش

ــن را با روشن كردن آتش در شب هنگام و با  "عامه مردم اين جش
ــزار مى كردند و به زعم آنان  ــن آب بر زمين در بامدادان برگ ريخت
اين كار هم براى از ميان بردن بخارهايى است كه زمستان در هوا 
ــته و هم براى اعالم فرارسيدن سال نو و آگاه كردن  برجاى گذاش

مردم از شروع جشن نوروز بود".


