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Abstract 

Mythological interpretations of Nowruz have been developed in accordance with the 

dominant discourses of varied historical periods. By interpretation of Nowruz, we mean 

the great historical and trans-historical events of each tradition that are identified with 

the spring equinox in the historical and literary texts concerning Nowruz. 

In this article, we have reviewed the financial and administrative functions of the 

solar calendar which has made it possible for the rituals of Nowruz to continue. 

Additionally, we have investigated the evidence of the transformation of the 

interpretation of Nowruz in The Treatise on the Day of Khordad of the month of 

Farvardin written during the reign of Parviz II (r. 590-628 AD), Āthār al-Bāghīyyah by 

al-Bīrūnī (362-440 AH), Ajāyib al-Makhlqhāt by Zakaria Ibn-Mohammad Qazvīnī 

(602-682 A.H.), some texts from the middle period of the history of Iran, and ḥadīth 

narrations from Nowruz-nameh texts of the Safavid period. Afterward, we compared 

these materials with some Nowruz-nameh books written in Transoxiana. 

By a descriptive-analytical method and a comparative approach, we have examined 

three Sassanid, pre-Safavid, and Safavid interpretations of Nowruz, each of which 
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peculiarly considered Nowruz to be identical to historical and trans-historical events of 

the past and future. 

Keywords: Nowruz-nameh, Transoxiana, Āthār al-Bāghīyyah, Ajāyib al-Makhlūqāt, The 

Treatise on the Day of Khordad of the month of Farvardin, Mu῾allā ibn-Khunays 
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  تطور تاريخي تفسير نوروز تا پايان دوره صفويه
  *حبيب اله اسماعيلي
  **جمشيد نوروزي

  چكيده
هاي مختلف تاريخي تطّـور   تفاسير و تعابير اساطيري از نوروز، به تناسب گفتمان حاكم بردوره

نوروز آن كه در متون تاريخي و ادبي مرتبط بـا نـوروز، آعـازين    يافته است. منظور از تفسير از 
  است. روز سال مقارن با رخدادهاي بزرگ تاريخي وفراتاريخي فرض شده

در نوشتار حاضر، عالوه بر اشاره به كاركرد مالي و اقتصادي گاهشمار خورشيدي كه امكان 
رساله ماه فـروردين  « نوروز در تداوم سنت نوروز را فراهم كرده است، شواهد تطّور تفسير از 

آثارالباقيـه عـن   «.م ) ، 628- 590نوشته شده در روزگار خسـروپرويز (حكومـت:    »روز خرداد
ذكريـا ابـن محمـد    » عجايـب المخلوقـات  «.ق)،  440- 362ابوريحـان بيرونـي(  » قرون الخاليـه 

نوروزنامـه   .ق)، متوني از دوره ميانه تاريخ ايران و روايـات منـدرج در چنـد   682- 602قزويني(
نوشته شده در روزگار صفوي جستجو و مقايسه شد. عالوه بر متون ياد شده، اين متون با چند 

  نوروزنامه تاليف شده در فرارودان نيز مقايسه شد. 
اي، سـه   مقايسـه  رويكـردي  بـا  و تحليلـي  - توصـيفي   در چارچوب گفتـار بـاال، بـا روش   

هريك به گونه اي متفاوت از ديگري، فرض تفسيرساساني، پيشاصفوي و صفوي از نوروز، كه 
تقارن نوروز با رخـدادهايي تـاريخي و فراتـاريخي مـوثر در گذشـته و آينـده تـاريخ را بيـان         

 است است، بررسي شده كرده
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رسـاله مـاه فـروردين    «، »عجايب المخلوقات«، »آثارالباقيه«، »فرارودان«، »نوروزنامه«ها: دواژهيكل
  »خنيسمعلّي بن «، »روزخرداد

  
  مقدمه .1

هاي نوروزي و بازآرايي تفسير نوروز  از ميان پرشمار عناصر هويت ايراني، توجه به سنن و آيين
در افق قرائت صفويان از تشيع چشمگير است. مقصود سخن در اين نوشتار آن كه نـوروز بـه   

كـم سـه   توان دست  مثابه سنتي ديرپا در گذر اعصار و قرون، تفسيري واحد نداشته است و مي
تفسير از نوروز را به تناسب روزگار ساساني، روزگار پيشاصفوي و عهدصفوي شناسايي كرد و 
از تطور تاريخي آن سخن گفت. مرور كوتاه بر تفسيرهاي متفاوت از نوروز در متني منتسب به 

هـاي عهـد صـفوي و     روزگار ساساني، متون و منابع ادبي و تاريخي بعد از اسـالم، نوروزنامـه  
دهد. به ديگـر  هاي نوشته شده در فرارودان تطور تاريخي تفسير از نوروز را نشان مي زنامهنورو

هاي مختلـف بـازآرايي    سخن، نوروز در در ادامه تحوالت تاريخي پيشين، در افق تاريخي دوره
اسـت. وجـه بـارز ايـن      ومتناسب با گفتمان حاكم بر آن روزگار تفسيري ديگـر پيـداكرده    شده

 توان يافت كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.  هاي روزگار صفوي مي در نوروزنامه بازآرايي را

هاي اداري  هاي نوروزي به سبب كارآمدي گاهشماري در سنت ناگفته نماند كه سنن و آيين
است. از هرسو كه به چهـار كـاركرد نـوروز، يعنـي:      ايران زمين، با سال مالي رابطه وثيقي داشته

كشاورزي، اساطيري و آييني بنگريم، به مهمترين كاركرد نوروز يعني سال مـالي  كاركرد اداري، 
رسيم كه البته تحقيق درمورد آن پرشمار است. در مدخل نوشتار حاضر،  به قـدر ضـرورت    مي

  به آن توجه خواهدشد. 
گانه و تفسير و تعبير اسـاطيري از   همان گونه كه در آغاز سخن آمد، از ميان كاركردهاي سه

است كـه درتفاسـير متفـاوت از     قرارگرفته  وروز، در مقاله كنوني وجه اساطيري آن مورد توجهن
است. در نوشتارحاضر، براي تشريح سخن و يافتن گواه اين مـدعا مطـرح ،    نوروز متجلي شده

شد. سپس شواهدي از تلقـي نـوروز    بررسي  »ماه فروردين روز خرداد«ابتدا شواهدي از رساله 
هـاي  شد. شواهد تفصـيلي از نوروزنامـه   ز متون تاريخي و ادبي بعد از اسالم  يافتهدر تعدادي ا

عهد صفوي، بخش اصلي نوشتار كنوني است. حاصل اين بررسي، با مفـاهيم منـدرج در چنـد    
نوروزنامه رايج در ديگر حوزه فرهنگي نوروز يعني فرارودان مقايسـه شـد كـه نتـايج آن گـواه      

  در ايران روزگار صفوي است.  نگاري روزنامهاي خاص از  نو وجود گونه
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  هاي پژوهش و روش پژوهش عا، پرسشمد 1.1
تفسير متفاوت از نوروز، متاثر از گفتمان حاكم است. وجود دست كم سه گونه تفسير از نوروز 

اسالمي، پيشاصفوي و صفوي تاثير گفتمان حاكم و تطـور تـاريخي تفسـير از     در سه دوره پيشا
دهد. از طريق مقايسه و تطبيق نكات ياد شده، مدعاي گفتار حاضر با توجـه   ن مينوروز را نشا
  ها به آزمون گذارده خواهد شد: به اين پرسش

مانده  آيا تطور تاريخي تفسير نوروز در ادوار مختلف تاريخي با بررسي اجمالي متون باقي .1
  است؟  از روزگار ساساني، عهد پيشا صفوي و زمانه صفويان، قابل رديابي

هاي تاريخي مرتبط بـا   هاي عهد صفوي با متون وگزارش هاي نوروزنامه مهمترين تفاوت .2
هاي حـوزه تمـدني و فرهنگـي نـوروز      هاي پيش از خود و ديگر نوروزنامه نوروز و نوروزنامه

 چيست؟

با هدف كشف تبار تاريخي، تصور تقارن نوروز با روزهاي بزرگ و با توجـه بـه مسـئله و    
اتخـاذ شـد و بـراي    اي  مقايسـه  رويكردي تحليلي، با –توصيفي  اين پژوهش، روش هاي سوال

گردآوري اطالعاتي كه بتواند مدعاي نوشتار حاضر را به سنجش بگذارد بـه متـون تـاريخي و    
  ادبي و نسخ خطي مرتبط مراجعه شد.

  
 پيشينه پژوهش 2.1

هاي گاهشـماري مـرتبط و ...    كاركردهاي مالي، سنت  ها و مراسم نوروزي، درباره نوروز، آيين
تاليف شده است. تنوع و   نامه در داخل وخارج از ايران پايان مقاله و آثار متنوعي در قالب كتاب،

تواند موضـوع پژوهشـي مسـتقل     ميخود  تعدد آثار منتشرشده در اين حوزه به حدي است كه
ري از نوروز و بـه واقـع يـافتن تبـار محتـواي      باشد. به سبب آن كه تطور تاريخي تفسير اساطي

هاي عهد صـفوي   هاي عهد صفوي، كانون اصلي نوشتار حاضر و گرانيگاه نوروز نامه نوروزنامه
روايت مشهور معلّي بن خنيس است كه نوروز را مصادف بـا روزهـاي بـزرگ شـيعي فـرض      

  مورد توجه قرارگرفت.  كند، در پيشينه پژوهش حاضر نيز آثار مكتوب مرتبط با اين موضوع مي
كه بـه زبـان عربـي     »النيروز«در كتاب » االمام الخالصي«زاده ملقب به  محمد مهدي خالصي

است و در كاظمين منتشرشده است، با اشاره به روايت اوستايي تقارن نوروز با روزهاي بزرگ 
را در  تاريخي و اساطيري، همزمان فرض كردن نوروز با روزهاي بـزرگ تـاريخي و اسـاطيري   

هاي مجـوس دانسـته اسـت. وي در كتـاب خـود حـديث معلّـي بـن خنـيس را           شمار دسيسه
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السند ارزيابي كرده است و با تعجب از غفلت عالمـه مجلسـي در خصـوص همزمـان      ضعيف
شـمارد و بيـان    تصور نمودن نوروز با روزهايي مانند بعثت و غدير و...، آن را غيرعقالنـي مـي  

روزهاي مورد عنايت شيعيان كه منطبق بر گاهشماري قمري اسـت،   كند كه اين تصورات با مي
زاده حديث معلّي بن خنيس در اساس سـخني مجوسـي اسـت.     در تباين است. به باور خالصي

 و شـيعه  مذهبي هاي كتاب در نوروز«عبداالمير سليم در مقاله ) 17- 16: 1957(خالصي زاده: 
با رويكردي غير تاريخي، احاديث مختلف شيعي در باب نوروز را نقـل   »هاي آن ريشه بررسي

اي گذرا به متن از بندهش كـه حـاوي تقـارن نـوروز بـا       كرده است. نويسنده اين مقاله با اشاره
روزهاي بزرگ تاريخي و اساطيري است، معتقد است، امكان دارد اين موضوع حاصل القائـات  

تاريخچه «محمد جواد خراساني در ) 436، 1349الميرسليم: زرتشتيان جديداالسالم باشد. (عبدا
است. وي در وجود ايـن حـديث در    سنديت حديث معلّي بن خنيس را زير سوال برده »نوروز

مصباح شيخ طوسي ترديد كرده و معتقد است اگر عالمه مجلسي به صحت اين بخش از كتاب 
ديث معلّي سـنديت نـدارد، زيـرا در    كرد. خراساني معتقد است ح يقين داشت، به آن اشاره مي

نـوروز در تـاريخ و   «سيد جواد مدرسـي در مقالـه   ) 19: 1360اصول كافي نيست. (خراساني:
، ضمن اشاره به ضرورت احترام به سنن نوروزي به داليل عقلي، روايات نقلي مشـهور  »اسالم

مدرسـي نيـز   اسـت.   شيعي در مورد نوروز را به بحث كشيده و در سنديت آنها تشكيك كـرده 
زمان فـرض كـردن روزهـاي بـزرگ شـيعي بـا نـوروز بـه سـبب نـاهمخواني            معتقد است هم

نـوروز در  «در مقالـه   ).115و 114، 1366گاهشماري قمري و شمسـي، نارواسـت (مدرسـي:   
اسـت. جعفريـان    هـا آمـده   نوشته رسول جعفريان، گزارش مفصلي از نوروزنامه» فرهنگ شيعه

سنت بررسي كرده و درباره سنديت حديث مشهور  ي شيعي و اهلموضوع نوروز در منابع رواي
است. وي كه سلسله روايت معلّي ابن خنيس را تـا ابـن    معلّي بن خنيس مفصل نيز بحث كرده

و لـذا   فهدحلّي رديابي كرده، آورده كه اين روايـت پـيش از او در منـابع كهـن شـيعي نيسـت      
هايي از رساالت نوروزي كه تقارن  ن نيز بخش. مقاله جعفرياشود آن تقويت مي  احـتمال جـعل

حبيـب  ). 210 ،1376است (جعفريـان:  داند، آورده نوروز با روزهاي بزرگ شيعي را ناممكن مي
نتيجه گرفته است كـه  » اسالمي روايات در نوروز سند بازخواني«محجوب نيز در مقاله:  زماني

گفتار معلّي ابن خنيس قولي منجمانه است و با گفتار امام معصوم(ع) سازگار نيسـت. نويسـنده   
افزودن ادعيه و مناسك نوروزي به تناسب روزگار صفوي را ناشي از ايدئولوژي غالب بر ايـن  

هـايي كـه از آن    و مختصر آن و كتاب  مصباح  هاي نسخه  بررسيمحجوب از دوره دانسته است. 
گيرد كه اين حديث جزو متن كتاب شيخ طوسي نيست؛ مختـاري بـا    اند، نتيجه مي كرده  نقل  دو
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در   تر نيست و نيز با لحاظ ايـن كـه ايـن روايـت     هاي كهن اشاره به اينكه اين حديث در نسخه
ا مالـك  يـ   كند كه حديث غيرمستند را كاتب خاتمه كتاب وجود ندارد، اين گونه جمع بندي مي

راز «محمـد بشـيري در مقالـه    ) 1379،28. (محجـوب: آخــر كتـاب افـزوده اسـت      بــه   نسخه
با اشـاره بـه تقـارن زاد روز زرتشـت بـا نـوروز، از       » نوروز در دوره ايران اسالمي ماندگاري

تقدس نوروز در ايران پيش از اسالم سخن به ميـان آورده اسـت. وي در ايـن مقالـه از تقـارن      
پيوند را در  راز ماندگاري نوروز ر و ظهور حضرت حجت (عج) نيز سخن گفته ونوروز با غدي

 آن با مساله خلقت و ظهور حضرت مهدي(عج) وتناسب آن با زمان ظهـور موعـود زرتشـتيان   

، هـم در  »عالمـه طهرانـي  «) محمد حسين طهراني مشهور بـه  31، 1385دانسته است. (بشيري:
سنديت روايت معلّي بن خنيس  »ر جاهليت و اسالمنوروز د«شمار كساني است كه در كتاب 

كه اين روايت، جعلـي اسـت و سـندي كـه      همسلّم شدبه گفته طهراني براي او اند.  را رد كرده
 ايـن  طوسـي  مصباح شيخ اصل خهدر نس. به گفته او برساند وجود ندارد (ع)بتواند آن را به امام

را  همـين مسـأله  وي  اسـت.  افزوده شـده مصباح المجتهد ناسخ سوي از  است و مفقود روايت
است. طهرانـي هـم   خود شيخ از كنند كه  كه همه را به اشتباه انداخته و تصور ميداند  عاملي مي

بر ناهمخواني حديث معلّي بن خنيس با ايامي كه مقارن با نوروز فرض شـده و نـاهمخوان بـا    
 كـالم  فـي  النـوروز  حـديث «) 174و  123: 1392گاهشماري قمري است، تاكيد دارد. (طهراني

اسـت. نويسـنده بـا تكيـه بـر       نيز به قلم رضا مختاري به نگارش درآمده» الحلي فهد ابن العالمة
اصول تحقيقات حديثي، به صراحت حديث معلّي بن خنيس را جعلـي دانسـته وآن را افـزوده    

در هـيچ  رضا مختاري، اين حـديث  به نظر داند.  شيخ طوسي مي» مختصر المصباح«نساخان به 
شيخ طوسـي  » مختصرالمصباح«يك از متون حديثي قبل از ابن ادريس نيست و به نسخه خطي 

 »نوروز در روايات اسـالمي «مهدي مهريزي در مقالـه  ) 48، 1395است. (مختاري: افزوده شده
هاي مختلف از جمله روايـت معلّـي    هايي از نوروزنامه روايات موافق و مخالف نوروز و بخش

و امـور ديگـر،   مختلـف  شـواهد  به با توجه كه بن خنيس را بررسي كرده و نتيجه گرفته است 
دانـستن، سخني ناصواب است؛ چنـان كـه آن را     مـجوسي  نوروز را در دوره اسالمي از شعائر

اسـالمي    روايات  در  ينهاواقعيت خارجي ندارد. گذشته از ا نيز انگاشتن  پرستان ترويج آيين آتش
  مخالفت  ، عدم اقتضاي قواعد عمومي دينيو  است  و سخن فقيهان، فضيلت روزه نوروز مطرح

هاي  عالوه بر آثار باال، دو مقاله كه به معرفي نوروزنامه )31و21، 1379(مهريزي: با نوروز است.
تواند مورد توجه  حاضر مياند، در شمار پيشينه پژوهش  ماقبل صفوي و روزگار صفوي پرداخته

و  مريم اورعي قـديري را  »ي)نهم هجره در عصر اسالمي (تا سد ها بررسي نوروزنامه«باشد. 
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ها از سـدة دوم هجري  نگارش نوروزنامهاند. در اين مقاله آمده كه  تاليف كردهعبدالرحيم قنوات 
آيين پادشاهان ايران در مواردي مانند: . به اوج رسيددر سدة سوم و چهارم هجري و  آغـاز شد

بـودنِ زمــان گـردآوري     برگزاري نوروز، تقويم بر اساس نوروز ايراني و حل مشكل نامتناسب
گرفتن نوروز  اي ايرانيان، اشعار و آداب و رسوم نوروزي، پيامد قراره خراج، علل برپايي جشن

اسـت. از هفــده    دهآمـ  هـا  در نوروزنامـه  در هر يك از روزهاي هفته و بيان احكام فقهي نوروز
(اورعي و  .نوروزنامه كه نامشان در منابع مختلف ثبت شده، اكنون تنها پنج اثر در دسترس است

تاليف زهره زرشناس » نوروز و نوروزيه نويسي در عصر صفوي«) در مقاله 227- 226قنوات: 
ه هـا، ادعيـه و فضـايل نـوروز در نگـا      و محسن جعفـري، ويژگـي زمـاني و زبـاني نوروزنامـه     

مانـده از   نويسان مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله نه رساله نوروزنامه بـاقي  نوروزنامه
است. زرشناس و جعفري، تعيـين روز شـرعي نـوروز،     روزگار صفويان معرفي و توصيف شده

بينـي را در   ها و اعمال نوروز از منظر فقه تشيع، پوشاك و خوراك مناسب نـوروز و طـالع   آيين
اند. به نظر نويسندگان مقالـه پاسـخ بـه دغدغـه ايرانيـان       ها دانسته موارد پربسامد نوروزيهشمار 

ها بوده است. (زرشناس و جعفـري:   ترين عامل نگارش نوروزنامه باورمند به مباني ديني، اصلي
تحليل تـاريخي مقـارن سـازي    «در مقاله  وجيهه ميري و مصطفي پيرمراديان) 73و66، 1391

گيـري هويـت ملـي، بـه      از منظر نقش نوروز در شكل »غدير در عصر صفويجشن نوروز و 
صفويان با هدف تحكيم هويت سياسـي خـود،   در اين مقاله آمده است كه . اند موضوع پرداخته

كردند. به نظـر آنـان، پيونـد     نوروز را به مثابه نماد اتحاد ملي با رونق و شكوه فراوان برگزار مي
دهد. نويسندگان شواهد اين  يراني و شيعي عصر صفوي را نشان مينوروز و عيد غدير، هويت ا

هاي نوشـته شـده در    مدعا را در روايت معلّي بن خنيس،  نقل شده در بحاراالنوار و نوروزنامه
هـا و منـافع مـالي     اند. مقابله با عثمـاني  عصر صفوي كه موضوع نوشتار حاضر نيز هست، يافته

ر ديگر عواملي است كه براي بزرگداشت نوروز در روزگار حاصل از آيين نوروزي نيز در شما
هـاي  نوشـته شـده در     است. مولفان شواهد متنوعي از منابع ادبي و سـفرنامه  صفويان ذكر شده

  .)54و66، 1398(ميري و پيرمراديان:  اند را در تاييد مدعاي خود آوردهروزگار صفوي 
يژه كوشش ارزنده در اثبات نامستند بودن به رغم كوشش ارزشمند نويسندگان آثار باال، به و

حديث معلّي بن خنيس، به تبار موارد مطرح شده در روايت اشـارتي نشـده اسـت و رويكـرد     
اند. در دو مورد نيز كوشش براي يافتن مشابهت ميان اين متن و متني  تاريخي به موضوع نداشته

هـاي   در هيچكـدام از نوشـته   است. همچنين از دوره ساساني به صورتي كامال گذرا مطرح شده
يادشده، به متني كه نشان دهد در دوره مياني تاريخ ايران نيز متـوني بـوده اسـت كـه تفسـيري      
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است. دو ويژگي ياد شده باعث شد كه در نوشتار  موافق با اسالم از نوروز را گواهي دهد، نيامده
ن حاكم در سه دوره كـالن  حاضر عالوه بر رويكرد تبارشناسانه، سنخيت تفسير نوروز با گفتما

ايـن  تاريخي يعني: روزگار پيش از اسالم، قرون ميانه و عهد صفويان نيز در حد مقـدور ادامـه   
  مقاله، مورد بررسي قرارگيرد.

 

  . پيوند نوروز با سال مالي2
در آغاز سخن آمد كه نوروز واجد كاركردهاي گوناگوني از جمله سامان بخشيدن به سال مالي 

داره كشور كارآمد است. بنابه نظر اغلب محققان اين كاركرد در تداوم سنت نوروز است كه در ا
به سبب آنكه در سنت ديواني روزگار ساساني، انتظام سـال مـالي براسـاس     نقشي ويژه داشت.

سـاالران ايرانـي در روزگـار    ديوان) 29: 1393گرفت. (اشـرفي،  گاهشماري خورشيدي انجام مي
امـور ماليـاتي از    انجـام  ساسانيان بودند، برايديواني هاي  سنتاموي و عباسي كه تداوم دهنده 

كارآمـد بـود و بـه     گاهشماري در نظـام ماليـاتي  كردند. اين  خورشيدي استفاده ميگاهشماري 
يسـت كـه بـه    دليل ن ) بي160و 159: 1398نيز شهرت داشت. (مردوخي،» خراجيگاهشماري «

مندي از گاهشماري خورشيدي در انتظام امور خراجـي، برخـي از خلفـا از جملـه      واسطه بهره
معتضد عباسي در اصالح آغاز سال خراجي كوشش كردنـد. در ايـن فراينـد عينـي، طبيعـي و      

هـاي نـوروزي و ادبيـات و متـوني كـه       تبار براي احياي سنت نمود كه ديوانيان ايراني بديهي مي
شناسي پيش از اسالم را توضيح دهد، كوشش كنند. اورعي و قنواتي در  نوروز در جهانجايگاه 

، به تفصيل و دقت اين متـون  »هجري)نهم ه در عصر اسالمي (تا سد ها بررسي نوروزنامه«مقاله 
ها، در عمل زمينه را براي بازآرايي تفسير نـوروز در افـق    اند. تمامي اين كوشش  را معرفي كرده

  كرد. سي اسالمي، ممكن كرد كه آن را در سطور آتي مشاهده خواهيدجهان شنا
  
  هاي نوروزي در روزگارصفويان  آيين 2.1

هاي نوروزي به مثابه يكي از عناصر بنيادين هويت ايراني، از همان آغـازين   سنن، مراسم و آيين
ت و مردم طور ويژه مورد حكوم  سال تاسيس سلسله صفويه و در طول دوران حاكميت آنان به

هاي مفصـلي از ايـن مراسـم را در     ع تاريخي گزارشمناب ).(Boyce .Nowruz I, 2016 ودتوجه ب
اند. مولف فتوحات شاهي كه شاهد عيني مراسـم نـوروز در    روزگار صفويان ثبت و ضبط كرده

شب شب قدر و روز روز عيد بودى و آن هر  «آورد :  است، مي روزگار شاه اسماعيل يكم بوده
نـواز مخـالف سـوز، چـون شـب روز نـوروز مبـارك و سـعيد          دو به يمن دولت شـاه موافـق  
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) همچنين در روزگار شاه طهماسب نيز گزارش شده است 177: 1383،فتوحات شاهي(.»نمودى
هتمامى كه از ملوك عظام اى كه ابناى ملوك را شايد و ا با تهيه... ئيل  در ايام نوروز توشقان«كه: 

و مدتى به عيش و طرب ... اى چند در خطّة تبريز اقداح سور از راح سرور لبريز بود،  آيد، هفته
اقتـدار   شهريار جم«) و همين گونه است دوره شاه عباس يكم: 271 :1271،ميرخواند» (گذشت.

بـه آن بـزم روحـانى    در صباح نوروز سلطانى ... به تهية اسباب جشن نوروزى اشارت فرموده 
افروزى را در آن روز فيروز چون شعشعة آفتاب نورانى بر  تشريف حضور ارزانى داشته انجمن

) يكي از نكات توجه برانگيز در برگـزاري مراسـم   202: 1372،برين خلد » (طاق بلند گذاشت.
زارش نوروز هنگامي بود كه در عهد شاه عباس نوروز با ماه محرم همزمان شد. ميـر خوانـد گـ   

  دهد كه: مي
بود تحويل حمل در محرم الحرام اتّفاق [هجري قمري] هزار و بيست  اين سال كه سنه يك

دارى و اشكبارى بر حضرت امام همام حسين بن على عليـه   افتاد و شاه عباس ثواب تعزيه
اندوزى پرداخت و مقرر  پوشى و غم به لوازم سياه ،السالم را بر جشن نوروزى رجحان داده

ها مرقوم دارند و بـر   هاى تكايا و سياه رمود كه تركيب مراثى موالنا محتشم كاشى در كتيبهف
السـالم بيفزاينـد، و شـعرا     ازدياد ياد بنياد تعزيت سبط رسول الثّقلين اباعبداللّه الحسين عليه

ان و السالم منظوم و درويشـ  السالم و مراثى ائمه اطهار عليه مدايح و مناقب حيدر كرار عليه
  ).395 :1271،ميرخواند( ذاكران در مجالس متناسبه انتشار دهند

ناگفته نماند كه شاه عباس از برگزاري نوروز عفلت نكـرده بـه گفتـه نويسـنده عـالم اراي      
  عباسي در همين سال:

بعد از فراغ خاطر از لوازم تعزيه و سوگوارى كه طراوت فصل بهار و ايام فروردين زهـت  
نشان را خضرت و نضارت بخشيد و عنبرين بـوى شـكوفه و ازهـار در     تآثار آن بلده جن

دستور معهود ه افزاى خاطر همگنان گرديد ب بخش دلها و خرمى دماغ روزگار پيچيده مسرت
 عباسي، آراي (عالم تصدور پيوسه ترتيب جشن عالى به در باغ نقش جهان امر قضا نفاد ب

1314 :2/586.(  

بتوانـد در  » اختيـارات «رسـاله   در )ق. 1110 – 1037( مجلسيبه نظر مي آيد، سخن عالمه 
توضيح اين كه چرا  علما عهد صفوي با نوروز توجه مي كردند، راهگشاباشد. رسول جعفريان 

  اي منتشرشده در فضاي مجازي نظر مجلسي را آورده است: در نوشته
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[براي آنها هم] مبدا حسـاب   ... غير از فرقه شيعه اثني عشريهه همه فرقه مسلمانان ب[براي] 
 ... ايـن  و  نـوروز اسـت   ،[يعني ايرانيـان شـيعه]   سـال ايشـان   اسـت،  [محرم]از اول اين ماه

از بـراي   گيرند] ، كنند[ و جشن نمي نمي را تعظيم [ روز اول محرم ] روز ماه[محرم] و اين
  .)31تا: (مجلسي،بي حكايت كربال

توانـد   روزگار صفويان، به حدي است كه ميكثرت شواهد در خصوص توجه به نوروز در 
اي كه در تحقيقات مرتبط با نوروز در روزگار صفويان  موضوع پژوهشي مفصل قرار گيرد. نكته

بـراي  » سـال مـالي  «اهميت دارد، اين كه براي پادشاهان و ديوانساالران ايراني آن عهد، كاركرد 
مندي از هداياي نـوروزي اهميـت    بهره انتظام بخشيدن به منابع مالي خزانه حكومتي و همچنين

  ) 54و66، 1398(ميري و پيرمراديان: داشت. 
به هرروي، برگزاري نوروز در روزگار صفويان به پشتوانه نظري نيازمند بود كه اين مهم بـا  

  قرائت صفويان از تشيع ممكن شد.تفسير و بازآرايي نوروز در افق 
  
 هاي عهد ساساني در سنت تقارن نوروز با روزهاي بزرگ تاريخي 2.2

رسـاله مـاه فـروردين روز    «هاي ايراني پيش از اسالم، به  آگاهي ما به تلقي از نوروز در سنت
گردد كه بنا به نظر احمد تفضلي در روزگار متاخر ساساني و احتماال در روزگار باز مي »خرداد

) در ايـن  293: 1383است. (تفضـلي،   .م ) به نگارش درآمده628- 590خسروپرويز (حكومت: 
دهـد، تعـدادي از    نگري حـاكم بـر آن دوره را نشـان مـي    متن كه تفسير از نوروز در افق جهان

روزهاي موثر در تقدير تاريخي ايرانيان مقارن با نوروز فرض شده است. صادق كيا، محمدتقي 
 انـد و  بهار، احمد تفضلي و سعيد عريان، به بررسـي و توضـيح منـدرجات ايـن مـتن پرداختـه      

اي از اين متن در دست است كه محمدتقي بهـار آن  سن نيز به آن اشاراتي دارد. ترجمه كريستن
ماه فـروردين، روز  «است. بهار از اين متن، با عنوان  آورده» ترجمه چند متن پهلوي«را در كتاب 

 كند. در ترجمه بهار، اورمزد خطاب به زرتشت نوروز را همزمان با روز خلقت ياد مي» خورداد
جهان، پيدايش هوشنگ پيشدادي، پيامبري زرتشت، ايمـان آوردن گشتاسـب، مـرگ اهـريمن،     
تقسيم كيهان به دست فريدون، كين ايرج، كشتن اژدها به دست سام، كشتن افراسياب به دست 

)  147 - 144: 1379كـرده اسـت. (بهـار،    كيخسرو، تيرانداختن آرش، ظهور زرتشت و... فـرض 
مـاه  «، گزارشي مفصل از اين متن با عنوان: »دبيات ايران پيش از اسالمتاريخ ا«احمد تفصلي در 

بنـد اسـت و    است. به گفته او، ايـن رسـاله شـامل چهـل و هفـت      آورده » فروردين روز خرداد
الوقـوع عـالم در روز    جمالتي ساده و روان دارد. اين رساله، رخدادهاي وقوع يافته يـا محتمـل  
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 1شود: بخش نخست، شامل (بند  را در دو بخش متذكّر ميششم فروردين يعني نوروز بزرگ  
)، رويـدادهايي  47تـا   28اند و بخـش دوم (بنـد    ) رويدادهايي هستند كه به وقوع پيوسته27تا 

هستند كه در آينده به وقوع خواهند پيوست. مـتن بـا پرسـش زردشـت از اهـورامزدا، شـروع       
تـر و بهتـر اسـت.      ز ديگـر روزهـا بـزرگ   شود و اينكه چرا روز خـرداد از مـاه فـروردين، ا    مي

دهد. پيدايش كيومرث در جهان، سوار  هاي هرمزد به زردشت، محتواي متن را تشكيل مي پاسخ
واسطة جم و چندين رويداد ديگـر، در   مرگ شدن جهان به شدن تهمورث بر پشت اهريمن، بي

ه رويدادهايي كـه در  شمار رخدادهاي به وقوع پيوسته در نوروز است. در بخش دوم متن نيز ب
شود؛ مانند: ظهـور بهـرام ورجاونـد، بيـرون آمـدن       آينده به وقوع خواهند پيوست، پرداخته مي

پشوتن از كنگ دژ، ظهور سوشيانت و رستاخيز و ... . هـر بنـد ايـن رسـاله موضـوع مجـزا و       
جمالت اند و  واحدي دارد و مستقل از ديگر بندهاست و رويدادها به ترتيب زماني نوشته شده

صورت گذشته و آينده در اين متن وجود دارند.  اند و افعال هم به صورت خبري و كوتاه آمده به
- 293: 1383انـد. (تفضـلي،    فرد شدن اين مـتن شـده   ها باعث منحصربه در مجموع اين ويژگي

  است كه: سن نيز به اشارت از اين متن سخن گفته و آورده ) كريستن294
ا جديد، همه حوادث گذشته و آينده را كه در نوروز واقع شـده و  يكي از كتب پهلوي نسبت
اي كه  دهد. يعني از روزي كه اوهرمزد جهان را بيافريد و ايام فرخنده خواهد شد، شرح مي

: 1368سـن،   (كريسـتن  پايان عمر عالم در آن آمده است. در تاريخ داستاني مذكور است، تا
250 (  

 32منتشر كرد. در اين كتاب » متون پهلوي«اي با عنوان  مجموعه 1371سعيد عريان به سال 
مـاه  «است. عنوان يكي از متون پهلوي درج شده در كتاب سـعيد عريـان،    متن پهلوي درج شده
است. در اين متن مواردي مانند: آفرينش جهـان، خلـق كيـومرث، تولـد     » فروردين روز خرداد

ن توسط فريدون، كين خواهي ايرج از هوشنگ، دوركردن اهريمن، سلطنت جمشيد، تقسيم جها
شدن ديو و اژدها توسط سام نريمان، كشتن افراسياب و تعيين مرز توسط آرش، آغاز  تور، كشته

  ) 145- 140: 1392پيامبري زرتشت و ... مقارن با نوروز فرض شده است. (عريان،
متون پهلوي نكته تامل برانگيز در گزارش سعيد عريان، حدس وي درباره زمان تدوين اين 

است به سال   »رساله ماه فروردين روز خرداد«اي كه يكي از آنها  است. به گفته وي، مجموعه
)   13: 1392قمري توسط مهربان كيخسرو تحرير شده اسـت. (عريـان،   732ميالدي يعني  1332

لـي  هاي پاياني حكومت ايلخانان و نزديك به روزگار حيات ابن فهد ح اين زمان، مقارن با سال
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ق) راوي حديث معلّي بن خُنَيس است كه در دوره صفويه به مثابـه نقطـه كـانوني     841- 757(
  ها مورد توجه قرار گرفته است. نوروزنامه

  
  تلقي از نوروز در روزگار پس از اسالم 2.3

» ماه فروردين روز خرداد«تفسير از نوروز در روزگار بعد از ساساني بدان صورت كه در رساله 
آمده، تحت تاثير تحوالت فرهنگي و ديني دوره اسالمي، صورتبندي نويني يافت. در اين مقطع 

وروز اند، به جز بيروني در آثارالباقيه، به همزماني ن تاريخي، اغلب متوني كه به نوروز اشاره كرده
با پادشاهي جمشيد يا كشته شدن ضحاك به دست فريدون اشارت دارند و از ساير مواردي كه 

ق.) از نـوروز در  255- 166در متن پهلوي باال آمده اسـت، خبـري نيسـت. گـزارش جـاحظ (     
هاي تاريخي نوشته شـده در روزگـار عباسـي     ترين گزارش ، در شمار كهن»محاسن و االضداد«

) 192: 1386كند. (زرين كـوب،   راسم نوروز در روزگار ساساني ياد مياست كه از چگونگي م
كند و در خالل آن  نهادن نوروز را به جمشيد و مهرگان را به فريدون منسوب مي جاحظ، بنيان 

). فردوسي نيز از همزمان فرض 230.هـ : 1324كند. (جاحظ،  هاي نوروزي نيز اشاره مي به آيين
  يد سخن گفته است:با پادشاهي جمش شدن نوروز

ـــر تخــت اوي  ـــجمن شــد ب ــان ان  از آن بـــر شــده فـــرة بـخـــت اوي      جه
ـــدند    ــوهر افـشان ــر، گ ــيد ب ــه جمش ــد    ب ــو خواندنــ ــر آن روز را روز نــ  مــ
ـــن    ـــرمز فـرودي ـــو، ه ـــال ن ــر س  برآســــود از رنــــج تـــن، دل ز كـــين   س

ــي   ــاه گيت ـــو ش ـــوروز ن ـــه ن ـــروز ب  بنشســـت فيـــروز روز بـــر آن تخـــت   ف
  )41/ 1: 1366(فردوسي،

: 1385بنا به روايت خيام نيز بنيان نوروز به جمشيد  منسوب و آغاز پادشاهي اوست (خيام، 
(التفهـيم،  » التفهـيم «) اين دست تفاسير نامنطبق با رساله پهلوي يادشده از نوروز را بيروني در 2

(شـاهنامه  » شـاهنامه «)  ثعالبي در 515: 1363اراالخبار(زين االخب )، گرديزي در زين253: 1352
» الـذهب  مروج«)، مسعودي در 104: 1374(فارسنامه،» فارسنامه«)، ابن بلخي در 7: 1385ثعالبي،
)، مقدسـي در  26: 1371(أخبارالطوال، » اخبارالطوال«)، دينوري در 2/219: 1382الذهب، (مروج

 )1/270: 1371(الكامل،» الكامل«) و ابن اثير در 2/500: 1374(آفرينش و تاريخ» البدأ و التاريخ«
  اند. آورده
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.ق) در آثارالباقيـه، و ذكريـا ابـن     440- 362عالوه بر شواهد باال، سخنان ابوريحان بيرونـي( 
.ق)  در عجايب المخلوقات به سبب هدفي كه در اين نوشـتار دنبـال   682- 602محمد قزويني(

اين دو تن از روزهاي بـزرگ مقـارن بـا نـوروز،     شود واجد اهميت بسيار است. در گزارش  مي
ساز تاريخي در افق گفتمان حاكم بر قرن تقريري از همنشيني تفسير نوروز با روزهاي سرنوشت

  است. به گفته بيروني: پنجم و هفتم هجري آمده
عالم سفلى را در اين روز آفريد  ،خداوند[است] ...  وروز را دليل پيدايش و آفرينش جهانن

 ...خلق را آفريد  ،اند خداوند در اين روز گفته نيز و... ومرث در اين روز به شاهى رسيدو كي

ا ه رآرى در اين روز بود كـه خداونـد عسـكر    :فرمود...  پيغمبر...  كند كه يابن عباس نقل م
پرسيدند عسكره چيست؟ فرمود: عسكره هزاران مردمي بودند كه از ترس مـرگ   .زنده كرد

ترك ديار كرده و سر به بيابان نهادند. خداوند به آنها گفت بميريد و مردند، سـپس آنـان را   
 .و گفت: كاش هر روزي براي ما نوروز بـود .... زنده كرد و ابرها را امر كرد كه به آنها ببارد

پس از چهل روز بار ديگر انگشـتر خـود را بيافـت و    ...  سليمان بن داود... [در اين روز ] 
اين روز ساعتى است كه .... ايرانيان گفتند نوروز آمد ... پادشاهى و فرماندهى بر او برگشت

روز هرمزد است كه اسم خداونـد تعـالى   ... راند يفيروز فرشته ارواح را براى انشاء خلق م
جمشـيد بـراى خـود گردونـه     ... دين را تجديد كرد ...  رسيدپادشاهى ه جمشيد ب...  است

 كردنـد. در ايـن روز بـر آن سـوار شـد و جـن و شـياطين او را در هـوا حمـل          ،بساخت
  ) 327 - 325: 1381،آثارالباقيه(

همين مضمون را ذكريا بن محمد بـن محمـد قزوينـي در عجايـب المخلوقـات و غرايـب       
  ه و نوشته است كه:الموجودات در شرح ماه فروردين آورد

روز اول هرمزد را گويند و اول سال است. چنين گويند كه افالك در ايـن روز در حركـت   
آيند و افالك و آفتاب و كواكب آفريده شد و عبداهللا بن عباس ـ رضي اهللا عنه ـ از پيغمبـر    

ي عسكر ـ صلي اهللا و عليه و آله و سلم ـ روايت كند كه فرمود: اين روز است كه باري تعال
الَّذينَ خَرَجوا منْ ديارِهم وهم أُلُوف حذَر  : اختيار كرد. گفتند كدام عسكر؟ يا رسول اهللا گفت

ماهيأَح ّوتُوا ثُمم اللَّه مفَقَالَ لَه تو182. 1375،عجايب المخلوقات( الْم( 

قلمرو خلفاي مسـلمان،   كوتاه سخن آن كه، پس از سقوط ساساني و ضميمه شدن ايران به
هايي از مفاهيم مرتبط با تقارن نوروز با روزهاي بزرگ تاريخي، با گفتمان غالب همنشين  بخش

دهد. ادامه  شد كه اين امر، تطور تفسير از نوروز به اقتضاي روزگار پيش از صفويان را نشان مي
خالفت و متناسـب بـا    نوشتار حاضر، گوياي آن است كه تفسير نوين از نوروز، پس از روزگار
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فهم شيعيان ايراني با تكيه بر روايتي منسوب به امام صادق(ع)  بازآرايي شد. پـيش از روزگـار   
 »روي في يوم النوروز ما«صفويان دو اثر شيعي كه اكنون محتواي آن دردست نيست نوشته شد. 

 »ايل النيـروزرسـالة فـض«بنام شيعي و وهب ابوالحسن سنجاري، محدث  عامربن نوشتة نصربن
شيعي روايات است. احتماال  قرن چهارم هجـريوزير مشهور آل بويه  در عبـاد،  صـاحب بـن

 بودن براي ما روشن نيست. با توجه به شيعه اما مضمون آنها آمدهها  دربارة نوروز در اين كتاب
كتاب بهره  هردو نويسنده، شايد نويسندگان و راويان روايت معلّي بن خنيس از مضمون اين دو

برده باشند كه صد البته به سبب فقدان منابع داوري در اين باب ممكن نيست. هرچـه بـود، در   
  ن حاكم بود، مورد توجه قرارگرفت.عهد صفويان  تفسيري از نوروز كه متناسب با گفتما

  
  هاي عهد صفويتقارن نوروز و روزهاي بزرگ به روايت نوروزنامه 2.4

ق) نگاشته 984- 930طهماسب اول ( ويكرد شيعي، در عهد حكومت شاه نخستين نوروزنامه با ر
) از 213-  212: 1376شد. نوروزنامه ديگري، به روزگار شاه عباس اول نوشته شد. (جعفريـان، 

اي كـه از دوره   نخسـتين مـتن كامـل نوروزنامـه    محتواي اين دو متن، اطالعي در دست نيست. 
صـفي   محمدتقي بن محمدرضا رازي، كه در عهد شاه  صفويه به دست ما رسيده، متعلق به فقيه

ابتداي آفرينش عالم «در اين نوروزنامه، آمده است كه:  .ق) نوشته شده است.1052- 1038يكم (
دربـاره  ) 1، تهـران:ب 3511(رازي،» اند.  در اين روز بوده و از اين جهت، اين روز را نوروز گفته

رازي  )2(همـان: ب » ... اين روز را نوروز نام نهـاد.  جمشيد«بنيان نهادن نوروز نيز، آمده است: 
ابن وسيله جمشيد، با استناد به روايت معلّيبعد از توضيح مفصل پيرامون بنيان گذاردن نوروز به

ها توسط حضـرت   خنيس، مواردي مانند: آفرينش جهان، خلقت آدم، بعثت پيامبر، شكستن بت
حضرت حجت(عج) را مقارن با نوروز دانسته و آورده ابراهيم(ع)، روز غدير خم و نهايتاً ظهور 

  است كه:
 - تـاب را ...  آفريـده و در ايـن روز، كشـتي نـوح       اين روزِ فيروز، جوهرِ آفتـابِ عـالم   در

بر حضـرت   - السالم  عليه - بر كوه جودي قرار گرفته و در اين روز، جبرئيل  - السالم  عليه
نـازل شـد و در ايـن روز بـود كـه حضـرت        - يه صلوات اهللا و سالمه و عل - النبيين  خاتم
را بـر دوش   - السـالم   عليه - طالب  ، حضرت علي بن ابي- اهللا عليه و آله  صلي - اهللا  رسول

 - ها از بام كعبه برطرف ساخت و در اين روز حضرت ابراهيم  مبارك خود جاي داد تا بت
طالـب   علـي بـن ابـي    ها را در هم شكست و در اين روز بود كه حضرت بت - السالم  عليه

، جماعتي از جنيـان را [كـه] از شـاهراه    - اهللا عليه و آله  صلي - االمر حضرت رسول  حسب
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مسلماني منحرف بودند، به طريق اسالم درآورد و در اين روز [نوروز] آن حضرت بر مسند 
خالفت نشست و در اين روز بود كه جمعي از خوارج كـه در غـزاي صـفين از حضـرت     

روگردان شده بودند و آن حضرت بر سر ايشان رفته بود،  - السالم  عليه - علي  اميرالمؤمنين
است. عجـم، عـزت ايـن روز نگـه      در نهروان ايشان را به قتل رسانيد ... و اين روز، ايام ما

در  - الرحمـه   عليه - ايد. تمامي اين اقوال را شيخ احمد بن فهد  دارند و شما فرو گذاشته مي
فرينش عالم در فرمايد كه ابتداي آ مي - الرحمه  عليه - و ابن طاووس  ذكر كرده مهذبكتاب 

  )  3- 2(همان: ب اين روز بوده ...

ديگر فقيه روزگـار صـفوي اسـت كـه دربـاره       ق)، 1096وف رضي الدين محمد قزويني (
است. قزويني كه نگاه انتقـادي بـه موضـوع     مضامين مرتبط با نوروز در رساله خود سخن گفته 

  آورد: دارد، در ابتداي رساله خود مي نوروز
آن از روايـات و اخبـار تتبـع بايـد نمـود و        در ظاهر قرآن، چيزي در اين باب نيست. اماره

اسـت كـه در    - اهللا  رحمـه  - روايتي كه در اين باب محل اعتماد تواند شد، روايت ابن فهـد 
آن اين اسـت    ترجمه نقل فرموده و - السالم  عليه - كتاب مهذب از جعفر ابن محمد صادق
عهد گرفت در غدير خم به  - اهللا عليه و آله  صلّي - كه: روز نوروز، روزي است كه پيغمبر 

 - ... و روزي است كه ظفر يافت حضرت اميرالمومنين  - السالم  عليه - جهت اميرالمومنين 
 - ت بر اهل نهروان ...  و روزي است كه ظاهر خواهد شد قـائم مـا اهـل بيـ     - السالم  عليه

و ظفر خواهد يافت بر دجال ... و هيچ روز نـوروزي نيسـت كـه مـا در او      - السالم  عليهم
انـد و شـما ضـايع     دهكه از ايام ماست، فـرس حفـظ آن كـر    متوقع ظفر نباشيم؛ به جهت آن

  )4- 3، ملي: ب11418(رضي الدين قزويني، ايد... گذاشته

داننـد مگـر    سـبب آن را نمـي  «فزايد كـه:  ا اش، با همان نگاه انتقادي مي وي در خاتمه رساله
ي  راسخان در علم. و اين روز، اول از سال فرس است... روز اول سال فرس كه صريح خاتمـه 

» كه با اماره كه در صدر حديث مذكور است، موافق باشد، صعوبتي تمام دارد حديث است چنان
  )4(همان: ب

زمـاني آن بـا   به موضوع نوروز و همديگر فقيه مشهور روزگار صفوي كه با نگاهي انتقادي 
رخدادهاي ذكر شده در روايت معلّي بن خنيس توجه كرده، محمدباقر بـن اسـمعيل الحسـيني    

زمـاني  ق) است. وي  نيز با استناد به همان حديث معلّـي، بـه هـم    1127خاتون آبادي (وفات 
تون آبـادي در رسـاله   نوروز با روزهاي موثر در تقدير تاريخي شيعيان اشـاره دارد. مسـاله خـا   

نوروزيه، تعيين زمان نوروز مطابق با الزامات شرعي است. وي پس از بررسي اقوال مختلف در 
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آورد  باب تعيين نمودن روز نوروز، نهايت با عباراتي كه نشان از پذيرش از سرناچاري است، مي
  كه:

و جـزم كـردن بـه    ي مختصره، بر نهجي كه امرِ اشرف اعلي صادر شـده   با وضع اين رساله
بضـاعت،    چه به فهـم نـاقص ايـن بـي     يكي از اين مذاهب در نهايت اشكال است. ليكن آن

آيـد، ... كـه     نمايد و اعتراضات بـر آن كمتـر وارد مـي     تر مي قدري ظاهرتر و به حق نزديك
به حسب ظـاهر شـايع    سلطان ملكشاهمعمول و متعارف است در اين زمان، و ... در زمان 

سته تعظيم آن روز .. و در ميان اهل فرس، نوروز بودنِ آن روز، قديم بوده و پيوشده است .
  )5،ملي: ب12599آبادي، (خاتون اند  نموده  مي

گـاه سـخن   آبادي نيز روايت معلّي بن خنيس را تكيـه  باوجود اين نگاه نقادانه، نهايتا خاتون
  خويش قرار داده و آورده است كه:

در ايـن روز   - تعالي شأنه  - اي معلي! به درستي كه روز نوروز، روزي است كه پروردگار 
عهد و پيمان گرفت از ارواح بندگان خود كه او را به يگانگي عبادت كنند و شريكي بـراي  

ي  او قرار ندهند و ايمان بياورند به پيغمبران او و به امامان و اوصياي پيغمبران او و به ائمـه 
و روز نوروز، اول روزي اسـت كـه آفتـاب طلـوع      - اهللا عليهم اجمعين  صلوات - طاهرين 

بعـد از طوفـان بـر كـوه      - السـالم    عليه - كرده است ... و در اين روز كشتي حضرت نوح 
زنـده گردانيـد    - جـلّ شـأنه    - جودي قرار گرفته است. و اين، روزي است كه پروردگـار  

به حكايت ايشان اشاره نمود در اين  مجيد قرآندر  جماعتي را كه سي هزار كس بودند ... و
 اللَّـه  لَهـم  فَقَـالَ  الْموت حذَر أُلُوف و هم ديارِهم منْ خَرَجوا الَّذينَ إِلَى تَرَ أَلَمي شريفه كه:  آيه

ند كه هزارها آيا نديديد آنهايي را كه از ترس مرگ از ديار خود بيرون رفت[ أَحياهم ثُمّ موتُوا
و اين روز، اول ] تن بودند، خدا فرمود كه تمام بميريد (همه مردند) سپس آنها را زنده كرد

نازل  - اهللا عليه و آله  صلي - سال عجم است و در اين روز، جبرئيل به حضرت رسول خدا 
هـا را    شد و آن حضرت مبعوث به رسالت گشـت. و در ايـن روز، حضـرت ابـراهيم بـت     

، حضرت اميرالمومنين - اهللا عليه و آله  صلي - اين روز، حضرت رسول خدا  شكست. و در
ي   هاي كفّار قـريش را از خانـه    بر دوش مبارك خود بلند كرد تا بت - اهللا عليه  صلوات - را 

  .)7كعبه فروريخت (همان: ب
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نقد نوروزنامه نويسان عصر صفوي بر تقارن نوروز با روزهاي بزرگ شـيعي بـه    2.5
  معلّي بن خُنَيسروايت 

) بر اساس ق 1096 در روزگار صفويان نيز برخي از فقها، از جمله رضي الدين قزويني (وفات
محاسبات نجومي در صحت حديث فوق تشكيك كردند. قزويني در رسـاله نوروزنامـه خـود،    

  آورده است كه:
چه از بعضي از محصلين نقل كرده، ... ظاهرالبطالن است، چه اطالق لفظ نوروز بر آن،  ...آن

چـه در صـدر حـديث     به هيچ اصطالح متعارف نيست. ... قطع نظر از اين مخالفت، بـا آن 
عهد گرفت بـه غـدير خـم     - اهللا عليه و آله  صلّي - سابق مذكور شد كه در اين روز پيغمبر 

كدام نوروز   آيد... پس هيچ از روي حساب درست نمي - السالم  عليه - ن جهت اميرالمومني
، 11418(قزويني، الوداع بوده، نباشد. وز غدير حجهمعتبر شرعي كه به نص حديث، مطابق ر

  ) 3- 5ملي: ب

قمري) نيز  1127آبادي (متوفي  مير محمدباقر خاتونديگر فقيه روزگار صفوي عالوه بر او، 
ديث را نقد كرده است. مساله اصلي خاتون آبادي تعيين روز نوروز اسـت  از منظري نجومي ح

براي آن كه بتواند اثبات كند اعمالي كه در متن حديث آمده الزم االتباع اسـت؛ از ايـن رو، بـه    
  آورد كه: شواهد نجومي متوسل شده و مي

ز باشـد، و  چهارصد و هفتاد و يك هجري... اول حمل را اصطالح كردند كه نورو   در سال
تواننـد    قبل از آن زمان متعارف نبوده است كه اول حمل را نوروز قرار دهند. پس چون مي

منقول باشد، مبتنـي بـر آن    - اهللا عليهم  صلوات - بود كه احاديثي كه قبل از آن زمان از ائمه 
چه مذكور شد نيز اعتراضات و اشكاالت در اين مسأله هسـت و تفصـيل و    باشد ... غير آن

ي مختصره، بر نهجي كه امـرِ اشـرف اعلـي     ها مناسب نيست؛ با وضع اين رساله حقيق آنت
ــت.        ــكال اس ــت اش ــذاهب در نهاي ــن م ــي از اي ــه يك ــردن ب ــزم ك ــده و ج ــادر ش  ص

  )5،ملي: ب12599آبادي، خاتون(

زماني نوروز با حلول آفتاب به برج حمل يعني همـين مبنـايي   با اين حال، خاتون آبادي هم
پذيرد.به رغم نقد فقيهان شيعي عصـر صـفوي دربـاب همزمـاني     نيز تداوم دارد را ميكه امروز 

نوروز با روزهاي مورد عنايت شيعيان، دور از ذهن نيست كه بتوان گفت، كاركرد هويتي نوروز 
در عصر صفوي، به بازآرايي فهم كهن از تقارن نوروز با روزهاي بزرگ در فرهنگ ايراني كمك 

  ر روزگار پيش از صفويان شده است.نشين شدن تفسير ساساني از نوروز دمكرد و در نتيجه ه
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با اين حـال و همچنـان كـه ديـديم، مقـارن فـرض شـدن نـوروز بـا روزهـايي خـاص و            
توان گفت،  هاي روزگار صفوي است. از منظر اين نوشتار، مي ساز گرانيگاه نوروزنامه سرنوشت

، مرحله ديگري از تطور معناي نوروز پديد آمـده  نشين شدن نوروز با مفاهيم شيعيبه سبب هم
و به اين ترتيب، گونه ايراني نوروزنامه در افق گفتمان حاكم بر روزگار صـفويان متحـول شـد.    
عالوه بر اين موضوع، فقدان عناصر شاخص اين متون و تلقي از تقارن نوروز با روزهاي مـوثر  

ي نگاشته شده در ديگر حـوزه فرهنگـي نـوروز    ها نوروزنامهدر تقدير تاريخي ايرانيان در ديگر 
  كند. نگاري را تقويت مي(فرارودان)، فرض پديد آمدن گونه صرفا ايراني نوروزنامه

  
  هاي فرهنگي ايرانيان روايت معلي بن خنيس نشانه تداوم و بازآرايي سنت 6.2

صفوي در باره  در سطورباالتر آمد كه به رغم متون تاليف شده توسط تعدادي از علماي روزگار
همزماني نوروز با روزهاي مهم شيعي، برخي از علماي روزگار صفوي آنرا با محاسبات نجومي 

در پيشينه پژوهش نيز آمد كه حديث شناسان روزگار معاصر در سنديت و  انستند. د ناسازگار مي
ز مضمون  روايت معلي بن خنيس تشكيك كرده و آن را  از حيث همزمان تصور نمودن نـورو 

 ،1376(جعفريـان: (ن.ك: انـد  با روزهاي مهم شيعي منطبق بـر گاهشـمار قمـري مغـاير دانسـته     
از ميان اين حديث شناسان، خالصي زاده اين گونه نگـرش را  ).115و 114، 1366مدرسي:و210

- 16: 1957دانست(خالصي زاده،  در اساس آن را سخني مجوسي ميحاصل توطئه مجوسان و 
عبدالسليم امير، امكان اين كه اين حديث حاصل القائات زرتشتيان جديداالسالم  همچنين). 17

. سخن اين است كه به رغم ايـن نقـدها و   )436: 1349باشد را منتفي ندانست(عبداالميرسليم، 
ها، همچنان سنت هاي نوروزي و خاصـه تفسـير از نـوروز تـداوم يافـت. بـرودل در        تشكيك

بيني بر ذهنيت جمعي غالب مـي   در هردوره تاريخي نوعي جهان آورد كه مي» هاي تمدن چهره«
). 1397:71هاي جمعي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شوند( برودل،  شود، اما يادها و خاطره

به ديگر سخن، به رغم گسست گفتماني هردوره تـاريخي بـه نسـبت بـه دوره پيشـين، يادهـا       
يابند.  براين مبنـا، فراتـر از    ورند و تداوم ميوخاطرات جمعي در افق گفتمان جديد سر برمي آ

صحت روايي حديث معلّي بن خنيس كه به درستي توسط حديث شناسان مورد تشكيك قـرار  
القائـات  «ونه برآمده از » توطئه مجوسان«گرفته است، تداوم سنت و تفسير از نوروز، نه حاصل 

تمـدن ايرانـي در   اصر هويت آفـرين  ، كه گواه پيوستگي و بازآرايي عن»زرتشتيات جديداالسالم
  روزگار صفوي است.
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هـاي ديگـر حـوزه    فقدان تصور تقارن نوروز با روزهاي بـزرگ در نوروزنامـه   7.2
  فرهنگي نوروز

به رغم اهميت نوروز در خارج از مرزهاي سياسي ايران و احتمال در دسـترس بـودن روايـت    
ود در اين بخش از جغرافياي فرهنگي نـوروز  هاي موج آثارالباقيه از تفسير نوروز، در نوروزنامه

ترين نسخه در دسترس آن همزمان با روي كار آمدن آخرين پادشاه صـفوي يعنـي بـه     كه كهن
ساز تاريخي بـه  زمان تصور كردن نوروز با روزهاي سرنوشتتحرير شده است، هم 1077سال 

بـا بررسـي   ديگـر سـخن،   خورد. بـه   صورتي كه در متون مورد استناد پيشين آمد، به چشم نمي
يـابيم كـه آن    انـد، در مـي   هايي كه در فرارودان درباره نـوروز نوشـته شـده    نسخي از نوروزنامه

  هاي عهد صفوي و پيشا صفوي است.  هاي مشابه با نوروزنامه ها فاقد تفسير يا قرائت نوروزنامه
دهـد   ان مـي هاي نوشته شده در فـرارودان، نشـ  بررسي چند نسخه در دسترس از نوروزنامه

تمامي آنها منسوب به محمد بن علي حكيم ترمذي است كه بنا به روايتي در قرن سوم هجـري  
اي كـه تـاريخ تحريـر آن نزديـك بـه       زيست. ناگفته نماند كه كوشش براي يافتن نوروزنامه مي

هاي يافته شـده تـا امـروز     روزگار محمدعلي ترمذي باشد، به نتيجه نرسيد و به ناچار به نسخه
گيري  كيه شد. اين متون، حاوي نوعي از پيشگويي متناسب با نجوم از روزگاران پيش و نتيجهت

از تقارن نوروز با يكي از روزهاي هفته يا يكي از دوازده حيوان در نظام دوازده حيـواني اسـت   
  كه حاصل روزگارغلبه مغوالن است.

گرفت، تاريخ تحريرآن بـه   هاي فرارودي كه در دسترس قرار ترين نسخه از نوروز نامه كهن
قمري يعني همزمان با آعاز سلطنت آخرين پادشـاه صـفوي اسـت. در ايـن رسـاله       1077سال 
  است كه: آمده

 - اهللا عليـه   رحمه -  محمد بن علي حكيم ترمذياالنام، االسالم معني  ي امام، جمال خواجه
يار كـردم تـا علـم نجـوم را     اند: من صد و بيست و پنج سال عمر يافتم و تجربه بس  ه  فرمود

دريافتم و احكام افالك را بشناختم و منازل آفتاب و ماه را معلوم كردم و ساعت و زمـان و  
ي كل سال را از سعد و نحس و خير و شـرّ و نفـع و    درجات و دقايق را دريافتم. و تجربه

ه نوروز شـود،  نام نهادم. و استخراج هر روز ك نوروزنامهضرر بيرون آوردم و اين كتاب را، 
در آن سال چه باشد و چه دليل كند، نوشتم. و اين كتاب مشتمل اسـت بـر ايـام سـبعه، از     

شنبه تا شنبه. گفته شود كه در هر سال، از حـوادث دور چـه حـادث شـود و در عـالم       يك
ي پادشاهان و بزرگان و عالمان و امراء و دهاقين و غله و فـاليز و كشـت و    سفلي از واقعه
و طيور و مردان و زنـان و خـدمتكاران و كارفرمايـان و مهتـران و كهتـران و       حال وحوش
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 و بحــر و غيــر ايــن، همــه گفتــه شــود هــا و بــرّ  هــا و حــال شــهرها و واليــت  بازرگــان
  )1: ب2/3687(ترمذي،

قمـري تـدوين    1219هاي منسـوب بـه ترمـذي،  بـه سـال       ديگر نسخه از اين نورووزنامه
  آورد كه:است. محرر اين متن نيز علي اكبر بن مالحسن است. وي مي شده

ه از منـافع       اندر اين عمري كه مرا بوده ... نوروزها تجربه كردم. از بهـر نفـع خاليـق خاصـ
دانند كه كار ايشان بر چـه منـوال خواهـد بـود و     دهقانان و خداوندان كشت و زراعت تا ب

ارتفاع هر درختي چه بيش و چه كم، چه عزيز و چه خوار، و احوال كوه و بيابان از سرما و 
گرما و برف و باران و احوال سلطانان و لشكريان و جنگ و جدال و احوال رعيت و تنگي 

و ارزاني اجناس و نرخ و  و فراخي نعمت، و در احوال تري و خشكي، و در احوال گراني
نوا و احوال گوسفند و گاو و شتر و اسب چگونه خواهد بود و در آن سال، حـال بزرگـان   
چگونه باشد، يك يك را در اين رساله درج كرديم و بيان نموديم تا هر كس به ايـن عمـل   

د و آن كند، آن را به تقويم احتياج نباشد زيرا كه تقويم را سالي يك بار به عمـل تـوان آور  
بن  علي اكبر( و اين رساله، هرگز منسوخ نگردد. هم بعضي راست و بعضي خالف او شود

  )4ب:5- 14870مالحسن،

محمد شريف خواجه عبدالحكيم ترمذي است كاتب اين متن،  متن ديگرعنوانش: نوروزنامه
ز، است. اين رساله نيـ  تحرير شده1246بخاري بن دامال دولت محمد بدخشاني است و به سال 

سـت. بخـش دوم     ا احكام تقارن نوروز با روزهاي هفته را از يكشنبه شروع و به شنبه ختم كرده
، بـر اسـاس نظـام دوازده    »نامه از خواجـه عبـدالحكيم ترمـذي    احكام سال« اين رساله، با عنوان

  )12- 1:ب364هايي كرده است. (بدخشاني،بينيحيواني درباره اوضاع سال پيش
هاي نوشته شده در فرارودان به مثابه بخشي از  فصل مشترك نوروز نامه همانطور كه ديديم،

جغرافياي فرهنگي نوروز در اهميت دادن به نوروز و نقش آن در حيـات اجتمـاعي اسـت. در    
اهميت نوروز در اين عبارات و مفاهيم مرتبط با آن، در نسخ متعدد نورزونامـه ترمـذي جـاري    

وب به ترمذي، نشـانه شـاخص گفتمـان غالـب بـر حـوزه       است. نكته مهم اين كه در متن منس
تقارن آفرينش و جمشيد و ديگـر رخـدادهاي   «سياسي ايران عهد صفوي در مورد نوروز يعني 

خورد. اين تفاوت عالوه برآن كه تاثير گفتمـان غالـب بـر     به چشم نمي» موثر بر سرنوشت بشر
توان از وجـود   ديگري است كه مي دهد، گواه يك حوزه سياسي در تفسير از نوروز را نشان مي

  در جغرافياي فرهنگي نوروز سخن به ميان آورد.  گونه ايراني نوروزنامه
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  گيري نتيجه .3
توان از تطور تفسير از نوروز در ادوار مختلف تاريخي و همچنـين   اين تحقيق، نشان داد كه مي

به ميان آورد. ديگر نكتـه  هاي متفاوت جغرافياي فرهنگي نوروز سخن  تفاوت فهم از آن در افق
شود. براي تشـريح   اين كه تفسيرهاي متفاوت از نوروز به واسطه گفتمان  متفاوت نيز فراهم مي

اين سخن، شواهد تطور تفسير از نوروز در گذر اعصار و در افق گفتمـان غالـب بـر هـر دوره     
يـاي فرهنگـي نيـز آمـد.     اي از تفاوت تفسير از نوروز به تـاثير از جغراف  تاريخي ارائه شد. نمونه

گرانيگاه نوشتار باال، مقايسه متوني از روزگار ساساني، دوره خالفـت عباسـي و عهـد صـفويه،     
زماني نوروز با روزهاي بزرگ موثر در تقدير فارغ از افق اعتقادي هر كدام بود؛ اين سه متن، هم

ن، نوروز سرآغاز آفـرينش  كند. از جمله موارد فرض شده در اين متوتاريخي ايرانيان را بيان مي
است. در هر سه نمونه متن، عالوه بر تاكيد بر بنيان نهادن نوروز توسط  و به مثابه زماني قدسي 

جمشيد، از رخدادهاي متعددي سخن به ميان آمده كه نشانه تحوالت موثر بر سرنوشت عالم و 
ول مشترك تفسير از نوروز آدم در گذشته و آينده  است يا مقارن با نوروز امكان وقوع دارد. فص

در متون پيشااسالمي، اسالمي و روزگار صفويان، تقارن آغازين روز آفرينش با نـوروز و بنيـان   
نهادن نوروز توسط جمشيد است. در متون روزگار پيشا صفوي و صـفوي مفـاهيم اسـالمي و    

متـأثر از   نكاتي برآمده از متون تفسيري متاثر از كتاب مقدس و در متون عهـد صـفوي عناصـر   
هاي تاليف شده در خـارج از   خورد. در حالي كه در نوروز نامه جهان نگري شيعي به چشم مي

جغرافياي سياسي ايران عهد صفوي، هيچكدام از اين عناصر رويت نشد. برخي از شواهد ايـن  
  ادعا، در جدول زير درج شده است:

 روزهاي مقارن با نوروز

به روايت تعدادي از 
  عهد صفوي هاي نوروزنامه

 روزهاي مقارن با نوروز

به روايت بيروني در 
آثارالباقيه و عجايب 

  المخلوقات

 روزهاي مقارن با نوروز

ماه «به روايت  رساله 
  »فروردين روز خرداد

 آغاز آفرينش آفرينشآغاز  آغاز آفرينش

روز عهد و پيمان خداوند با 
  روز هرمزد  روز هرمزد  بندگان

 و  كيومرثپادشاهي   خلقت آدم
  پيدايش كيومرث در جهان  [انسان] خلقآفرينش 

  سلطنت جمشيد  جمشيدپادشاهي   روز غدير خم
    عالم سفلىخلق   نخستين طلوع خورشيد
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ها توسط حضرت  شكستن بت
 ابراهيم(ع)

هاي   شكستن  و زدودن بت
  كعبه   كفّار قريش از خانه

 ن جمشيد برسوار شد
  ردن اهريمندورك  جن و شياطين

  آغاز پيامبري زرتشت  دينتجديد   بعثت پيامبر(ص)
غلبه حضرت كشتن ذوالثديه و 

شدن ديو و اژدها توسط  كشته    علي(ع) بر خوارج نهروان
  سام نريمان

زنده شدن گروهي از مردگان 
  با ريختن آب بر استخوان آنها

بني عسكره زنده شدن 
اسرائيل با ريختن آب بر 

  استخوان آنها
  مرگ شدن جهان بي

 ظهور حضرت حجت(عج)
 ظهور بهرام ورجاوند  سليماناحياي سلطنت   پيروزي بر دجال

  ظهور سوشيانت
  رستاخيز    

    
كشتن افراسياب و تعيين مرز 

  توسط آرش
  تقسيم جهان توسط فريدون
  كين خواهي ايرج از تور

افزون بر اين و همان گونه كه در ابتداي سخن آمد، محققان علوم حديث در صحت روايت 
معلّي ابن خنيس ترديد جدي دارند و به احتمال زياد، مفاد اين حديث با كالم امام معصـوم(ع)  
سازگار نيست. گرچه اين سخن از منظر اعتقادي شايسته تامل است، ليكن اين تامل در روايت 

هاي مختلـف، گـواه ديگـري از كوشـش      هاي  فرهنگي و تاريخي در دوره وم سنتاز منظر تدا
ها و احياي هويت ملي ايـران   گيري از ذخاير فرهنگي ايرانيان و بازآرايي سنت صفويان در بهره

ذيل گفتمان شيعي است. حاصل اين فرايند، توليد متني منتناسب با گفتمان غالب است كـه بـه   
- هاي ايراني منجرشد، نوروزنامـه  لف و زايش گونه صفوي نوروزنامهنشيني دو رويكرد مختهم

هاي  منتشره در حوزه فرهنگي نوروز متفـاوت  هايي كه با متون پيش از خود و ديگر نوروزنامه
توان به تفاوت جغرافياي سياسي و گفتمان غالب بـر هـردوره تـاريخي     است. اين تفاوت را مي

  نسبت داد. 
  

  نامه كتاب
  تهران . علمي.حالت، ابوالقاسم م:مترج. تاريخ كامل ).1371(علي بن محمد، ابن اثير
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  ). فارسنامه ابن بلخي، تصحيح منصور رستگارفسايي، بنياد فارس شناسي،شيراز1374بلخي( ابن
  . تهرانالطباعة آقا سيد مرتضيردا .تاريخ عالم آراي عباسي .ق)1314.(منشيراسكند

  هاي تمدن. ترجمه: كاظم فيروزمند. نسل آفتاب. تهران  ). چهره1397برودل.فرنان(
چـاپ: تهـران   .ترجمه: اكبر دانا سرشت امير كبير عن قرون الخاليه. آثار الباقيه). 1381(بوريحان ،ابيروني

  مچاپ: پنج
بيروني، ابوريحان(بي تا). التفهيم الوايل صناعه التنجيم. تصحيح: جالل الدين همايي. انجمن آثار ومفاخر 

  رهنگيف
دو فصلنامة علمي . اسالمي در عصر ها نوروزنامه).بررسي 1400(عبدالرحيم، قنوات، مريم، قديري ورعيا

 23- 211. ص:112پياپي.27دورة جديد، شمارة (س). تاريخنگري وتاريخنگاري دانشگاه الزهرا

آثـار و  انجمـن  . نصـيري  محمدرضـا ).فتوحات شاهي. مصـحح:  1383دين(ال اميني، ابراهيم بن ميرجالل
  مفاخر فرهنگي

 .سـال اول پـاييز   .علـوم ادبـي   مي،راز ماندگاري عيد نوروز در دوره ايران اسال .)1385، محمود(شيريب
  1شماره 

) ترجمه چند متن پهلوي. به كوشـش محمـد گلـبن. وزارت فرهنـگ و ارشـاد      1379بهار.محمد تقي.(
  اسالمي. تهران

 جا].  نا]. [بي . [بيتتوي. احمد بن نصر اهللا. (بي تا) تاريخ الفي

  ). تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم، به كوشش ژاله آموزگار. سخن، تهران 1383تفضلي، احمد (
 ثعالبي، عبدالملك بن محمد، شاهنامه ثعالبي در شرح احوال سالطين ايران، اساطير، تهران 

  بعه الصحافه. قاهره.ق). المحاسن واالضداد. مط1324الجاحظ البصري، ابي عثمان عمروبن بحر(
). متون پهلوي  گـزارش سـعيد عريـان، گردآورنـده:     1393جاماسب جي. دستور، جي. جاماسب آسانا(

  ، تهرانكتابخانه ملي
  220- 201، ص:9نامه مفيد. شماره ). نوروز در فرهنگ شيعه. 1376جعفريان، رسول (

مينوي. انتشارات اساطير، تهران، مجتبي   ). نوروزنامه. تصحيح وتحشيه1385حكيم عمرخيام نيشابوري (
  چاپ دوم 

  مركزي دانشگاه تهران   وروزنامه. كتابخانه). ن2/3687(ي،خواجه محمد بن عليذترم حكيم
  معارف.مطبعه الغداد. بالكاظميه ). النيروز.1957زاده محمد مهدي( خالصي

  ). تاريخچه نوروز. قم. انتشارات شهيد1360خراساني محمد جواد (
 ،ترجمه محمود مهدوي دامغاني، نشر ني، تهران )،أخبار الطوال1371احمد بن داود(دينوري، 
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  .1383) ديباچه شاهنامه ابومنصوري. نامه انجمن. بهار1383رضازاده ملك، رحيم (
جسـتارهاي  ). نوروزيه و نوروزيـه نويسـي در عصـر صـفوي.     1391(محسن، جعفريه. زهر، زرشناس

 88- 65.ص:6پياپي  ،2شماره .تاريخي سال سوم پاييز و زمستان

، 60) گزارشـي كهـن از مراسـم نـوروز در عصـر ساسـانيان. بخارا.شـماره        1386زرين كـوب. روزبـه(  
  192- 190ص:

) بازخواني سند نوروز در روايات اسالمي مطالعه موردي: روايت معلّـي  1395زماني محجوب، حبيب (
 44- 29، ص:25 شماره .7 دوره زمستان اسالمي، تمدن و فرهنگ تاريخ بن خُنَيس.

. زبـان و ادبيـات فارسـي.    هاي آن ريشه بررسي و شيعه مذهبي كتابهاي در نوروز)1349(عبداالمير سليم،
 96 - 95زمستان شماره 

 ) تصحيح جالل خالقي مطلق. جلد يكم. نيويورك.1366ي فردوسي ( شاهنامه

 لبنان –، [بي نا]، بيروت 218، ص: 9طبري، محمد بن جرير، تاريخ األمم و الملوك، جلد: 

نامه، به كوشش عباس اقبـال آشـتياني، انتشـارات اسـاطير،      ) سياست1372الملك ( طوسي، خواجه نظام
  تهران، چاپ دوم 

 كتابخانه ملي ج.ا. ايراننوروزنامه. ) 5- 14870(علي اكبر

) لب التواريخ، تصحيح: ميرهاشم محدث، انجمـن آثـار و مفـاخر    1386عبداللطيف (قزويني، يحيي بن 
 فرهنگي، تهران

  ، تهران ) ايران در زمان ساسانيان. ترجمه رشيد ياسمي. دنياى كتاب1368سن، آرتور امانويل ( كريستن
حي ). ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك بن محمود. زيـن االخبـارگرديزي. تصـحيح: عبـدال    1363گرديزي(

  حبيبي. دنياي كتاب. تهران.
. مترجم: ابوالقاسـم پاينـده.   ذهب و معادن الجوهروج الّ). مر1382(ابوالحسن علي بن حسينمسعودي، 

   علمي وفرهنگي. تهران
  . مترجم: محمدرضا شفيعي كدكني. آگه. تهران.رينش و تاريخآف ).1374(مطهر بن طاهرمقدسي، 

  اسالميه كتابفروشي. تهران. اختيارات). تا . (بيجلسي، محمدباقر بن محمدتقيم
  ).نوروز در جاهليت و اسالم. تهران. مكتب وحي1394محمد حسين طهراني(

آكـادمي شرقشناسـي    نامـه، احكـام نوروز ) 364(محمد شريف بخاري بن دامال دولت محمد بدخشاني 
  جمهوري تاجيكستان 
الموجودات. به كوشـش: يوسـف بيـگ    ). عجايب المخلوقات وغرايب 1390قزويني، ذكريا بن محمد(

  باباپور، مسعود غالميه.قم. مجمع ذخاير اسالمي
  كتابخانه ملي ايران. نوروزيه.  )رساله11418الدين محمد( يرض ،قزويني
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 ي مركزي دانشگاه تهران تابخانهك) 12599آبادي( محمدباقر بن اسماعيل اصفهاني حسيني خاتون

 ي مركزي دانشگاه تهران ابخانه). كت3511رازي،محمدتقي بن محمدرضا (

، 14و13شـيعه. شـماره    . كتـاب الحلـي  فهـد  ابـن  العالمة كالم في النوروز حديث)، 1395رضا( المختاري،
 49- 44ص:

  115- 103،ص:20)  نوروز در تاريخ و اسالم . نشريه نور . شماره 1366مدرسي، سيد جواد(
ايـران دوره ميانـه. جامعـه شناسـي تـاريخي.        در  ) نـوروز يـا آغـاز سـال مـالي     1398آرا.( مردوخي، دل

    1.شماره 11دوره
  ) مروج الذهب. ترجمه: ابوالقاسم پاينده. علمي و فرهنگي. تهران1382مسعودي، علي بن حسين. (

  ) آفرينش و تاريخ . ترجمه شفيعي كدكني.آگه. تهران. چاپ اول1374مقدسي، محمدبن طاهر.(
  44- 29، ص:15  ، شماره»علوم حديث«ي  . فصلنامهت اسالمىنوروز در روايا) 1379مهريزي، مهدي. (

   [بي جا] - [بي نا]، [بي جا]  .روضة الصفا .ق).1270(محمد بن خاوند شاه،ميرخواند
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