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دولت ایراییتـ اتاعت آـابواه،رتر ادلا تزلـایبدرتکاهترارسالو تـا تزوا
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ز ـعزن ارسـایزا لسلرهزیامذهبـِایراییـگایالیاهن زنایهزدیل.ابیهزاگاچراه شا
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م،لدای تقبزواقایلاگاف

اهراهمزنامقلیلای باخ،عزرنلایهزلـاهغلیداهت،د اچایکترا

یرایی زنابنالیارزدبولاجهنهزیادرارناخ،د اوایعایبابنالیافاصتـاهاییاعتزدیا
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رزدبولای،عـاعس،هاقللتامـدییست اکترامتـات،ییست ادلاپتسابن اهمزینتلیا

*
دانشآموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای تاریخ اسالم دانشگاه مذااب


تهران. ahram12772@yahoo.com:

اسذالمی

پرداختی تاریخی بر آیینهای فرهنگی ـ اجتماعی ایرانی بویهیان

39

خ،رشاهرا لسلرهزیاهبلگالیاهرایمزرشاهگذیلد .ا
یرنایگزعتر اضمناگادبولیاواتحل لایرنال ،م اهال ـام بیناتأث ااییلرهتراا
عس،هاهز تزیـایراینادلا سماییـایم ایاه،ره زنالیادلاضمناهال ـارتززدهابرت نا
وههگاینابوه،ررامـ پزلد .ا
ا
مآاوف اهراپ هخ،یناییلرهراپژ

کلیدواژگان :آلبویه ،تاریخ ایران ،آیینهای ایرانی ،نوروز ،مهرگان ،سده.
پیشسخن

آشنایی قلمروی ساسانیان پس از عصر فتوحات اسالمی ،با مفااهی اساالمی و روناد
مسلمان شدن اهل این دیار ،و نیز نبود الگوهای آیینی خاص جغرافیاای پرارآیین ایاران در
نسخه نخست فتوح اسالمی ،مایه آن شد تا مردم این سامان همچنان آیینهای اجتماعی
ا فرهنگی خود را مصرانه برپا بدارند؛ بهویژه آنکه این آیینها در گستره فقهی آن دوره نیز
معموالً مدّ نظر نبود؛ اما با ظهور امویان و شکلگیری اندیشه شعوبیگری ،اینبار آیینهای
ایرانی نوعی پاسداشت قومی را نیز نمایندگی کرد .خوشاقبالی این آیینها ،بهویاژه آنااا
بود که با فرارسیدن فصل خوشگذرانی پس از فتوحات ،این آیینها در نمونههای بسیاری،
هماهنگ با همان روح شادمانه زیستن ،شمرده شدند؛ تاا ایان گوناه ،دروازههاای بغاداد،
پایتختی که جانشین تیسفون شده بود ،بهگرمی به روی این آیینها گشوده شاود .گرهاه
شماری از آیینهایی که آمیخته با مفاهی زرتشتی بود ،به ضمیمه آیینهایی که از دیدگاه
اسالم ،مخالف حقوق الهی دیگران بود ،هرگز در میان مسلمانان جا باز نکرد ،اما شماری از
همین مراس که با دیدگاه اسالمی ناهمخوان نبود ،حتی از سوی پیشوایان دینای نیاز رد
نشد .مه آنکه ،درست آن گاه که بویهیان ،تاج امیری بر سر نهادناد ،زماانی انادز از دو
تاربه شکست در بازیابی سنن ایرانی از سوی فضلبنسهل (د101 .ق) وزیار ماأمون ،1و
بعدها مردوایج زیاری (د811 .ق) میگذشت؛ اما بویهیان همه آنچه را دیگاران در پای آن
بودند نیز تا حدودی جبران نمودند؛ تا بداناا که خود را بازمانده ساسانیان دانستند 2.افزون
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بر آن ،درنگی در هنر دوره بویهیان نیز خود سندی بر پایبنادی ایان حکمرانای ا باه هار
دلیلی ا بر هنر ساسانی است 8.در این نوشتار ،منظور از آیینهاا ،تماامی مراسامی ایرانای
است که در پهنه سرزمینی دولت بنیبویه به سالهای  812تا  994قمری برپا میشاده و
حکومت در این برگزاری نقش داشته است .بدین ترتیب ،پرسش اصلی این جستار ،سااال
از آیین های ایرانی است که در قلمروی بویهیان با پشتوانه دولت بویهی برگزار شاده باود.
تحقیق پیش رو ،بار اساار روش توصایفی ا تحلیلای باه پاردازش دادهای کتابخاناهای
پرداخته است .بررسی یازده آیین فرهنگی ا اجتماعی این سلسله ،گواهی بر ادعای پذیرش
آیینهای ایرانی در این سلسله است.
پیشینه تحقیق

در ایان موضااوم ،مفصاالتارین نوشااته ،مقالااهای خوانادنی از خااان زهاارا جهااان در
نی سالنامه مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسالمی است که با عنوان «گسترش آیینهاای
درباری و جشن های ایران باستان در عهد آلبویه» نهایتاً شرحی تاریخی بار ههاار آیاین
ایرانی «نوروز ،مهرگان ،سده و زادروز» در سه صافحه اسات .جشان تااجگاذاری ،سانت
گرامیداشت پادشاه ،سنت ارسال هدایا برای پادشاهان ،پوشاز امیران آلبویه ،تفریحات و
سرگرمی ها نیز از مباحث مورد بررسی در این مقالهاند؛ اما علی اصغر فقیهی نیز به فراخور
کتاب آلبویهاش ،به یکسری از آیینها اشاره کوتااهی نماوده اسات و تنهذا تااجگاذاری
عضدالدوله و مراس تشیع جنازه را مفصل توضیح داده اسات .ارار تمدن اسالدی دا قاند ا

چهاقم از آدام متز ،1به هند مورد از آیینهای بویی اشاره میکند و همچنین ،در هند ماورد
محدود ،به تأریر فرهنگ ایرانی در این مراس میپردازد .سی س ا قاعص اآلابویه ،نوشته بوسه

نیز نوشته محققانهای است که با اشارهای بسیار گذرا ،به بهارهگیاری آلبویاه از فرهناگ
1.Adam Metz.
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ایرانی در هند نمونه بسیار محدودی پرداخته است .کتاب سحیایاف هنگدا قاعهناآلابویدها ،از
جوئل کرمر 2ه به موارد اندکی از آیین های بویی اشااره کارده اسات .همچناین ،مقالاه
«آلبویه» در سئ اةسلمعاقفابزقگاسالی د از صادق ساادی نیز به بعضی مراس به صورت
توصیفی پرداخته است .مدخل «آلبویه» در سئ ةسلمعداقفاسالدیما لیادن نیاز باه بعضای از
مراس آلبویه اشارهای موردی نموده است .یلما ،ا قاگست هاتاقیخاسی س از پروین ترکمنی
آذر ،شماری از مراس را به قل آورده است .همو ،مقالا «آلبویاه ،عباسایان و تشایع» را
نگاشت که ضمن بررسی ماموعه ای از حوادث آن دوره ،گذری خیلی کوتاه نیز بر بعضی
از مراس دارد .علیاکبر تشید نیز در مقاله «بیستویکمین مروّج :شایعه امامیاه آلبویاه»،
هاپ ماله تاریخ اسالم ،شماره  ،28تنها به مراسا آلبویاه گاذری اشاارهوار دارد .کلاود
کاهن 1ه در مقاله «آلبویه» که بهوسیله علی بحرانیپاور ترجماه شاده و هااپ مالا
«رشد آموزش تاریخ» به شماره  25است ،باه بعضای از مراسا آلبویاه پرداختاه اسات.
محمدرضا ناجی نیز در مقاله «خاندانها و آداب و آیینهای ایرانی و جنبههایی از زنادگی
اجتماعی در قلمرو سامانیان» هاپ ماله مقاالت و بررسیها ،شماره  ،85تابساتان ،2843
تنها به اشارهای گذرا به مراس نوروز و مهرگان و ساده و مراسا کاین سایاوش در دوره
عباسی بسنده میکند و به جشن سده ،هند اشاره نیک دارد.
با این همه ،ما در مقاله پیش رو ،کوشیدهای که بیشترین شمار این دست آیینها را ضمن
بررسی یازده مراس ایرانی در دولت بویهیان ،با رویکرد فرهنگی و اجتماعی به زیور نگاه
خوانندگان بیآرایی .
 .1جشن نوروز

نوروز ،یا در زبان پهلوی «نوگ روز» که بعدها این تلفظ به شکل «نوز روز» درآمد
1.Joel Kremer.
2.Claude Kahn.
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و شاید کیاج (جمشید) پسر ویوند جهان (ویونگهان) آغازگر آن بود ،5معروفترین جشان
این دوره بود .البته نوروز باستانی ،شش روز بود که به آن ،نوروز خاصه و ناوروز عاماه یاا
کبیر میگفتند 8.رس نوروزی ،این بود که خسروان ،در پنج روز آغازین ،نیازهای ماردم را
برمیآورند و روز شش با خود خلوت میکردند 4.گرهه نوروز را عمربنعبادالعزیز (ح 33 .ا
202ق) برانداخت ،3اما در دوران اوّل عباسی ،نهتنها ایرانیان در دربار خلفا آن را به [سبک]
آیین باستانی جشن گرفتند ،بلکه خلفا نیز در آن شرکت ماینمودناد؛ 3هناانکاه منصاور
عباسی (د253 .ق ).در نوروز جلور میکرد و هدیه میگرفت 20.البته برخی برآناناد کاه
احمدبنیوسف کاتب مأمون ،نوروز را زنده کرد 22.با هر پیشینهای ،اما شاهان بویی ،خود در
نوروز «بار عام» (= دیدار عمومی) اجازه حضور مردمان در حضاور شااه مایداده و بارای
تهنیت جلور میکردند؛ همانگونهکه عضادالدوله (د841 .ق ).ضامن جلاور ناوروزی،
جامه مخصوصی به نام «قباء سقالطونی» سفارش میداد 21.از سرودهها هنین برمایآیاد
که این لبارِ ویژه ،همان جامه خسروانی بود که پادشاهان ایران باستان ،در نوروز به تان
می کردند .گویا مقامات دولتی نیز ،در عید نوروز لبار مخصوصای باه تان مایکردناد.

28

همچنین ،رس بود شاعران نوروزسرا ،فرارسیدن نوروز را به شاه شادباش میگفتناد؛ یاک
نمونه از این سرودهها را با ه مرور میکنی :
نوروز افزود به مملکتش
وقتی که دیدی مردم ترک نمیکنند
دنیا برای او جاودانی است

عزت و به دولتش پیروزی
درباره آنچه ادعا میکنند ،نظم و نثری را
و میخواند برای او عمری بیپایان

29

اینگونه ،تنوخی ( 814ا 839ق ).برای عضدالدوله در بغداد25و صابی (د830 .ق ).برای
صمصامالدوله ( 858ا 833ق ،).هکامههای نوروزی میسرود؛ حتای صاابی ،هادایایی باه
رس یادبود برای او ارسال کرد 28.رس دیگر این بود که شاعران برای درباریان نیاز شاعر
میفرستادند 24و به صورت گروهی ،به نزد امیران آلبویه مایرفتاه ،شاعر مایخواندناد.

23

همچنین ،مرسوم بود شاعران در قالب شعر ،نوروز را به دوستانشان نیز تبریک میگفتند.

23

33

پرداختی تاریخی بر آیینهای فرهنگی ـ اجتماعی ایرانی بویهیان

وصف خواندنی بسیاری از این سرودهها ،شادمانی و نشاط مردم و طبیعت ناوروزی باود.

10

در توصیف نوروز ،سرودهها آنقدر زیاد بود که اشعار نوروزی ،خود بهتنهایی موضوم کتابی
شده که حمزه اصفهانی (ح 130 .ا 852ق ).به نام سالشعاقاسلسدائ ةافدداسلنید وااوسلمه دا ا

گردآورد و به عضدالدوله تقدی نمود؛ 12اینکه امروزه از دید برخی ،ناوروز در تقاوی ملای
کهن ،برابر با  24مرداد ماه است 11،سخنی نیسات کاه بتاوان آن را دساتکا در دوران
بویهیان پذیرفت .از اینکه بگذری  ،در میان مردم رس بود که در ایام نوروز به یکدیگر پول
و اشیای دیگر هدیه میدادند 18.در آن زمان ،گویا پخت غذاهایی با گوشت و گندم و جاو
در نوروز ،معمول بوده است 19.همچنین ،کارت تبریک هایی برای امرا و بزرگاان فرساتاده
میشد که در آنها عبارات یا اشعاری برای عرض شادباش نوشته میشد .شااید ایان شاعر
بتواند متن یکی از این کارت تبریکها باشد:
مژده باد بر تو که نوروزت آمد و شاد باش هزار نوروز به این نوروزها که خوش باشی

15

این هکامه نیز میتواند محتوای یکی دیگر از این کارتها بوده باشد:
هزار نوروز بزی و شادی را به آخر برسان

در بهترین زندگی و در نور چشم

18

از دیگر رسوم نوروزی ،این بود که وقتای مردماان باه ها مایرسایدند ،هناین دعاا
مینمودند« :هزار نوروز زنده باشی!»14یا به عبارت عامیانهتر« :هزار نوروز به این نوروزها!»
به نظر می آید ،آنچه امروزه در عبارت «صد سال به این سالها» دیده میشود ،پیشینهای
به درازای ایران باستان دارد .همچنین ،مرسوم بود که هدایایی از سوی وزرا و درباریان ،به
شاه پیشکش میشد .همانطورکه مهلبی (د851 .ق ،).وزیر معزالدوله (د858 .ق ،).بیشاتر
اموالش را در نوروزِ سالیان متوالی به امیر هدیه داد.

13

اما در بغاداد رسا باود کاه ماردم باه یکادیگر آب و خااز مایپاشایدند و باازی و
سرگرمیهای مشهور را اناام میدادند 13.از شعر ابوالعال ( 888ا 993ق ).هناین اساتفاده
میشود که مردم آن عصر ،در عید نوروز در شاهر مایماندناد و مساافرت در عیاد ناوروز
متداول نبود 80.همچنین ،شب عید نوروز آتش افروخته ،دود به راه میانداختند و روز نوروز،
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به یکدیگر آب میپاشیدند 82.در بغداد ،باازیگرانی باا ماساکهاا و نقاابهاای مختلاف و
تررآور در حضور خلیفه به بازی و سرگرمی میپرداختناد 81.دیگار باازیهاای ناوروزی،
«دوبارکه» بود .این بازی ،در بغداد اناام می گرفات؛ کاه در آن ،کودکاان دخترکای را در
شمایل زیبایی بهمانند عرور میآراستند و لبار گرانبها و زیورآالت بر او آویخته ،بهنیکی
زینتش میکردند .سپس ،او را در شهر میگرداندند و در مقابلش طبل نواخته و نی میزدند
و در ادامه ،آتش روشن میکردند .آتش ،ضمیمه بازی «دوبارکه» بود 88.با توجه به سیاست
هش وه هشمی امرای بویی ،بهویژه الگوگیری پسران عضدالدوله از پدرشان کاه هریاک
زمامدار قلمرویی بودند ،میتوان گفت ،در سراسر سرزمینهای دیالمه ،نوروز به همین رس
برگزار میشد .در شیراز ،مردم مسلمان و زرتشتی ،نوروز را با یکدیگر جشن میگرفتناد.

89

در اصفهان در عید نوروز ،بازارها برپا بود و مردم به جشن و شادی میپرداختناد 85.جالاب
اینکه غسل روز نوروز ه رس بود؛ که مستندهای اسالمی نیز دارد و گزارشی تاریخی ه
از غسلکردن مردم فارر در نوروز موجود است.

88

گفتنی است ،بازارهای نوروزی ،بسیار زیبا و پرر زرقوبرق بود .از فحوای سخن غزالای
( 950ا 505ق ).هنین بر میآید که در ایام عید نوروز ،تصویر حیوانات و شمشایر و ساپر
هوبین و شیپور سفالین ،بهعناوان اسابابباازی کودکاان ،در بازارهاا فروختاه مایشاد.

84

همچنین ،مردمان فالوده 83درست میکردند و برای یکدیگر و بهویژه فرمانروایاان ،هدیاه
میبردند 83.این غذا ،یک طعام اعیانی به شمار میرفت .میگسااری نیاز در ناوروز بسایار
دیده میشد؛ از اشعار برخی شاعران این دوره ،هنین به دست مایآیاد کاه در پگااه عیاد
نوروز ،بسیاری به میگساری میپرداختهاند 90.نکته دیگر اینکه ،باا آنکاه ناوروز در مصار
باستان ،پیشینه ای به درازای حضور ایرانیان در آن سرزمین به خود میبیند ،92باااینحاال،
مراس نوروزی مصر عهد فاطمی ،گویا بر اسار قانون رقابتهای فرهنگی بغداد و قاهره،
گرتهبرداری آزادی از مراس نوروز ایرانی بود؛ هه اینکه در مراس ناوروز فااطمی ،بازارهاا
تعطیل شده ،آذینبندی میشد 91و بازاریان عروسکهایی به شکل فیل درست کرده ،با آن

پرداختی تاریخی بر آیینهای فرهنگی ـ اجتماعی ایرانی بویهیان

30

بازی میکردند و طی سه روز ،با آن در خیابانهای قاهره نمایش خاصی اجرا میکردند.

98

همچنین ،فاطمیان در این روز ،لبار های حریر و زربافت متنوعی توزیاع مایکردناد کاه
دارای مشخصات کامل گیرندگان بود 99و در حقیقت ،عیدانه کاارگزاران دولات و خاانواده
آنها به شمار میرفت.

95

در پایان ،گفتنی است که اساساً نوروز باستانی ایران ،جشنی مقدر باود؛ 98هناانکاه
بازیابی شماری از اشعار اقوام کهن ایرانی در باب نوروز ،این گفته را تأیید میکند .شاید از
این باب بود که فرمانروایان مسلمان بویهی کوشیدند در راساتای اساالمیساازی ناوروز،
پیوندی میان روایات اسالمی با نوروز دستوپا کنند؛ 94بااینحال ،به نظر میرسد که هنوز
در متون مناجاتی عهد بویهیان ،عبارت دعایی «یا مرقَلِّبَ القُلُاوبِ »...شاناخته شاده نباوده
است 93.بههرروی ،نوروز در دوره فرزندان بویه ،بهاندازهای اهمیت یافت که صاحببنعباد
( 818ا 835ق ).کتابی با نام سألعیا اوفضائلاسلنی وا نوشت 93.اینگونه ،نوروز شاهدی کامالً
ایرانی بر تأریر فرهنگ کهن ایران در مراس بویهیان ،و سندی بر باورمندی این دولت بار
آیینهای فرهنگی ا اجتماعی ایران قدی بود.
 .2جشن آبپاشان
50

بیرونی ،این جشن را از بازیهای عید نوروز میشمارد و همسان با او ،برخی بر ایان
باور بودند که در روز شش نوروز ،مردم به یکدیگر آب میپاشیدند؛ زیرا معتقد بودند که تن
آدمی در زمستان به دود و کثافت آلوده شده و با این کار ،تمیز و مطهر میگردد؛ 52اما باید
گفت که در تحقیقات جدید ،زمان برگازاری جشان آبریازان را کاه رسا شساتوشاو،
غسلکردن و آب پاشیدن به یکدیگر بود ،آبان روز از ماه فروردین ،یعنای دها فاروردین
میدانند 51.ابن فقیه نیز برگزاری این رس را در آغاز تیرماه ،یعنی روز اوّل تابستان و یاا در
تیر روز (سیزده ) ،از ماه تیر نوشته است؛ 58البته بیرونی در یک بازگشت آشکار از ساخن
پیشین خود ،زمان برپایی این جشن را روز سیام فروردین نیز گفتاه اسات 59.او در جاای
دیگر ،روز سیام بهمن را «روز انیران» خوانده که در آن ،جشان آبپاشاان (آبریزگاان)
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برگزار مایشاده اسات .جشان آب پاشاان را در اصافهان« ،آبریزگاان» مایگفتناد 55و
عضدالدوله این جشن را برپا میداشت 58.برگزاری این جشن از سوی امیاران نسال ساوم
آلبویه ،دلیلی بر ادامه این رس در دوران های بعادی اسات .در ایان بااره ،ابانفقیاه (د.
885ق ).ضمن تأیید جشن آب پاشان ،مدعی میشود در عصر خودش ،آبریزگان (جشان
آب پاشان) در شهرهای :نهاوند [ماه بصره] ،همدان ،اصفهان ،دینور و اطاراف آن ،برگازار
میشده است 54.گفتنی است ،رس بود در جشان آبپاشاان ،شااعران باه هکاماهسارایی
پرداخته و این روز را به امیر تبریک میگفتند؛ هنانکه ابوالحسن سالمی ( 888ا 839ق).
از شعرای عصر عضدالدوله ،سرودهای در تبریک جشان آبپاشاان ،باه شاهنشااه تقادی
کرد 53.ا ین جشن ،هه در نام و هه در برگزاری ،نمادی از تأریر فرهنگ ایرانی بر باورهاای
دستک بخشی از قلمروِ بوییان است.
 .3جشن مهرگان

مهرگان در کنار نوروز ،از بزرگترین اعیاد محسوب میشد که در فارسی به معنای روز
شادی و خوشایِ روح و جاان اسات 53.جریاان از ایان قارار باود کاه در ایاران باساتان،
یکصدوههلونه روز بعد از نوروز ،عید مهرگان فرامیرسید و آن را اوّل زمستان میشمردند
و در این روز ،به سرداران و درباریان خلعت و نشان داده میشد و مردمان نیاز زیراناداز و
اراریه زندگی و بیشتر لبارهای خود را عوض میکردند و همچنین ،بارای شااه هادایایی
میبردند؛ 80البته برخی از منابع کهن ،مهرگان را شانزده مهر میدانستند 82.هاش رضای
بر این است که جشن مهرگان ،در هنگام طبیعیاش در مقارنه با نوروز ،بایستی آغاز پااییز
و اوّل مهر باشد؛ اما هون شانزده این ماه نیز روز مهر است ،به همین جهت ،به موجاب
اقتران دو نام ماه و روز مطابق ،جشن اصلی را در این روز میگرفتهاند 81.به نظر مایآیاد،
مدت جشن مهرگان ،پنج روز بوده است؛ زیرا «رام روز» ،یعنی  12مهرماه ،پایان مهرگان
بود 88.برخی نیز مهرگان را روز شش مهر و روز تولاد حضارت یحیای

دانساتهاناد.

89

بههرر وی ،به دلیل اهمیت مهرگان و آوازخاوانی و ساراییدن شاعر در ایان جشان ،لحان
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مهرگانی لحن بیستویک از الحان موسیقی ایرانی شمرده میشد؛ 85اما پیش از روی کاار
آمدن آلبویه ،عباسیان ،عید مهرگان را با پوشیدن جامههای ویاژه تعطایالت و فرساتادن
شادباش و آرزوی خوش و شادی فراوان و خواندن و بازی برپا میکردناد و مانناد ناوروز،
هراغانی کرده ،طبل مینواختند و به تبادل پیشکشها یا دادن عیدی مشاغول مایشادند.
بعدها در دوران اسالمی ،رس بود که در مهرگان ،خلیفه و وزیران او در تاالر به پاذیرایی
مینشستند و به دریافت پیشکشها میپرداختند؛ پیشکشهایی کاه برخای از آنهاا ،ارزش
فوق العادهای داشتند .یکی از آن نمونهها ،فیلِ طالیی المارنشان بود 88.رس بود که وزرا
به امیران هدایای گرانبهایی تقدی میکردند؛ همان طورکه مهلبی ،وزیر معزالدوله ،بیشاتر
اموالش را در مهرگانهای متوالی به معزالدوله هدیه داد 84.شاعران نیز این عید را به امیار
تبریک گفته ،برای امیر هدایایی میفرستادند؛ هنانکه صابی ( 828ا 839ق ).درحالیکاه
در زندان عضدالدوله بود ،در مهرگان ،قطعه شعری به همراه اسطرالبی که بهانادازه یاک
دره بود ،برای عضدالدوله هدیه فرستاد .در شعر او آمده بود:
پیشکش به تو ،رؤیاهایم و جشن میگیرم در مهرجان نویی که تو بدان پرداختهای
اما پیشکار تو ابراهیم آنگاه که دید بزرگی تو را در چیزی که در دست اوست
نپسندید که زمین جایگاه تو باشد

بلکه تو راست که آسمان جای تو باشد

83

همو ،مهرگانی دیگری ه سرود که مضمونش این بود« :هدایایی گرانقدر یا ناهیز به
تناسب هدیه کننده ،به حضور رسیده است .هدیه من به حضارتت ،درهمای اسات کاه در
روزی بیباد به نسی نفس می پرد و برگ کاغذی باه ابعااد ماسا و خطای همرناگ و
همسان زنایر پای ».

83

بعدها بابکبنعبدالصمد (د920 .ق ).از شاعران سرشنار آن روزگاار ،مهرگاانیای را
برای فخرالدوله ( 885ا 834ق ).هدیه فرستاد .در این شعر آمده بود:
ای شاهنشاه! آروزها را به هم برسان

که تازه شد مژدگانیها و شادیهای تبریک

اکنون شادیها رسیده و وقت آواز است با خوشی روزگار که در شادی مهرجان است

40

سال هفدهم ،شماره سوم ،پاییز  ،5931شماره مسلسل 76

38

دادههای تاریخی ،به خوبی از اهمیت زیاد عید مهرگان در این دوره نشانی میدهند .از
همینجا بود که ابوالحسن منا (د851 .ق ).از نویسندگان نزدیک به عضدالدوله ،به دلیل
شهرت عید مهرگان ،کتابی در این باب با نام کتاب سلنوقوااواسلمه ا انوشت.

42

از دیگر رسوم مهرگانی ،این بود که فرمانده سپاه ،لشکریان را آرایش کرده ،باه دیادار
امیر میرفتند؛ هنانکه وقتی فخرالدوله به خوزستان رفت ،فرمانده لشکر خوزستان ،لشاکر
آراست تا در مهرگان برای عرض تبریک به دیدار شاه بروند.

41

اما هادایای مهرگاانی ،فهرسات دلنشاینی دارناد .رعاالبی ( 850ا 913ق ،).بخشای
از هدیههای مهرگانی را تحفههای جالبی از قبیل :گالبی ،سیب ،انار و آذریون (گل سرخ)
نگاشته است 48.همچنین ،مردم نیز در هنگام مهرگان باه یکادیگر شاادباش مایگفتناد؛
نمونهای از شادباش ها ،این جمله معروف بود« :هزار سال سرور مهرگانی خور».؛ 49کنایاه
از اینکه هزار سال بهشادی مهرگان کنی .بیرونی نیز ضمن تأیید این مطلاب ،مایگویاد:
«ایرانیان در عید مهرگان ،وقتی به ه میرسند ،میگویند :هازار ساال بازی».؛ 45یعنای
هزار سال زنده باشی .او همین عبارت تبریک را برای رس «رام روز» ،یعنای هماان روز
مهرگان بزرگ نیز نگاشته است که در این روز ،بهعنوان شادباش میگفتند« :هازار ساال
بزی».

48

از رسوم جالب در مهرگان ،ارسال کاارت هاای تبریاک باود .گویاا ابادام ایان رسا ،
نخستینبار در مهرگان صورت گرفت که در لغت عربی به «سلمکاتبةافداسلتهاند» معاروف
بودند 44.نخستین کارت تبریک مهرگاانی را احمادبنیوساف (د 128 .یاا 129ق ،).کاتاب
مأمون عباسی ،با این مضمون برایش ارسال کرد:
بندگان را حقی است که سزاست انجام آن
گرچه موالیش بزرگ و فضیلتمدار باشد
آیا ندیدی که ما مالش را به سوی خدا هدایت کردیم
گرچه او بینیاز بود و او خود بخشنده بود
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اگرچه میبخشد به بندهاش به اندازه توانش
اما نوشیدن از آب دریا ،کی در حدّ دریاست
اما ما او را به سرشت و نسبش هدایت میکنیم
گرچه ما در انجام این نیز ناتوانیم

43

به نظر میرسد ،بیت پیش رو نیز محتوای برخی از کارت تبریکهای مهرگانی بوده:
مهرگان به سویت آمد و سودای آن ،جان را فریفت
در این هوای زیبا و نسیم خوش

43

رعالبی در روزگار خودش ،قصاید مهرگانی را در سبد یتیمةاسلنه بهنیکی هیده اسات.

30

در آن دوره ،رس بود که هکامهسرایان در مهرگان ،سروده هایشان را باه یکادیگر هدیاه
میدادند؛ 32هراکه پگاه مهرگان ،زمانی به یادماندنی ،بهویژه برای شاعران بود 31.دو تن از
شااعران زبردساات ایاان دوره ،حااتمی (د833 .ق 38).و نااامی خااوارزمی ( 818ا 838ق).
میباشند .نامی ،هدیهفرستادن برای فقها در مهرگان را رسمی شاهانه میداند؛ 39اما در این
بین ،ابوبکربن شوذبه فارسی ،شاعر آن روزگار ،در سرودهاش به زمان عید مهرگاان اشااره
میکند:
به استقبال روز مهرگان برو
تابستان گذشت و گرما و سختیاش رفت

که روزهای تازهای به تو روی کرده است
سرما آمد و نیکو زمانش فرارسید

35

ابنحریش اصفهانی (د919 .ق ،).از دوستان رعالبی نیاز از جملاه شااعرانی اسات کاه
قصیده مهرگانی سرود 38.همچنین ،ساهلباناحماد نیشاابوری مساتوفی نیاز ،هکاماهای
مهرگانی برای شاعری دیگر به نام ابوسعدبنارمک نگاشت 34.از خالل بررسیها برمیآیاد
که رس بود ،در مهرگان دهقانها میآمدند و موظفیهای خود را که شاامل :ماال ،طاال،
نقره و لبار بود ،هدیه مایکردناد و باه دنباال آن ،شااعران شاعر مایسارودند 33.شاعر
فضلبنجعفر این ادعا را رابت میکند:
اندر پگاه مردم پیشکشها را آوردهاند

در آن صبح دلنشین و یادماندنی مهرگان

33
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جالب آنکه در مهرگان ،مرغان بغداد ،به مردم شکر هدیه میداد 30.شایسته ذکر است که
در صورت ه زمانی مهرگان و ایاام اساالمی همچاون رمضاان ،ایان مهرگاان باود کاه
تحتالشعام قرار میگرفت و مراس روزانهاش تعطیل میشد 32.ناگفته نماند که جشنهای
مهرگان و نوروز برای امیران و شاهان ،بیشتر شبیه فصل دریافات مالیااتهاای هنگفات
بود 92تا شادی شریرانه؛ زیرا دریافتیهای این دو جشن ،برای سلطان ،خود یک پای خزانه
بود.

38

 .4جشن کوسه برنشین

مراس دیگری که بدان می پردازی  ،جشن «کوسه برنشین» است که شابیه کارنااوال
بود و در ایام خمسه مستسرقه 94واقع میشد .برخی ،آن را در نه اسفند دانستهاند که باه
علت کبیسه ،به ده آبان افتاد 35.شرح جشن بدین گوناه باود کاه در شاهرهای ایاران و
عراق ،مرد کوسهای ،سوار بر استر بیرون میآمد 38و از مردم پول میخواست و هار کاس
نمیداد ،آب آلودهای که لباسش را خراب کند ،به او میپاشید .برخی معتقاد بودناد کاه در
این روز ،مقدرات تعیین میشد؛ همچنان که درباره نوروز ایرانیان قادی  ،هماین اعتقااد را
داشتند .ازاین رو ،ایرانیان ،آن ایام را به عشرت و ابراز مسرت میگذراندناد 34.ایان اشااره،
بایسته است که برخی« ،میر نوروزی» را نام دیگر کوسه برنشین نوشتهاند .بههرروی ،این
مراس  ،جشنهای کارناوالی امروزین را به یاد میآورد که تحت عنوان «بهار جشان» نیاز
اناام میشد .هاش رضی معتقد است که در این مراس  ،مردی کوسه را بر خری نشاانده،
به یک دستش بادبزن و به دست دیگرش کالغی میدادند و او مرتب در کوههوبازار خود
را باد میزد و اشعاری کنایتآمیز درباره گرمشدن هوا و رفتن زمستان میخواند و مردم به
او سکه و دینار میدادند .این مراس  ،تا پسینروز بهار ادامه مییافت و از آن پس ،هرگاه او
را میدیدند ،به جانش میافتادند؛ [درحالیکه] میر نوروزی ،عباارت از فارد عاامی [کمای
کندذهن و دلقکمزاج] که از عوامالنار بود و او را تحت شرایطی برگزیده و برای یک یاا
هند روز ،زمام امور شهر را به وی میسپردند و تفریح میکردند 33.از اینکه بگذری  ،به نظر
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گردیزی ،کوسه برنشین اوّل آذرماه و روز هرمزد بود که در آن ،کوسه برنشین را بهعناوان
سنتی برپا میداشتند؛ بدینگونهکه شخصی کوسه را بر االغی سوار مایکردناد[ .باا آنکاه
فصل سرما بود ]،او از گرما شکایت میکرد و لبار کمی ه میپوشید 33و تظاهر میکرد
که فصل سرما تمام شده و ایام گرمی هوا رسیده است .در واقاع ،بشاارت فصال گرماا را
میداد و خودنمایی مینمود و غذای ویژه فصل گرما میخورد و نوشایدنی فصال گرماا را
مینوشید؛ [البته] بدنش را با روغنهایی که ضدّ سرما بوده و سارما را برطارف مایکارد،
طالیی می کردند تا سرما نخورد .سپس ،سواره ،در برابر مردم بادزنی در دست گرفته ،خود
را باد میزد و مردم به این کار او میخندیدند و به روی او آب میریختند و او را باا یاخ و
برف میزدند .کوسه ،از رروتمندان پول میگرفت و بخشی از آنچه را که دریافت میکارد،
به همراهانش میداد .در کوهه و خیابانها میگشت و به در خاناه بزرگاان و سرشناساان
میرفت تا مژدگانی بگیرد .در روزگار بیرونی ،این رس در شیراز و بعضی دیگر از شاهرها،
برقرار بود و زیر سایه سلطان ،این رس برپا میشد 200.زمخشری ( 984ا 583ق ).نیز این
رس را در بغداد و فارر تأیید میکند؛ البته با این تفاوت که کوسه برنشینِ این دیار ،لبار
یکدستی میپوشیده است 202.گردیزی (د998 .ق ).در گستره این مراس میگوید« :بعضی
از ایرانیان این رس را بهجامیآورند 201».ولی گفته مسعودی (د895 .ق ،).معاصار دیالماه،
هنین است که جشن کوسه برنشین در عراق و ایران برگزار میشده است.

208

دراینبین ،گزارش قلقشندی (د312 .ق ).از این جشن باوجود تفاوت با دیگر نقالهاا،
جالب به نظر میرسد .وی میگوید« :در مراس کوسه برنشاین ،مارد کوساهای را حاضار
میکردند که خوراکی های گرم و تابستانی ،مانند :گاردو و سایر و گوشات هارب و دیگار
غذاهای گرم میخورد و نوشیدنیهای گرم مینوشید و این کار را هند روز قبل از آغاز ماه
جدید اناام می داد .در وقت فرارسیدن ماه ،پیراهن نیشاابوری ناازز و ظریافبافات کاه
نشان دهنده فرارسیدن فصل گرما بود ،به تن کرده ،بار گااو ساوار مایشاد و در دساتش
کالغی میگرفت .مردم در پی او میرفتناد و باه رویاش آب مایپاشایدند و باا یاخ او را
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می زدند؛ هراکه هنوز فصل زمستان بود و او با بادبزن خود را باد میزد و به فارسی فریااد
میزد« :هوا گرم است ،هوا گرم است!» و این کار را هفت روز اناام میداد و در این کار،
اوباش همراهیاش میکردند و هرهه از کاال در دکانهای شرابفروشان میدیدند ،ناابود
میکردند .سلطان از مالی که کوسه برنشین در این مدت بهدستمیآورد ،سهمی را بارای
خود برمیداشت؛ [اما] درصورتیکه کوسه برنشاین و همراهاانش عصار روز هفات دیاده
میشدند ،کتک میخوردند و حبس میشدند 209.از شااعرانی کاه در وصاف ایان مراسا
سرودهاند« ،مرادی» است که هکامهاش را با ه مرور میکنی :
بانگ برآرید که کوسه سوار شد
پیشوازی کن آذرماه را روی چشم و بگیر

بنوازید و بسرایید که وقتش رسید
که دروازه خوشیها بازِ باز شد

205

البته بیرونی ،گستره بحث قلقشندی را برنتابیده و مینویسد« :کوسه برنشین از پگاه تا
وقت نماز ظهر ،فرصت داشت کاه هیازی بساتاند .پاس از آن ،اگار دیاده مایشاد ،او را
میزدند 208».به هرحال ،تأیید این جشن از سوی مورّخان معاصر آلبویه و تأکید بر انااام
آن در شهرهای عراق و ایران ،باور اینکه کوساه برنشاین رسامی باویهی باشاد را آساان
مینماید .در پایان ،یادکردنی است که مراس کوسه برنشین ،با انادکی تفااوت تاا هنادی
پیش نیز در غرب کشور رواج داشت و نگارنده در یاک بررسای تااریخ شافاهی ،باه ایان
موضوم دست یافته است.
 .5عید سَدِه
204

سده در لغت ایران قدی  ،به آتش بلند شعله گفته میشد و از عدد «سد» گرفته شده
است .هون سد روز از زمستان بزرگ سپری میشد ،مردم جشن سده برپا مایکردناد؛ باه
تعبیر دیگر ،ساد هنگاام ،یعنای پناااه شاب و پناااه روز باه ناوروز ماناده ،جشان برپاا
میکردند 203.ظاهراً در ایران باستان« ،ستک ( »)Satakیا «ساذز ( »)Sazakخواناده
میشده که تازیان آن را معرب کرده« ،سدق» یا «سذق» گفتند 203.علت اصالی پیادایش
جشن سده ،پدیدآمدن و کشف آتش است 220.تاریخ برپایی جشن سده را دهمین روز بهمن
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دانستهاند که شب هنگام ،در این وقات ،درسات ساد (صاد) روز (آباان ،آذر ،دی و ده روز
بهمن) از زمستان بزرگ می گذشت .به عقیده ایرانیان ،در این هنگام اسات کاه سارما در
زمستان به اوج خود میرسد 222.آدام متز معتقد است ،مسلمانان در شاب ساده کاه طباق
«قانون مسعودی» ده بهمن است ،آتش میافروختند .بااینحال ،ابناریر و ابوالفداء ،جشن
سده را با عید میالد [مسیح] تطبیق کردهاند 221و ابانخلادون نیاز آن را «لیلة اللیةی ا»
نامیده است.

228

با هر تفسیر ،جشن سده در شمار یکی از سه جشن بزرگ ایرانیان است کاه در دوران
اسالمی تا زمان حمله مغول ،دوام آورد و در اغلب سرزمینهاای اساالمی ،در سادههاای
نخستین ،برقرار بود 229.معروفترین جشن سده را به مرداویج زیاری نسبت میدهند که در
شب سده نیز او را کشتند 225.جشن سده ای که مرداویج زیاری در اصفهان برگزار کرد ،باا
آن عظمت و سفرهای که به طول و عرضی شاگفتانگیاز در صاحرا گساترده بودناد ،باا
هزاران گاو و گوسفند و پرندگان بریانشده و آن آتشی که از فاصله دههاا فرسانگ دیاده
می شد ،واقعاً دیدنی بود؛ البته این بزرگی ،از نظر خود او کوهاک باود .باه هماین جهات،
خشمگین شد و از شرکت در آن خودداری کرد 228.او دستور داده بود ،از کوهها و اطاراف،
برایش هیزم گردآورند و در کنار صاحرای معاروف باه زاینادهرود ،مانناد مناابر بازرگ و
خیمه های عظی آنها را انباشته نمایند .این کار را در کری کوه اصفهان نیز انااام دادناد و
هنان شد که وقتی این آتش روشن شد ،کوه یکپارهه آتش شده و از سراسر اصفهان قابل
دیدن بود .برایش نفت و اسباب آتشبازی فراه کارده ،کالغاان بسایاری صاید کردناد؛
تاجاییکه گفته شده ،بیشتر از هزار عدد پرنده برایش به تور انداختند ،تاا بار پاای ایشاان
هیزی نفت اندود بیاویرند و آتش زده ،پرنده را در آسمان به پرواز درآورند[ .احتمااالً هاون
کالغ موقع آتش گرفتن پایش قارقارش در کوه می پیچید ،برای این کار انتخاب شده بود].
آنگاه دستور داد ،سفرهای انداختند که سه هزار گاو و گوسفند را در آن بریان کرده بودند و
انوام غذاهای دیگر آماده نموده بودند 224.از دیدگاه زرینکوب ،آتشافروزیی که در جشان
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سده بهوسیله دیلمی های سپاه مرداویج در اصفهان برگزار شد ،در تماامی ناواحی ماااور،
امری بیسابقه تلقی گشت.

223

عالوه بر مرداویج ،دیگر امرای معاصر آلبویه نیز سده را جشن میداشاتند .ابوالفضال
بیهقی ( 840ا 958ق ).در حوادث سال  ،980یعنای دوره مساعود غزناوی (اواخار عصار
بویهیان) آورده است:
س ی اف و اتااال سپ هاب اقسها وابز نن...اسشت س االلطانداقساواهمهالشک ابدها
صح ساب نناواگزاکشین اگ فتنناتااالنهاکد هاآیدن...اواچداقا دااابسدااتنناساا
چوب...ابهابلننیاکوهداب آ ن.انخستاشب،اس ی اب اآ الدبا دویاآب،اایمدهاسیا
ا هابو نن.ابنشستاواننیما اوا ط با ابیا ننناواآتشابهاهیزماا نن.اپساسااآ ،ا
شنینماکهان یبا هاف النگ،اف وغاآ اآتشابنینهابو نناواکبوت س انفتاسندنو اقسا
بگذسشتنناوا گا اب فاسننو اقساآتشاا نناوا ین اگ فتنناواچنا االنهابدو اکدها
یگ ،اآ اچنا اننین داواآ اشب،اا ّ دابهاپایا اآ ن119.ا ا

جشن سده در روزگار آلبویه ،در روز و شب سده برگزار میشد و پادشاهان دیلمای در
این جشن شرکت میکردند .عضدالدوله این جشن را در بغداد 210و در کناار دجلاه برگازار
میکرد 212.در عجایباسلملخلونات آمده است:
قاسیناقوااواشب،ا ماآتشاهااسف وانناوا عاماهااالاانناوا لوک،اوحدو ا
وا یوقاقسابگی نناوابافهاهایاگیاها قاپایاسوابنننناواآتشا قاآ اانندناواسیشدا ا

قساقهااکننناتاا قاهوساواصح ساقونناوابهاشباشعلهاهایاآتشا داگشتنن 122.ا

بیرونی ،در این باره میگوید:
اسننقاشباالنهاکها یا اقواا هماوایاا همابهمنا اهاسالت،اگ واوابا سماهااقسا
آتشاا هاواگ سگ اآ ،اش سبا دااوقنناوابهالهدواواشدا یا دداگذقسنندنا...123ا
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ما قا شناالنهاآتدشا دداسف واتندناوا قاآ ،احیوسنداتاقسابدها قو اآتدشا
داقسنننناواپ ننگا اقسا یا اشعلهاهایاآتشابهاپد وساا ق دداآوق ندن.ا قاکنداقا
آتش،ابا هاگساقیاک هاوابهاباایا شغولا داشننن124.ا ا

قلقشندی اضافه میکند که در آتش جشن سده ،روغن میریختند تا برافروختهتر شاود
و حیوانات را به سوی آتش رانده ،در آن میانداختند 215.رضی نیز همین را تأیید مینمایاد
که ملوز و سالطین ،مرغان و جانوران صحرایی را گرفته ،دسته گیاه بر پای ایشان بسته،
در آن گیاه آتش میزنند و رها مینمایند تا در آتش بپرند 218.برای زیبایی هرهاه بیشاتر،
این کار را در شب سده اناام می دادند ،تا از آن لذت بیشتری ببرند .رس بود که هارکس
بهاندازه تواناییاش هیزم و هوب گرد می آورد .بزرگان و امیران و امیرزادگان و رروتمندان،
کسانی را اجیر کرده و مزد میدادند تا به نیت آنان هیزم و خار بیابانی گرد آورند 214.در ایام
سده ،به مانند دیگر اعیاد ،بازارها تا صبح باز بود .در این عید نیز ،تصویر حیوانات و شمشیر
و سپر هوبین و شیپور سفالین بهعنوان اسباببازی کودکان ،در بازارها فروختاه مایشاده
است 213.در شب سده پس از مراس آتشافروزی ،بر سر خوان مینشستند و نوشخواری در
حدّ افراط ،از رسوم این جشن به شمار می رفت .ماالس رقص و موسیقی و آواز و جز آن،
تا بامدادان به طول میاناامید و روز بعد ،شاه و بزرگان به پذیرایی مینشستند213.رس بود
که در جشن سده ،سکه و دره نثاار مایکردناد 280.از آداب اصالی ،ساراییدن قصااید و
اشعاری بود که در تهنیت و شادباش و مدح امرا و بزرگان و شاهان و مقاام و بزرگداشات
جشن ،بهوسیله هکامهسرایان سروده ،در حضور امرا و بزرگان خوانده میشاد 282.شااعران
مدیحههایی که سروده بودند ،انشاد میکردند و هدیه میگرفتند .ک وبیش ،صالهدادن ،باا
بیان شادباش و تبریک همراه بود 281.ابنحاااج (د832 .ق ،).اباننباتاه ( 885ا 849ق،).
ابوالحسن سالمی ( 888ا 838ق ).و [ابوالقاس عبدالصامد ،پسار منصاور] ابانباباک (د.
920ق ،288).از شاعران سدهسرایند .رعالبی ،از شعر ابننباته یاد میکند کاه جشان ساده را
بهنیکی توصیف کرده و شعرش را باه عضادالدوله تقادی نماوده اسات .در ایان ساروده
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میخوانی :
آتشی افروخت که پیشش ،نور ستارگان بیفروغ است
مشهورترین روزهای تابان سال بدو رشک میبرند

289

سالمی در هکامهای ،فرارسیدن عید سده را به عضدالدوله تبریک گفته و آتش سده را
بهخوبی وصف کرده است 285.او در شعری دیگر ،بهگونهای آتش سده را توصیف کرده که
گویا ،دود آتش بهاندازهای بوده که سیاره زحل از او رنگ میگرفت 288.سالمی در قصایده
«سذقیه» خود ،به ابوالفوارر و ابیدلف ،جشن سده را تبریک گفت .وی در هماین شاعر،
رس ارسال هدایا برای سلطان و نیز بادهنوشی در سده را مورد اشاره قرار داده است.

284

گفته آمد که از آداب عید سده ،ارسال هدایا بود .سهلبناحماد نیشاابوری در شاعری،
اینگونه به موضوم پرداخته است:
بینماکهاگننمهایاقیزاوا قشتا[کهاسحتمداالاقویاآتدشابدوا س ها
ا
ماقسا دا
شنهابو نن]،ابهایکنیگ اهنیها داکننناواه کسدا داکوشن،ابهانحویا سالما شنا
النهاقسابهنیکدابهاسنجاماب الانن138.ا ا
ا

اما از میان شاعران ،احمدبنحسین ،معروف به بدیعالزمان همدانی ( 853ا 833ق ،).به
دلیل گرایش ضدّ شعوبی ،باه شادت مخاالف جشان ساده باود؛ هاون ساده را نماادی از
ملیگرایی ایرانی میدید .درعینحال ،فحوای کاالم او ،عظمات جشان ساده را در حادّ و
اندازههای نوروز و مهرگان ،نشان میدهد.

283

از دیگر شاعرانی که سده را به امرا تبریک گفتند ،حسین پسر احمدبانحاااج ( 880ا
832ق ).است که در سرودهاش ،عید سده را به عضادالدوله تهنیات گفتاه ،باه وصاف آن
میپردازد .در این شعر ،بهگونهای از آتش سده سخن رفته که گویا این آتش نزدیک باوده
ستارگان آسمان را بسوزاند و در بزرگی این آتشبازی ،همین باس کاه باعاث شاده ،رود
دجله پرر از آتش شود؛ بهطوریکه هزاران آتش در آن دیده مایشاده و از شادت گرماای
آتش ،آب دجله جوشیده و به غلیان درآمده بود 290.گویا با توجه به افروختن آتش ساده در
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کنار دجله ،ماهیگیری نیز در این شب رس بوده است؛ هراکه ماهیان با دیدن آتش و نور،
معموالً به سطح آب آمده ،خودنمایی میکنند .جالب آنکه بعضی شاعران این عصر ،آتاش
سده را پررفروغ تر از نور ستارگان تشبیه کردهاند؛ عبدالعزیزبنیوسف ،معروف باه ابوالقاسا
الاکار (د833 .ق ،).شاعر روزگار عضدالدوله و مایدالدولاه (ح 885 .ا 848ق ،).در وصاف
سده ،این تشبیه را بهکاربرد 292.زیباست بدانی که یکی از دالیل این حا باالی آتش در
جشن سده ،عفونت زدایی از آسمان و دوری از وبا نیز گفته شده است291.عاالوه بار رسا
تبریک سده به فرمانروا ،شااعران در هنگاام فرارسایدن جشان ،بارای دیگار شااعران و
دیوانساالران شعر میفرستادند .ماید این سخن ،سروده سهلبناحمد نیشابوری است که
آن را برای دیوانساالران دربار فرستاد؛ 298اما پاس از عصار آلبویاه (ح 812 .ا 994ق،).
سده همچنان برقرار بود؛ آنگونهکه ملکشاه سلاوقی ،شب هاده ذیالحاه سال 939
قمری ،جشن سده را با شکوهِ تمام در بغداد برگزار کرد.

299

 .6مراسم خوت روز

خوت روز یا روز دیوانگی ،یکی از ایام شاد آن روزگار بود .اهمیت این جشن بهقادری
بود که بعضی آن را در حدّ و اندازه جشان ساده و روز آبپاشاان ذکار کاردهاناد .گرهاه
اطالعات ما درباره این مراس بسیار ناهیز اسات ،اماا قاراین ماا را در ایان زمیناه یااری
میکنند .گویا جشن خوت روز نیز مانند سده و آبریزان ،هرساله برگزار میشده است .باه
نظر می آید ،زمان برگزاری این جشن ،به زمان جشن سده نزدیک بوده است .تنها ساندی
که درباره خوت روز موجود است ،شعری است که رعالبی از ابوسعید رستمی به دسات داده
و در آن میخوانی :
خوشا این ماه و ریاضت نفست قبول باد
سه جشن هر زمان با هم جمع شوند:

که جشنها به شادی روی مینمایند
روز دیوانگی و آبپاشی و جشن سده

295

از آناا که شاعر این هکامه ،شخصی اصفهانیمسکن باود کاه در ساال 840هااری
بدرود حیات گفته ،می توان حدر زد که این جشان در اصافهان عهاد دیلمیاان ،برگازار
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میشده است.
 .7جشن بَهمَنجه (بهمنگان)

بهمناه یا بهمنگان ،نخستینروز

298

یا بهمانروز (دوماین روز)

294

از مااه بهمان باود.

ایرانیان در این روز جشن می گرفتند و پگاه این روز ،بهمنسپید (برف)

293

با شایر خاالص

پاز میخوردند و معتقد بودند که حافظه را بهتر میکند .مراس بهمناه در خراساان ،باه
این گونه بود که در این روز مهمانی میدادند و در دیگی ،هر داناه خاوردنی و هماهگوناه
گوشت حیوانات و مرغان حالل و هرهه در آن زمان از سبزیاات یافت میشاد ،از تاره و
نبات ،میریختند 293.توصیف همین دیگ با واژه «دنه» در کاالم مناوههری (د981 .ق،).
بسیار جالب است .او به مراس نوشخواری در این روز نیز اشاره کارده اسات 250.گردیازی
معتقد است که بهمناه ،معرب بهمنگان است .بههرحال ،انورى با زبان شاعر ،زماان ایان
جشن را دوم بهمنماه میداند:
اندر آمد ز در حجره من صبحدَمى

روز بهمنجنه ،یعنى دوم بهمنماه

252

بیرونی ،بهمناه را نام فرشتهای میداند که جان حیوانات به دست اوست؛ بدین سبب،
مردم به این فرشته نیازمند بودند .وی ادامه میدهد:
م افاقس انیز ا ق اسین اقوا ،اغذسید ا قالت ا داکننن اکه اسا اه انوع اگوشت اوا
حبوباتدا قاآ ا داقیزنناوا قاسیناقوا،اب فاالفینابهاهم سهاشی ا دااوقنناوا
عتقننناسیناکاق،اب سیاحافظهااوباسالت.ا ماسعتقا ا سشتنناکها قاسیناقوا،ا
کوههاا معاآوقیانماینناواقوغناآنهااقساگ فتهاوابخوقاتهیهاکننن152.ا ا
س ویها قا ا

به نظر می آید ،با توجه به اشاره معاصران آلبویه ،یعنی :انوری ،مناوههری ،بیرونای و
گردیزی که هریک در منطقهای ساکن بودند ،این جشان ،از جشانهاای بازرگ روزگاار
بنیبویه در سراسر ایران بود و سالطین و دربار ،بسیار بدان اهمیت میدادند.
 .8مراسم چهارشنبهسوری

آیین ههارشنبه سوری که امروزه نیز در ههارشنبه آخار ساال برپاا مایشاود ،در دوره
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آلبویه نیز برگزار میشد؛ همانگونهکه نرشخی (د893 .ق ).ه عهد بویهیان میگوید« :در
شب آخرینههارشنبه هرسال شمسی ،ایرانیان سوری میگیرند و آداب و رسوم خاصای در
آن شب برگزار میکنند و آن را ههارشنبهسوری مینامند 258».سخن نرشخی را آقاابزرگ
تهرانی ( 2138ا 2833ق ).کتابشنار مشهور امامیمذهب نیز تأیید میکند .وی به نقل
از سنیساسلصالحین نوشته معزالدین مال محمدباقر حافظ عاملی و کفایتاسلمهمات مای گویاد:
«ههارشنبه آخر سال را فارسیان ،ههارشنبهساوری مایگفتاه و نماازی بار آن قارار داده
بودند 259».به هر توصیف ،رس بود که در این شب ،آتش میافروختناد 255.بااوجود آنکاه
برخی ههارشنبهسوری را همان جشن سده میدانستند ،گذشت که زمان جشن سده ،غیار
از گاه ههارشنبهسوری بود؛ اما آنچه در پیشینه ههارشنبهسوری در پیوند با آتشافروزی در
شب قیام مختار گفته میشود ا که ادعای تازهای است ا هرگز مستندی تاریخی ندارد.

258

در پایان ،به نظر میرسد که آیین ههارشنبهسوری بهنوعی آیینی مقدر در بین زرتشتیان
به شمار میرفت؛ هنانکه آتش ،امر مقدسی بود که پریدن از آن ،در واقاع ،تاالش بارای
سوختن پلیدیهای جان آدمیان به شمار میرفت.
 .9جشن اِسفَندار مَذ

این جشن در روز پنا اسفندماه برگزار میشد که در واقع ،جشن زنان بود« .اسافندار
مذ» به فتح می  ،254به معنای خِرد و دانایی ،فرشته موکل زمین و زنهاى پاز و نیکوکار
بود .در این جشن ،بانوان خانه از سوی شوهرانشان مورد بخشش و عطا قرار میگرفتناد و
هدایایی به ایشان تقدی میشد 253.نامهای نوسده یا برسده نیز به معناای اینکاه پاس از
سده ،این جشن برگزار شده ،بر این جشن بهکار رفته است .این جشن را به فارسی «مازد
گیران» یا «مرد گیران» نیز می گفتناد .در زماان بیرونای ،در شاهرهای تحات قلماروی
آلبویه ،شامل :اصفهان ،آذربایاان ،ری و نهاوند ،این جشن گزارش شده است.

253

گفتنی است ،رس بود که در این روز ،افسون مینوشتند تا از نیش کاژدمهاا در اماان
باشند؛ به این صورت که مویز را با دانه انار میکوبیناد و از ساپیدهدم آن روز تاا برآمادن
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خورشید ،بر کاغذهاى ههارگوش این رقیه (افساون) را ماینوشاتند« :بسا ا الارحمن
الرحی  .اسفندارمذ ماه و اسفندارمذ روز ،بسات رم و زهار و زفار زیار و رو بار خرفساترها
(جانوران گزنده) به نام یزدان ،و به نام ج و افریدون .بس ا به آدم و حاواء ،حساب ا
وحده ،وکف ».
به این ترتیب در هنین روزی ،سه عدد از این کاغذها را بر سه دیاوار خاناه هسابانده،
دیوارى را که مقابل با صدرخانه بود ،خال م گذاشتند و م گفتند :اگر به دیوار ههارم ه
از این کاغذها بچسبانی  ،حشرات سرگردان م شوند و راه نما یابناد کاه از آن خاارج
شوند و سرهاى خود را برای رفتن از خانه بلند م کنند.

280

از رسوم زیبای این روز ،آن بود که مردم در این روز ماهی میخوردند.

282

 .11جشن باد روز

باد روز ،در روز  11بهمن برپا میشد .برخی افسانهها ،وجود ایان جشان را پاس از آن
میدانند که هفت سال بر ایران بادی نوزید و بعد در این روز ،نخستینباد وزید281.رس بود
که در این روز ،در ق و اطرافش مانند اعیاد ،مراس بادهگساری به همراه بازی و سرگرمی
برپا میشد و طبق معمولِ جشنها ،بازارهاا نیاز برقارار باود .جشان «بااد روز» در قا و
پیرامونش ،یک روز بود؛ اما این جشن را که در اصفهان «گزین» یا «کژین» مینامیدناد،
با برپایی بازارها به مدت یک هفته همراه بود و مردم به شادی میپرداختند .باا توجاه باه
همسانی این جشن در شهرهای ق و اصفهان و نیز برپایی بازارها در ایام جشن ،میتاوان
حدر زد که این مراس در ق نیز به همراه برپایی بازار باوده اسات .از فحاوای گازارش
بیرونی که حدود سال  830قمری نوشاته شاده و نوشاته شاهمردان (ساده 5ق ،).هناین
برمیآید که این مراس  ،در عصر آلبویه برگزار میشده است.

288

 .11مراسم حمل کاروان نمایشی

از دیگر رس های دوره آلبویه ،مراسمی بود که شاید بتوان آن را مراس کارناول نامید.
گرهه نمونه نخستین این جشن ،در سال  933هاری گزارش شاده اسات ،اماا برخای از
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مورّخان این جشن را در شمار مراس دوره آلبویه شمردهاند 289.گازارش جشان باه ایان
صورت است که عمیدالدوله وزیر ،با گروهی از بناها و معماران ،برای ساختن دیوار بغداد از
قصر خ ارج شد .او به مردم اجازه داد تاا جشان بگیرناد .ماردم نیاز در شاهر گارد آمدناد؛
درحالیکه اهالی محلهها ،انوام وسایل سرگرمی ،مانناد :اسالحه (بارای رقاص شمشایر و
شادی) ،عَلَ  ،بوق ،طبل ،بیل و دیگر ابزار کار و انوام وسایل شادی و سرگرمی ،مانند نِی و
نمایشهای حکایتی و خیالی را با خود حمل میکردند .اهالی محلاه دروازه باابالمراتاب
پایتخت ،از بوریاهای قیراندود ،شکلهای فیل و زرافهای درست کرده بودند که جمعای در
زیر آنها قرار داشتند و آنها را حرکت میدادند .همچنین ،مردم محلاه قصار عیسای ،زورق
(نوعی قایقِ) بزرگی را با خود حمل میکردند که کشتیبانان سکان آن را در دست داشتند.
ساکنان محله سوق یحیی ،دوالبی را که در گردش بود ،با خود حمل مینمودند و در محله
سوق مدرسه ،قلعهای هوبین ساخته بودند که با هرخ حرکت میکارد و غالماان در درون
آنها با کمان های مخصوص بندق (گلوله گِلی خشکشده) ،تیراندازی میکردناد .گروهای
دیگر ،جایی (مخصوص بافندگی) بر روی هرخ حرکت می دادند و پیرمردی در آن سرگرم
بافندگی بود .سقالطباف ها (سقالط = لبار روز جلور پادشاه) نیز پیرمردی را در جاایی
مخصوص بافندگی که حرکتش می دادند ،قرار داده بودند و او سقالط میدوخات .نانواهاا
تنوری با خود حمل میکردند که نانوا در آن نان میپخت و به سوی مردم میاناداخت.

285

با توجه به اینکه این مراس  ،به فاصله  90سال از سقوط آلبویه و در بغداد گزارش شاده،
به نظر میآید بتوان آن را از مراس بویهیان دانست؛ هراکه بغداد پس از بنیبویه ،در اختیار
سلاوقیانی قرار گرفت که پیشینه هنین آیینی در آنها گزارش نشده است و پذیرش تاأریر
فرهنگ سلاوقی در رس کارناوال جشن ،سخنی نیست که اسناد تاریخی آن را تأیید کند.
به نظر می رسد ،این کار سرهشمه در تمدن عصر آلبویه داشته باشاد؛ اماا اینکاه هارا از
سوی مورّخان آن دوره ،به هنین مراسمی اشاره نشده بود ،خود محل درنگ است؛ شااید،
نشان از سبک خاص تاریخنگاری ابنجوزی ،در نقل دقیق از دوران خود باشد.
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برآیند

بررسی یازده آیین فرهنگی ا اجتماعی دوران بویهیان ،نشان داد کاه ایان دولات باه
مراسا ایراناای اهمیاات بساازایی داده و در راسااتای ایاارانگرایاای باادان پرداختااه اساات.
خوشبختانه ،امروزه بیشترین عرصه مطالعاتی ما درباره آیینهای باستانی ایران و باهویاژه
عصر ساسانی ،در تاریخ آیین های دولت منسا بویهیان قابال پیگیاری اسات .از ساوی
دیگر ،توجه به این آیینها ،دستاوردی همچون مردمشناسی دو عهد ساسانیان و بوییان را
به همراه خواهد داشت .همچنین ،میزان مخالفت یا همخوانی علماای شایعه آن روزگاار،
یعنی عصر بلندآوازه ترین عالماان شایعی ،باا ساالطین در برگازاری ایان آداب و رساوم،
توجهاتی فقهی را در این زمینه رهنمون خواهد شد .گمانه بر این است ،آیینهای ایرانای،
زنایرهای از خاطرات روزهای خوش را در خاطر سالطین ایرانیتبار زنده مایکردناد کاه
آنان این آیین ها را در بغداد ،پایتخت خالفت عربی ،برپا میداشتند .از سوی دیگر ،هماین
آیین ها ،از هنان حال وهوایی برخوردار بودناد کاه توانساتند بااوجود مخالفات شاماری از
جریانهای مذهبی با این مراس  ،همچنان تا به امروز ،در بخش عماده قلماروی پیشاین
عباسیان ،یعنی :ایران ،عراق ،سوریه ،شرق ترکیه و مصر ،شماری از این آیینها دوام دارند.
نکته دیگر اینکه آیینهای ایرانی ،افزون بر آنکه حلقه پیوند یک شاهنشاهی بزرگ
باستانی با دولت شیعه آلبویه بود ،هنان ویژگیهای جامعه عصر ساسانیان را نیز به جامعه
اسالمی منتقل میکرد که گویا صرفاً یک انتقال پایتخت از تیسفون به بغداد صورت گرفته
است .آیینهای ایرانی ،جامعهای شاد و سرزنده را به رخ میکشیدند که میتوانست
بسیاری از مشکالت ناشی از فقر و تبعیضهای اجتماعی را دستک در هند صباح
برگزاری این مراس  ،در طاق نسیان بنهد؛ امری که با پردازشی صحیح و اصالحی نیکو،
امروزه میتواند تا حدودی داروی برخی از مشکالت اجتماعی ،و نمادی برای یکپارهگی
بیشتر ملی باشد.
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پینوشتها
محیدبنعبدوس،اکتاباللوزرلءاوللکتاب،اقاهره:اچاپامصطفیاسفا،البرلهیمالبیاریاوا
ا
.1اجهشیاری،ا
عبدللحفیظاشلبی،ا1531ق/ا1351م،اجا،1اصا 51اةا511؛الصفهانی،البوللفرج،امقاتة اللطةالبیینا،ا
بیتا،اصا .533
تحقیق:اسیدالحیداصقر،ابیروت:ا لراللیعرف ،ا ا
.2امؤلفامجهولا(نوشتها را325ق) ،امجی اللتولريخاوللقصص،اتحقیق:املكاللشعرلءابهار،اتهةرل ا:ا
؛البنجوزی،اعبدللرحینا(ما331ق)،اللینتظم،اتحقیق:امحیةدااعبةدللقا راا
بىتا،اصا 535ا
ک لهاخاور،ا ا
عطااوامصطفىاعبدللقا راعطا،ابیروت:ا لراللکتباللعلیی ،اللطبع الألولى،ا1512ق/ا1332م،اجا،15ا
صا .235ا
.5ار.ک:افتحی،الیدل،ا«سیراتحولانقوشاپرندهاواموجو لتالساطیریابالدلرا رامنسوجاتاآلابويهاوا
سلجوقی»،افصلنامهاتحلیلیاةاپژوهیانگره،اسالاچهارم،اشا،12اپايیزا1511ش .ا
.5ارضی،اهاشم،اجشناهایاآب:انوروز،اسولبقاتاريخیاتةاالمةروز،اجشةناتیر ةا اواآباپاشةا ،ا
آباريز ا ،اهیرلهاباا زلرشاهايیا ربارهاآ لباوارسوماملةیاوا ينةیازرتشةتیا ا،اتهةرل :ابهجة ،ا
1515ش،اصا .33
.3اشیرلزی،الفشاراوا يگرل ،ا«جشناسده»،النجیناليرل اشناسی،انشريهاشا،2ابهینا1525ش،اصا
 .15
.6ارعینی،احطاب،امولهباللجلی ،اتحقیةق:اشةیخازکريةااعییةرلت،ابیةروت:ا لراللکتةباللعلییة ،ا
1333م/.ا1516ق،.اجا،6اصا .351
.1النصاریا مشقی،اشیساللدينامحیدا،انخب اللةدهرافةیاعجا ةباللبةراوللبحةرا،اتهةرل :السةاطیر،ا
1512ش،اصا .555
.1البناسعد،امحید،اللطبقاتاللکبرى،اتحقیق:امحیداعبةدللقا رااعطةا،اابیةروت:ا لرااللکتةبااللعلییة ،اا
،اجا،3اصا .231
لألولى،ا1515ق/.ا1335م .ا
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.3امحیدی،امحید،افرهنگاليرلنیاپیشالزالس ماواآثةاراآ ا راتیةد السة میاوال بیةاتاعربةیا،ا
بیجا:الوّل،اتوس،ا1515ش،اصا .116
ا

لبیطالب
لبنشهرآشوب،امناقباآلا ا
.15ا ا

ش،اجا،5اصا .513
ا
،اقم:اع مه،الوّل،ا1513

تا،اجا،2اصا .551
ا
.11اقلقشندی،اصبحالألعشىافیاصناع الإلنشاء،ابیروت:ا لراللکتباللعلیی ،ابیا
ش،اجا،1اصا
ا
تجاربالألمم،اتحقیق:البوللقاسمالمامى،اتهرل :اسروش،اللثانیة ،اا1513
ا
.12امسکويه،ا
 .16
.15اثعالبی،اعبدللیلك،ايتیی اللدهر ،اتحقیق:امفیدامحیداقیحیه،ابیةروت:ا لراللکتةباللعلییة ،الوّل،ا
1555ق/ا1315م،اجا،5اصا .552
.15اهیا ،اجا،2اصا :555ا
اااااااااااااااااااااااا«وزل هاللنیروزافیاملکهاااااااااااعزلاوفیا ولتهانصرلا ا
اااااااااااااااااااااااالیاارأي اللناسالمايترکولااااااافییاال عولانظیااوالانثرل ا
اااااااااااااااااااااااااالازلل اللدنیاالهامنزالااااااااااياويهاوللدهرالهاعیرل» 
ق،اجا،11اصا .225
ا
.13اخطیبابغدل ی،اتاريخابغدل ،ابیروت:ا لراللکتباللعلیی ،الوّل،ا1511
.16اثعالبی،ايتیی اللدهر،اپیشین،اجا،2اصا551اوا .555
.11اهیا ،اجا،5اصا555اوا .552
.11اباخرزی،البوطیب،ا می اللقصراوعصرةاأه اللعصر،ابیروت:ا لراللجی ،الوّل،ا1515ق،اجا،1اصا
523اةا .526ا
.13اثعالبی،ايتیی اللدهر،اپیشین،اجا،5اصا .211
.25اهیا ،اصا .556
ق،اجا،1ا
ا
.21اقفطی،اجیالاللدين،اإنباهاللرولةاعلىاأنباهاللنحاة،ابیروت:امکتبة اعنصةري ،الوّل،ا1525
صا .515
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.22اغیاثاآبا ی،ارضا،ارلهنیایاجشناهااوا ر هیايیاهایاملیاليرل ،اتهرل :ابیاجا،ا1515ش،اصا
 .11
.25اثعالبی،ايتیی اللدهر،اپیشین،اجا،5اصا .152
،اپیشین،اجا،1اصا .513
ا
تجاربالألمم
ا
.25امسکويه،ا
.23ارلغةةبالصةةفهانی،امحاضةةرلتالأل بةةاءاومحةةاورلتاللشةةعرلءاوللبلغةةاءا،ابیةةروت:اشةةرک ا لرا
ق،اجا،1اصا:513ا«لنعمابنیروزکاولبهجابهاااااااامتع اللفاامثلهابعده» .
ا
بىلرق،الوّل،ا1525
بنل ا
لرقم ا
ا
ق،اجا،13اصا :133ا
ا
.26الصفهانی،البوللفرج،الألغانی،ابیروت:ا لرالحیاءاللترلثاللعربی،الوّل،ا1513
اااااااااااااااااا«عشاألفانیروزاومهرجافرحااااااااااااافیاطیباعیشاوقرّةاللعین» .ا
رابرخیالزانسخ،امصرعانخس الينا ونهاآمدهالس  :ا
اااااااااااااااااااا«عشاألفانیروزاومهرجابناااااااااااااااامغتبطاافیاقرةاللعین».ا 
.21ا ينوری،البناقتیبه،اتأوي امختلفاللحديث،ابیروت:ا لراللکتباللعلیی ،ابیاتا،اصا152؛اطبرسی،ا
ش،اجا،1اص .525
ا
بنحسن،امجیعاللبیا افیاتفسیراللقرآ ،اتهرل :اناصراخسرو،اسوم،ا1512
فض ا ا
ق،اجا،5اصا .315
ا
.21احیوی،اياقوت،امعجمالأل باء،ابیروت:ا لراللغربالإلس می،الوّل،ا1515
.23ابیرونی،البوريحا ،الآلثاراللباقی اعناللقرو اللخالی ،اتهرل :امرکةزاانشةراامیةرلثاامکتةوب،الوّل،ا
1522ق،اصا .555
.55اثعالبی،ايتیی اللدهر،اپیشین،اجا،3اصا .155
،اپیشین،اجا،2اصا .551
ا
.51اقلقشندی،اصبحالألعشى
.52امتز،اآ لم،اتید الس میا راقر اچهارماهجری،اترجیه:اعلیرضااذکاوتیاقرل زلو،اتهرل :اسپهر،ا
1565ش،اصا .535
،اپیشین،اجا،2اص .225
ا
.55اتنوخی،انشولراللیحاضرةاواأخباراللیذلکرة
أحسناللتقاسیم،اپیشین،اصا .551
ا
.55امقدسی،ا
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.53ابیرونی،الآلثاراللباقی ،اپیشین،اصا .215
.56اهیا ،اصا .212
.51افقیهی،اعلیالصغر،اآلابويه؛ازمانهاليشا اباانیو لریالزازند یامر ماآ اعصرا،ا ی

:النتشةارلتا

صبا،ا1531ش،اصا،533ابهانق الز:اغزللی،اکیییایاسعا ت،اصا .551
.51افالو ه،اطعامیابو اکهالزابلغورا(آر اخالصاياالعاب)ا ندماوالعةاباعسة ابةهاهیةرلهاروغةنا
خالصا رس امیاشد.ا(ر.ک:اطبرسی،احسنابنافض ،امکارمالألخ ق،اقم:ا لرارضی،ا1512ق،اصا
163؛امجلسی،امحیدباقر،ابحارالألنولر،اجا،65اصا )211ا
فتنیالس ،ابرخیا راپختنافالو هالزازعفرل انیزالستفا هامیاکر ند.ا(ر.ک:اعبةدل اواحسةینالبنة اا
بسطام،اطبالال ی ،اقم:ا لرارضی،ا1511ق،اصا )31ا
.53اسیعانی،البوسعید،الألنساب،اتحقیق:اعبدللرحینابنايحیىاللیعلیىاللییةانى،ااحیةدرآبا :امجلةساا
ل رةاللیعارفاللعثیانی ،الألولی،ا1512ق/ا1362م،اجا،6اصا.65ا 
.55اثعالبی،ايتیی اللدهر،اپیشین،اجا،5اصا .536
.51امفسرل اهیا اليام،اعبارتا«مَوْعِدُکُمْايَوْمُاللزِّينَ »ا راآيها33اسورهاطةهاا راقةرآ اکةريمارلابةها
محیدبنلحیدا( اسةده ا5ق)،ا
ا
ا
نصربن
بر زلریاعیدانوروزا رامصراتفسیراکر هالند.ا(ر.ک:اسیرقندى،ا
لبىسعدا(سدها6ق)،ا
لحیدبن ا
ا
بحراللعلوم،اجا،1اصا353؛اهیا  ،اجا،2اصا555؛ارشیدللدينامیبدى،ا
جا،1ا
کشفالألسرلراوعدةالألبرلر،اتهرل :المیراکبیر،اچاپاپنجم،ا1511ش،اجا،6اصا151؛اهیةا ،ا ا
صا .)155
بررسیاتاريخیاآيینهااواشعا رافاطییا ،اپايا انامهاکارشناسیالرشداتاريخا
ا
.52اموسوی،اسیدناصر،ا
لس م،اقم:اجامع اللیصطفیاللعالیی ،افرور ينا1535ش،اصا 265اةا،263ابهانق الز:اللیقريزی،ا
للخطط،اجا،2اصا53اوا551؛اهیو،اتاريخالالقباط،اصا.251
.55اهیا ،ابهانق الز:اللیقريزی،اللخطط،اجا،2اصا53اوا551؛اهیو،اتةاريخالالقبةاطا،اصا256اوا

221

پرداختی تاریخی بر آیینهای فرهنگی ـ اجتماعی ایرانی بویهیان

 .251
لخبارامصر،اصا63؛اللیقريزی،اللخطط،اجا،2اصا .552
ا
.55اهیا ،ابهانق الز:البنامأمو ،ا
.53اهیا ،ابهانق الز:اللیقريزی،اللخطط،اجا،2اصا .552
.56ا رايكابررسیاتاريخاشفاهی،اولژها«نوروزاپیروز»،ابهامعنایانوروزامقدسا رالشعاراشةاعرل ا
کر زبا ،اليناسخنارلاتأيیدامیاکند.اشايدابراهیینالساسابو اکهارسمابو ا رانوروز،ابةرا راخانةها
کسانیاکها راسالاقب الزا نیاارفتهابو ند،اآتشامیالفروختند،اتاالزايكاسواآغةازاسةالانةوارلابةها
ليشا ايا آوریاکننداوالزاسویا يگر،اله اخانهارلابهانوعیا لا لریابدهند .
حسن،اوسا اللشیع ،اقم:امؤسسة اآلاللبیة ا
محیدبن ا
ا
.51ار.ک:احرّ اعاملی ،ا

،ا1553قا،اجا،5ا

صا،553ا«بابُالسْتِحْبَابِاغُسْ ِاايَوْمِاللنَّیْرُوز» .
.51ار.ک:امجلسی،امحیدباقر،ازل اللیعا اةامفتاحاللجنةا ا،اتحقیةق:اعة ءاللةدينالعلیةی،ابیةروت:ا
موسس الالعلییاللیطبوعات،الوّل،ا1525ق،اصا .521
م،اجا،1اصا .516
.53ازرکلى،اخیرللدين،الألع م،ابیروت:ا لراللعلمااللی يین،اللثامن ،ا 1313ا
.35ابیرونی،الآلثاراللباقی ،اپیشین،اصا .263
.31ارضی،اهاشم،اجشناهایاآتش،امهر ا ،اچله...اهیرلهابااپژوهشیا ربارهاجشناهةایاآتةشا را
جها اوامرلسمابر زلریاواآيیناهةایاسةنّتیامیةا ازرتشةیا اليةرل اواپارسةیا ا،اتهةرل :ابهجة ،ا
1515ش،اصا .121ا
.32اهیو،اجشناهایاآب:انوروز،اسولبقاتاريخیاتاالمروز،اجشناتیر ا اواآباپاشا ،اآباريز ةا ،ا
هیرلهاباا زلرشاهايیا ربارهاآ لباوارسوماملیاوا ينیازرتشتیا ،اپیشین،اصا .131
.35الحیدابنامحیدبنالسحاقاهیدلنی،البنافقیه،اللبلدل ،اتحقیق:ايوسفاللها ی،ابیروت:اعالماللکتةب،ا
لوّل،ا1516ق/ا1336م،اصا .355
.35ابیرونی،الآلثاراللباقی ،اپیشین،اصا .215

سال هفدهم ،شماره سوم ،پاییز  ،5931شماره مسلسل 76

228

.33اهیا  .
آلبويه،اپیشین،اصا .551
.36افقیهی،ا ا
.31اهیدلنی،الحیدبنامحیدبنالسحاقا(لبنافقیه)،اترجیهامختصراللبلدل ،امترجم:اح.امسعو ،اتهةرل :ا
ش،اصا .151
 1553ا
.31اثعالبی،ايتیی اللدهر،اپیشین،اجا،2اصا513اةا .535
.33احیوی،اياقوت،امعجماللبلدل ،ابیروت:ا لراصا ر،ا وم،ا1333م،اجا،3اصا .255
.65امتز،اتید الس میا راقر اچهارماهجری،اپیشین،اصا566اةا .561
.61اقلقشندی،اصبحالألعشی،اپیشین،اجا،2اصا .551ا
جشنهایاآتش...ا،اپیشین،اصا55اةا .55
.62ارضی،ا ا
.65ابرها ،اجشنامهر ا ،الةوساآنجلةس:ا لنیسةتی،ابنیةا امهةراليةرل ،الوّل،اتابسةتا ا1536ش/ا
1311م،اصا .12
.65ارعینی،امولهباللجلی ،اپیشین،اجا،6اصا .351
جشنهایاآتش...ا،اپیشین،اصا .15
.63ارضی،ا ا
.66اهیا ،اصا63اةا .15
،اپیشین،اجا،5اصا .315
ا
.61احیوی،امعجمالأل باء
ق،اجا،3اصا15؛ا
ا
محیدبنحسن،اللتذکرةاللحیدونی ،ابیروت:ا لراصا ر،الوّل،ا1511
ا
.البنحیدو ،ا
 61ا
حیوی،امعجمالأل بةاءا،اپیشةین،اجا،1اصا155؛اثعةالبی،ايتییة اللةدهرا،اپیشةین،اجا،2اصا551؛ا
تا،اجا،2اصا555اةا.553ا
ا
بنعلی،ازهرالآل لباوثیرالأللباب،ابیروت:ا لراللجی ،ابیا
قیرولنی،البرلهیم ا
ا
رابی الوّلاشعراصابی،ا رابعضیالزامنابع،ابهاجایا«بنوالآلمال»،ا«بنواللحاجات»اآمدهالس  :ا
ااااااا«أهدىاإلیكابنوالآلمالاولحتفلولااااااااااااااافیامهرجا اجديداأن امبلیها ا
اااااااااالکناعبدکالبرلهیماحینارأیاااااااااااااااااااعلواقدرکاعناشیايد ا
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اااااالمايرضاباألرضامهدلةاإلیكافقدااااااااااعلواقدرکالكاللفلكالألعلیابیاافیه» 
.63اثعالبی،ايتیی اللدهر،اپیشین،اجا،2اصا .552
.15اهیا ،اجا،5اصا .552ا
ااااااا«ليااشاهانشاهاص الألمانیاااااااااااااااااابتجديداللبشا راوللتهانی ا
ااااافقداجرتاللسعو اوجاءايحدواااااااااااااسبوتاللدهراسب اللیهرجا » 
،اپیشین،اجا،3اصا .1331
ا
.11احیوی،امعجمالأل باء
،اپیشین،اجا،1اصا .131
ا
تجاربالألمم
ا
.12امسکويه،ا
.15اثعالبی،ايتیی اللدهر،اپیشین،اجا،5اصا .131
نا،ابیتا،اجا،2اصا
.15انیشابوری،احاکما،امستدرک،اتحقیق:ايوسفاعبدللرحینامرعشلی،ابیاجا،ابیا ا
 .265
.13ابیرونی،الآلثاراللباقی ،اپیشین،اصا .215
.16اهیا  .
جشنهایاآتش...ا،اپیشین،اصا63اةا .15
.11ارضی،ا ا
 .11اصولی ،البوبکر ،الألورلق اقسم اأخبار اللشعرلء ،اقاهره :اشرک الم  ،ا1523ق ،اج ا ،1اص ا212؛ا

عسکری ،البوه ل ،الألول  ،اطنطا :ا لر اللبشیر ،الوّل ،ا1551ق ،اص ا551؛ البناعساکر ،اتاريخ امدين ا
،اپیشین،اجا،1اصا:116ا ا
ا
ق،اجا،6اصا116؛اقیرولنی،ازهرالآل لبا
ا
مشق،ابیروت:ا لراللفکر،ا1513
اااااااا«علىاللعبداحقافهواالاشكافاعلهااااااااااوإ اعظماللیولىاوجلّ افضا لها ا
ااااااااااااألماترناانهدىاإلىال امالهااااااااااااااااوإ اکا اعنهاذلاغنىافهواقابلها ا
اااااااااولواکا ايهدىاللیلیكابقدرهااااااااااااااااالقصراعب اللبحراعنهاوناهلها ا
ااااااااااولکنناانهدىاللىامنانجلهاااااااااااااااااوإ المايکنافىاوسعنااماايشاکله» 
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،اپیشین،اجا،1اصا :513ا
ا
.13ارلغب،امحاضرلتالأل باء
ااااااا«جاءکاللیهرجا ايختالاطلقاااااااااااااااااااافیاهولءاصافاوفیازعفرلنه» 
.15اثعالبی،ايتیی اللدهر،اپیشین،اجا،5اصا .536
.11اهیا ،اصا .11
.12اهیا ،اصا .16
.15اهیا ،اصا .121
.15اهیا ،اصا .152
.13اهیا ،اصا :511ا
ااااااا«لنعمابیوماللیهرجا افإنّهااااااااااااااااااااايومالتاکابهاللزما اجديد ا
ااااومضیاللیصیفاوحرهاوعجاجهاااااااااااااااوأتیاللخريفاووقتهاللیحیو » 
.16اهیا ،اجا،3اصا .151
.11اهیا ،اصا .515
.البنعساکر،اتاريخامدينها مشق،اپیشین،اجا،63اصا .526
 11ا
.13ابغدل ی،اخطیب،اتاريخابغدل ،اجا،25اصا135؛ابغدل ی،البنانجار،اذي اتاريخابغةدل ا،اتحقیةق:ا
مصطفیاعبدللقا رايحیی،ابیروت:ا لراللکتباللعلیی ،ا1511ق/ا1331م،اجا،3اصا :135ا
اااااااااااا«بکراللناسابالهدليااعلیالقدلرهمااااااااافیاصبیحهامهرجا » 
.35ابیرونی،الآلثاراللباقی ،اپیشین،اصا .266
.31اثعالبی،ايتیی اللدهر،اپیشین،اجا،5اصا .11
.32امؤلفامجهول،امجی اللتولريخاواللقصص،اپیشین،اصا .561
.35اصولی،البوبکر،اأ باللکتاب،اتحقیق:امحیدابهج الألثریاوامحیو اشةکریالآللوسةیا،ابغةدل /ا
قاهرة:اللیکتب اللعربی ،اللیطبع اللسلفی ،ا1551ق،اصا213اةا .225
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میشد؛ اللبتها
 .35خیسهامستسرقه ،اهیا اپنجاروزاآخراسالابو اکهاليناجشنا راآ ازما ابر زلر ا ا
می لننداکهابهايا افروهرا ر ذشتگا ا
برخیالينازما ارلا راليرل اباستا اويژهاجشناليفرور ا ا ا
میشد.ا(ر.ک:امعین،امحید،افرهنگامعین،اذي اما ها«ف»)ا
برپاا ا
.33امسعو ی،امروجاللذهب،اتحقیق:السعدا لغر،اقةم:ا لراللهجةرة،ا وم،ا1553ق،اجا،5اصا515؛ا
بیرونی،الآلثاراللباقی ،اپیشین،اصا .223
،اپیشین،اجا،2اصا .116
ا
.36امسعو ی،امروجاللذهب
.31اهیا ،اجا،5اصا515؛ابیرونی،الآلثاراللباقی ،اپیشین،اصا .223
جشنهایاآب...ا،اصا52اةا .55
.31ارضی،ا ا
زينالألخبار،اتحقیق:اعبدللحیاحبیبی،اتهرل :ا نیایاکتةاب،الوّل،ا1565ش،ا
.33ا ر يزی،البوسعید،ا ا
صا .322
.155ابیرونی،الآلثاراللباقی ،اپیشین،اصا .216
.151ازمخشری،اجارل ،اربیعالألبرلراونصوصالألخیار،ابیروت:امؤسس اأعلیةی،الوّل،ا1512ق،اجا
،1اصا .62
زينالألخبار،اپیشین،اصا .322
.152ا ر يزی،ا ا
.155امسعو ی،اللتنبی اولالشرلف،اتصحیح:اعبدل السیاعی اللصاوی،اقاهره:ا لراللصاوی،ابیاتا،اصا
،اپیشین،اجا،2اصا .116
ا
مروجاللذهب
115؛اهیو،ا ا
.155اقلقشندی،اصبحالألعشی،اپیشین،اجا،2اصا .532
،اپیشین،اجا،1اصا :62ا
ا
.153ازمخشری،اربیعالألبرلراونصوصالألخیار
ااااااااااا«قدارکباللکوسجايااصاحااااااااااااااااااااافانزلاعلىاللیزمراوللرلحا ا
ااااااااااااوأنعمابآذرماهاعینااوخذاااااااااااااااااااااااامنالذةاللعیشابیفتاح» 
.156ابیرونی،الآلثاراللباقی ،اپیشین،اصا .662
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جشنهایاآتش...ا،اپیشین،اصا .115
.151ارضی،ا ا
.151اهیا ،اصا151اوا .552ا
.153الفشاراشیرلزیاوا يگرل ،اجشناسده،اپیشین،اصا .5
جشنهایاآتش...ا،اپیشین،اصا .152
.115ارضی،ا ا
.111اهیا ،اصا155؛البنافقیه،اللبلدل ،اپیشین،اصا.511الزاشعرالحیدبنابشارابرمیاآيداکهاسةده،ا
جشنیابو اکهاپسالزاصداروزاسوزاواسرمایازمستا ابر زلرامیاشد.ا 
.112امتز،اتید الس میا راقر اچهارم،اپیشین،اصا .562
لبناخلدو ،اتحقیق:اخلی اشةحا ه،ابیةروت:ا لراللفکةر،ا وم،ا
اريخا ا
.115البناخلدو ،اعبدللرحین،ات ا
1551ق/ا1311م،اجا،5اصا .361ا
جشنهایاآتش...ا،اپیشین،اصا .153
.115ارضی،ا ا
.113اهیا ،اصا.112ا 
،اپیشین،اجاا،3اصا551اةا .552
ا
تجاربالألمم
ا
.116امسکويه،ا
لثیر،اعزللدينالبوللحسناعلیبةنالبةیاللکةرم،اللکامة ا،ابیةروت:اا لراصةا ر اةا لرابیةروت،ا
ا
 111ا
.البن
م،اجاا،1اصا231اةا .233
ا
1513ق/ا1363
.111اازريناکوب،اعبدللحسین،اتاريخامر ماليةرل ؛اکشةیکشابةااقةدرتاهة ا،اتهةرل :المیةراکبیةر،ا
1515ش،اجا،2اصا .11
جشنهایاآتش...ا،اپیشین،اصا .131
.113ارضی،ا ا
.125اهیا ،اصا .155
.121البناجوزی،البوللفرجاعبدللرحینابناعلیابنامحید،اللینتظم،اتحقیةق:امحیةداعبةدللقا راعطةااوا
م،اجا،16اصا235؛ا
مصطفیاعبةدللقا راعطةا،ابیةروت:ا لراللکتةباللعلییة ،الوّل،ا1512ق/ا 1332ا
م،اجا،12اصا151؛اهیچنةین،ار.ک:ا
لبناکثیر،اللبدلي اوللنهاي ،ابیروت:ا لراللفکةر،ا1551ق/ا 1316ا
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ثعالبی،ايتیی اللدهر،الشعارامربوطابهاجشناسده .ا
جشنهایاآتش...ا،اپیشین،اصا،112ابهانق الز:اعجايباللیخلوقات،ازکريایاقزوينی،ا
.122ارضی،ا ا
صا .15
.125اهیا ،اصا،121ابهانق الز:ابیرونی،اللتفهیم،اصا .231
.125ابیرونی،الآلثاراللباقی ،اپیشین،اصا .211
.123اقلقشندی،اصبحالألعشی،اپیشین،اجا،2اصا .535
جشنهایاآتش...ا،اپیشین،اصا .121
.126ارضی،ا ا
.121اهیا ،اصا .151
آلبويه،اپیشین،اصا،53ابهانق الز:اغزللی،اکیییایاسعا ت،اصا .551
.121افقیهی،ا ا
جشنهایاآتش...ا،اپیشین،اصا .151
.123ارضی،ا ا
.155اثعالبی،ايتیی اللدهر،اپیشین،اجا،2اصا .511
جشنهایاآتش...ا،اپیشین،اصا .131ا
.151ارضی،ا ا
.152اهیا ،اصا.151ا 
.155اهیا ،اصا161ابهابعد .
.155اثعالبی،ايتیی اللدهر،اپیشین،اجا،2اصا561؛اقلقشةندی،اصةبحالألعشةیا،اپیشةین،اجا،2اصا
 .531
.153اثعالبی،ايتیی اللدهر،اپیشین،اجا،2اصا .532
.156اهیا  .
.151اهیا ،اصا .511
.151اهیا ،اجا،3اصا .511
.153اهیا ،اجا،5اصا .555
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.155اقلقشندی،اصبحالألعشی،اپیشین،اجا،2اصا .531
.151اثعالبی،ايتیی اللدهر،اپیشین،اجا،2اصا .511
.ارلزى،اشهیر ل ابنالبىاللخیر،اروض اللینجیین،اتحقیق:اجلیة الخةول ازنجةانىا،اتهةرل ،انشةرا
ا
152
میرلثامکتوب،ا1512ش،الوّل،اصا .55ا
.155اثعالبی،ايتیی اللدهر،اپیشین،اجا،3اصا .515
جا،12اصا
لبنکثیر،اللبدلية اوللنهاية ا،اپیشةیان،ا ا
جا،16اصا235؛ا ا
.155البناجوزی،اللینتظم،اپیشین،ا ا
 .151
.153اثعالبی،ايتیی اللدهر،اپیشین،اجا،5اصا .561ا
اااااااااا«لسعدابشهراولفتكامقبل ااااااااااااااااالعیا هابالسعو اتستبق ا
اااااااااااث ث اقداقُر َّافیاقَرَ ااااااااااااااااااخوةاروزاوللنضحاوللسذق» ا
.156النصاریا مشقی،انخب اللدهرافیاعجا باللبراوللبحر،اپیشین،اصا .553ا

.151ابیرونی،الآلثاراللباقی ،اپیشین،اصا .211

.151اشهیر ل ارلزی،اروض اللینجیین،اپیشین،اصا .55ا
.153ابیرونی،الآلثاراللباقی ،اپیشین،اصا616؛اقلقشندی،اصبحالألعشةىا،اپیشةین،اجا،2اصا535؛ا
لنصاریا مشقی،انخب اللدهرافیاعجا باللبراوللبحر،اپیشین،اصا .556ا
بنقابوساواشهريار .
نرملفزلرا« نجور»،اشعراشیارها51او،35امنوچهریا رامدحامنوچهرا ا
.135ا ا
؛انرملفزلرا« نجور»،النوری،اقصیدها .166ا
زينلألخبار،اپیشین،اص 315ا
.131ا ر يزی،ا ا

.132ابیرونی،الآلثاراللباقی ،اپیشین،اصا .211

.انرشخی،البوبکراجعفربنمحید،اتاريخابخارل،اتهرل :اتوس،ا وم،ا1565ش،اصا .216
ا
135
.135اتهرلنی،اآقابزرگ،اللذريع ،ابیروت:ا لرالالضولء،ا1555ق/ا1315م،اجا،2اصا .533
.133انرشخی،اتاريخابخارل،اپیشین،اصا .51
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گاههایالينترنتیامور ابحةثا
وابهويژهاپسالزاسريالامختارنامه،ا راپاي ا
موضوع،ابهتاز یا ا
ا
.136الينا
وانظرابو ؛ابرلیانیونه،ار.ک:اةاپايگاهالينترنتیاجها انیوزا( سترسیا ر:ا:)1535/3/15اااااااااااااااا ا
http://www.jahannews.com/vdcfjxdy1w6dvca.igiw.txt
ةاپايگاهالينترنتیامیگناا( سترسیا ر:ا :)1535/3/15
http://www.migna.ir/vdcc.oqia2bq0ela82.html
جا:اکتابفروشیافروغی،اسوم،ا1561ش،اصا .521
ا
.131ابیهقی،البوللحسن،اتاريخابیهق ا
،ابی
.131ابیرونی،الآلثاراللباقی ،اپیشین،اصا .211ا
.133اهیا ،اصا215اةا .213
.165اهیا  .ا
.161ارلزی،اروض اللینجیین،اپیشین،اصا .53
.162اهیا  .
.165اهیا ،اصا .215
آلبويه،اپیشین،اصا631اةا .633
.165افقیهی،ا ا
.البنجوزی،اللینتظم،اپیشین،اجا،11اصا .16
 163ا

