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  داشتن . ها جشن

 

ه.ق.(، ملن  انا ر    145ن   858)تاریخ اجتماعی، یمن، طاهریان یمنن   :کلیدواژگان

 های مذهبی. ه.ق.(، جشن 129ن  814عامر بن عبدالوهاب )
                                              

 .(Gh.firozjaii@yahoo.com): یاسالم دانشگاه مذاهب اسالم یختار یدکتر. 1
 .(a_mohebifar@pnu.ac.ir)نور:  یامدانشگاه پ یگروه معارف اسالم یمرب. 2



 ه.ق.( 545-858) یاندر دوره طاهر یمن یها جشن یخیتار یبررس 022 

 مقدمه. 1

دارد؛ چرا کن    وجود نزدیکی پیوستگی سرزمین ی  سیاسی اوضاع و اجتماعی اوضاع بین

کن  امکنان    9و احنوا  اجتمناعی   اوضاعاست.  جامع  سیاسی شرایط آیین  اجتماعی اوضاع

عمل اجتماعی است در جوامع مختلف وجود دارد. شرایط  تغییر و دگرگونی در آن از طریق

شود ی  شخص یا ی  گروه در جامع ، وضع و موقعیت خاصنی پیندا    اجتماعی سبب می

 خنورا،،  بررسنی  کند. شرایط اجتماعی تابع سطح درآمد و نوع  عالینت ا نراد اسنت کن     

 ترکینب  ،بهداشنت، ازدوا،، بهداشنت   دیننی،  غینر  و دیننی  رسوم و آداب مسکن، پوشا،،

از موارد مهن  در تقییینا     آن مردم و جامع  ی  با مرتبط دیگر موارد و جامع  اجتماعی

  هستند. حوزه اجتماعی

یکی از مباحث مه  در حوزه علوم اجتماعی در یمن عصر طاهرینان، بررسنی آداب و   

ترین مباحث در حوزه تناریخ اجتمناعی    ها یکی از مه  رسوم دینی و اجتماعی است. جشن

 دلینل  بن   امنا  توانند اوضاع اقتصادی و دینی ی  جامع  را ترسنی  نماینند،   ستند ک  میه

 145-858طاهری) عصر در یمن اجتماعی شرایط کامل بررسی ،تاریخی اطالعا  کمبود

 بن   بننابراین اسنت.   دشنوار  ،2یمن حکومت داشنتند                      های                      ه.ق.( ک  بر بیشتر مناطق و شهر

آداب و رسوم اجتماعی و دینی یمنن در  ب   طاهری عصر تاریخی منابع برخی ک  میداری

بن  دو دسنت                         هنا   کنی . این جشن ها تقییق می درباره جشن اند، کرده اشارهعصر طاهریان 

 شوند.  اصلی مذهبی و غیر مذهبی تیسی  می

 کهنن  و متمدن پهناور، های کشور                     ویژگی مذهبی، یکی از و قومی تنوع از برخورداری

 دارای ک  هرین   کفار و یهود، هندو چون عرب، حبشی، هایی ه                           و آیین اقواماست. یمن 

شنناخت شنرایط    رزمین حضنور داشنتند.  در این سن  هستند ای جاذب  های پر                     آیین و آداب

                                              
1. social conditions. 

 .190-198، ص قرة العيون في أخبار اليمن الميمون. ابن دیبع، 2
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 زمنانی آن   سیاسی، اقتصادی،  رهنگی و اجتماعی یمنن در اینن دوران بنا توجن  بن  هن       

-818ه.ق.( و امپراتنوری عممنانی )   129-848های بزرگی مانند ممالی  مصنر )                      با قدر 

تواند این دوره و بررسی  یم 9ه.ق.( و  اهور کشور استعمارگر پرتغا  در این سرزمین 9949

 .آن را با اهمیت نشان دهد

 از سنیانچنین  ه  و امامان زیدی از پیروان طاهری عهد در یمن مسلمانان بیشتر 

 مناه  و یا قربان  طر، اعیادچون  ه  های مذهبی،                     مناسبت در ک  2مذهب بودند شا عی

 کردنند  می برگزار خود ب  مخصوص رسوم و آداب با را خاصی                        مراس  رمضان، مبار،

گفت کن    باید                     این پژوهش  پیشین  دربارهبود.                      سرشار از معنویت و جذابیت زیادی ک  

 است نشده انجام طاهریان دوره در های یمن                       جشن درباره مستیلی و منسج  پژوهش

های مورخنان                         از جمل ، مجموع  کتاب اصلی منابع برخی در ای پراکنده مطالب تنها و

  4ه.ق.(144 – 888و ابنن دَیبَنع )   9ه.ق.(  147-878بامَخرَمن  )                      عصر طاهری؛ یعننی  

 است. آمده

                                              
 .114، ص 9، ج السجل الکامل العمال افونسو دلبوکيرک. البوکرک، 1
 .81، صالبرق اليماني. النهروالي، 2
. نام کامل او، عفیف الدین ابو محمد طیب بن عبدالله بن احمد بن علي بن احمد بن علي بن احمد بنن 3

اند از:  ترین آثار باَمخَرَمه عبارت ابراهیم باَمخَرَمه حمیري شیباني هجري حضرمي عدني شافعي است. مهم
)ر.ک: الحبشني،  تاريخ ثغر عددنکتاب و  قالدة النحر في وفيات اعيان الدهر؛ نسبه إلى المواضع والبلدان

، مصادر تاريخ اليمن فدى العصدر االسدالمى؛ فواد سید، 420و  10، ص مصادرالفکر االسالمى فى اليمن
 (.022، ص تاريخ الشحر؛ بافقیه، 021ص 

. نام کامل او، وجیه الدین ابوعبدالله عبدالرحمن بن علی بن محمد بن عمر بن علی بن یوسف بن احمد 4
قدرة العيدون خاخبدار انند از:  ترین آثار ابن َدیَبع عبارت انی َزبیدی معروف به ابن َدیَبع است. مهمبن عمر شیب

کتداب الفلدل و  ُخغَية المستفيد فى اخبار مدينة َزخيدد ؛العقد الباهر فى تاريخ دولة خنوطاهر؛ اليمن الميمون
؛ عیندرو،، 091، ص 8، ج البدر الطالع)ر.ک: شوکانی، المزيد على ُخغَية المستفيد فى اخبار مدينه َزخيد 

 (.011، ص النور السافر
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 ه.ق.(545-858تاریخ سیاسی طاهریان )حک. . 2

 دولننت خاننندان در اواخننر ایننن 9بودننند. سنناکن رَداع منطینن  و جُننبَن شننهر در طاهریننان

 پادشناهان  بنا                       خویشناوندی  رابطن   و رسنیدند  ر یعی جایگاه ه.ق.( ب  858-825)رسولیان

 مجاهد حرکت با هجری 858 سا  از طاهریان دولت رسمی تاریخ 2.کردند برقرار رسولیان

 878-858)طناهر   بنن  عنامر  اا ر برادرش ه.ق.( و 889-858)معوض   بن طاهر بن علی

 انا ر  ملن   حکومنت،  تأسنی   در برادر دو این یکسان و برابر با وجود سه  9.شد ه.ق.( آغاز

 کشنت   پن  از ک   این تا 4گردید طاهری پادشاه اولین مجاهد، خواست  بر بنا کوچکتر برادر عامر،

  5.گر ت دست در را حکومت تنهایی ب  مجاهد مل  هجری، 878 سا  در عامر اا ر شدن

 انا ر )عبندالوهاب   بنن  عنامر  مل  منصور، سومین حاک  طاهری، مل  مرگ پ  از

 شنود  منی  مقسوب طاهری دولت پادشاهترین  بزرگ وی. گر ت عهده بر را حکومت( دوم

 کن  دولنت   چننان                         بنود.  بیشنتر  طناهری  حاکمنان  دیگر ه.ق.( از 129-814)حکومتش  ک 

 دوم عامر اا رولی  رسید، گستردگی نهایت ب  دوم اا ر مل  حکومت زمان در طاهریان

 کن   مصنر  ممالی  هجری ب  وسیل  سربازان129 سا  در و شد رو روب  غ  انگیز پایانی با

 صننعا   شنهر هنای                         بودند در دروازه راهی هند سمت ب  پرتغا  استعمارگران با میابل  برای

  8.شد کشت 

                                              
تداريخ الدولدة ؛ فیصنلی، 808، صلفلل المزيد على ُخغَية المسدتفيد فدى اخبدار مديندة َزخيدد. ابن دیبع، 1

 .80ه.ق(، ص 914-141) الطاهرية
 .991، ص قرة العيون في أخبار اليمن الميمون. ابن دیبع، 2
 . 121-124، ص قرة العيون في أخبار اليمن الميمون؛ ابن دیبع، 808، ص المزيدالفلل . ابن دیبع، 3
 .419، ص غاية االمانى؛ یحیی بن الحسین، 802، ص الفلل المزيد. ابن دیبع، 4
 .110-112، ص 1، جقالدة النحر؛ بامخرمه، 184، ص قرة العيون في أخبار اليمن الميمون. ابن دیبع، 5
 آ ؛ 89، بنر  روح الروح فيما جرى خعد المائة التاسدعة مدن الفدتن والفتدوحخطی  . ابن لطف الله، نسخه6

 .811، ص ه.ق(149-129الوجود المملوکى فى اليمن)ابن شیبان، 
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                      آننان  آخنرین  گر تند کن   دست در را حکومت ضعیف پادشاهان از ای عده او، پ  از

 لشنکر   رماننده  پاشنا،  سنلیمان  خادم دست ب  هجری 145 سا  در بود. او داوود عامر بن

پ   ک  طاهریان دولت ترتیب، بدین 9.شد ه.ق.( کشت  179-128)قانونی  سلیمان سلطان

 بن   هجنری  145 سنا   در رسنمی  طور ب  بود ضعیف شده دوم، عامر اا ر مل  مرگ از

 .رسید پایان

 دینی یمن در عصر طاهریان -آداب و رسوم اجتماعی. 3

بیشتر آداب و رسوم اجتماعی جامع  یمن در عصر طاهرینان، رابطن  نزدیکنی بنا دینن و      

هنا و   ش ، بسیار شنبی  عناد    مذهب ساکنان این سرزمین داشت. آداب و رسومی ک  بی

، بر اسنا  اطالعنا  تناریخی عصنر طناهری      بود.                      های مختلف حجاز                     آداب و رسوم شهر

چنین قندر  سیاسنی و اقتصنادی حاکمنان      شرایط آب و هوایی، موقعیت جغرا یایی و ه 

ترین آداب و رسوم اجتمناعی یمنن در اینن دوران را در منوارد زینر       توان مه  طاهری می

 مطرح نمود:

هنای                         . برگنزاری جشنن  2هنای سناحلی یمنن؛                         ها در شهر مراس  استیبا  از کشتی. 9

. اخالق 8. ترکیب اجتماعی جامع ؛ 5. خورا، و تغذی ؛ 4. انواع پوشش و لبا ؛ 9مختلف؛ 

 . بهداشت.7و 

های مه  یمن در دوره                        در این میال  با توج  ب  موضوع، تنها ب  بررسی تاریخی جشن 

 پردازی . های مذهبی و غیر مذهبی می                       جشن                     طاهریان؛ یعنی 

                                              
ل، 1 ، البدرق اليمدانى ب؛ النهروالنی،11، بنر  السدلوك الذهبية فى خالصة السديرة المتوکليدة. ابن المفضَّ

غايدة ؛ یحینی بنن الحسنین، 898، ص 9954-9991قطدار العرخيده الفدت  العممدانى لال؛ ایفانوف، 12ص
 .199، صاالمانى
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 ها   جشن. 4

هنای                         هنایی بنود کن  بن  مناسنبت      های اجتماعی مه  عصر طاهریان، جشن                       یکی از پدیده

ها کن  بنا زرق و بنرق     شد. این جشن مختلف و بیشتر ب  وسیل  حاکمان طاهری انجام می

هنا و مشنکال     شدند، بلک  در زمان سختی نمیبرگزار  یط ب  هنگام شادی  همراه بودند،                     

های خارجی یا در زمان قطع نزو  باران،                      ک  ب  هنگام وقوع جنگ چنان                       شدند.  بر پا می                     ه  

  9گر تند. مراس  باشکوهی می                     

بخش مشخصی از شرایط اقتصادی جامعن  یمنن   ها،  و برپایی این جشننوع برگزاری 

بن                        های دولنت را                       کند. آنان بخشی از درآمد عصر طاهری و سطح ر اه آنان را منعک  می

، بهبنود و توسنع    2لمی و آبادانی کشور مانند ساخت شهر میران گسترش و بهبود حیا  ع

و بننای مدارسنی چنون منصنوری  و وهابین        9ها و قصرها ممنل دارالسنعاده   بعضی از خان 

ارتباط میان  زونی ثرو  و آبادانی و ا نزایش  دادند ک  این امر نشان دهنده  تخصیص می

 نویسد: ن در این باره میمراکز علمی و توج  ب  عل  و دانش است. ابن خلدو
هاا  زاگرف فگونا                          تعلیم دانش از جمله صنایع است و صنایع فقط در شهر

یازد و زه نسبت زیش و کم  عمران و میگان حضارت و وسائل تجمل و نااز و   م 

   4یازد. کند و افگایش م  نعمت در آنها ترق  م 

                                              
 .914، ص الفلل المزيد. ابن دیبع، 1
گرد عصر طاهریان درباره این  به طور تقریبی در جنوب شرقی یمن واقع شده است. فارتیما، جهان . مقرانه2

 شدد خود و هر چيزى که خه ذهن آدم مى رسيد در آن پيدا مدىشهر مقرانه مملو از آذوقه و آب گوید:  شهر می
 (.21، ص رحالت فارتيما)ر.ک: فارتیما، 

روی ساحل عدن بننا کنرد و در دوره  . از قصرها و بناهایی است که سیف االسالم ظغتکین ابن ایوب روبه3
وسعت آن افنووده شند بنوطاهر به وسیله ملک ظافر اول و سپس به وسیله ملک منصور و ملک ظافر دوم بر 

 (.88-82، ص 8، ج تاريخ ثغر عدن)ر.ک: بامخرمه، 
 .411، ص مقدمه. ابن خلدون، 4
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چنون بغنداد، بصنره و کو ن       از شنهرها هن    چنین، ابن خلدون با اشاره بن  برخنی   ه 

 نویسد: می
چون در صدر اسالم عمران ایا  شاهرها توساعه یافات و حضاارت در آنهاا       

  1مستقر شد، دانش در آن فگون  یافت.

 هنای منذهبی و                         جشنن تنوان در دو گنروه    های یمنن در عصنر طناهری را منی                           جشن

 بررسی کرد. های غیر مذهبی                       جشن

 های مذهبی                       . جشن4-1

 در و  های دینی                      مناسبت و  سنن ، تعالی   اسا  بر در طو  تاریخ  مسلمانان جهان اسالم

  هنای مختلفنی                        جشنن   ای خنود،   رقن   و  های منذهبی                       داشت بزرگ و ها مناسبت درج  بعد،

، جشنن عیند  طنر و جشنن عیند قربنان       جشن میالد و مبعمت پیامبر اسالمچون  ه 

کن  بنرای    چنان                       ها از اهمیت بسیاری برخوردار بودند.  این جشن                     در عصر طاهریان،  .داشتند

 پردازی . کردند ک  در ادام  ب  آنها می ها، مراس  باشکوهی برپا می                         انجام این جشن

 های ماه مبارک رمضان                       . جشن4-1-1

های ماه مبار، رمضان، یکی از آداب و رسوم دینی مردم یمن در هم                       برگزاری جشن 

های اسالمی بوده است. مردم یمن، دو روز پیش از  را رسیدن ماه مبار، رمضان ب                         دوره

برای دیدن هال  ماه و آغاز مناه مبنار، رمضنان    هایی                           جشن 2ر تند. استیبا  این ماه می

های بسیاری                        ها و تزئین ها، پارچ                          کردند و پ  از آگاهی از آغاز ماه مبار،، پرچ  برگزار می

  ها ب  هنگام آغاز مناه مبنار، بن    نمودند. طبل و دایره ها نصب می بر در، دیوار و بام خان 

آمدند و مردم پ  از نماز عشا  نشستی داشتند کن  در آن اشنعار و ذکرهنایی     صدا در می

  یا ت. شد و تا پایان شب و آغاز سقر ادام  می خوانده می

                                              
 .همان. 1
 .818، ص 8، ج احسن التقاسيم                          . مقدسی، 2
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با دعنو  از   رمضان، ماه هر ها در اوایل                         پ  از نصب تزئینا  و پرچ                      حاکمان طاهری 

 مناه  27 شنب  در                      جشننی را  و پرداختند می ا طار قبایل ب  برگزاری جشن و مراس  ایرؤس

 877 سنا   رمضنان  27 علی بن طاهر در مجاهد ک  مل  چنان                        نمودند. می برگزار رمضان

 سفره طعام، مردمبا تهی   و کرد برقرار زبید قرآن در شهر خت  مناسبت ب  جشنی هجری،

 ه.ق.( سنفره   818او  )د.  انا ر  بنن  یوسف شیخ چنین، برادرزاده او، ه  9را دعو  نمود.

 2کرده بود. پا بر خود قرآن در خان  خت  مناسبت ب  سا  همان رمضان 29 در دیگری

 های عید سعید فطر و قربان                        . جشن4-1-2

القج ، اهالی یمنن بنرای برگنزاری دو     در ده  او  ذیدر اواخر ماه مبار، رمضان و 

نمودند  عید را تهی  میهای ویژه                        خریدند. شیرینی می های نو                       لبا عید سعید  طر و قربان، 

امنوا  خنود را مقاسنب     کردنند.  طرین  و زکنا      گاو یا شتر قربانی منی                       و در عید قربان،

 مختلف ب  مقل برگزاری نماز عیدهای                      کردند. مردم شهر می نمودند و میان  یرا توزیع می

کن  در شنهر عندن، نمناز عیند در       چنان                       ر تند تا با والی یا حاک  شهر، نماز ب  پا دارند.  می

 4شد. بر ساحل حُیا  گسترده می                     و ولیم  عید گردید  برگزار می 9حُیا میدان 

های یمن از جمل  عدن برای                      بر اسا  تقلیل منابع تاریخی عصر طاهری، مردم شهر 

شندند و بن  مکنانی     چون جشن عید  طر از شهر خار، منی  های مذهبی، ه                        برپایی جشن

هجری ب   875اما در سا   5کردند ر تند و مراس  را برگزار می ه و خلیج حیا  میمیان کو

ای ک  برای مل  مجاهد علی بن طاهر روی داد، خرو، مردم عدن ب  میندان   دلیل حادث 

 حیا  برای برپایی نماز عید متوقف شد. 

                                              
 .814ص خغية المستفيد،  همو،؛ 810، ص الفلل المزيد. ابن دیبع، 1
 .811ص خغية المستفيد،  همو،؛ 811ص الفلل المزيد،  همو،. 2
تاريخ طبق الحلوى و صدحا  المدن و السدلوى المعدرو  . حقات نام خلیجی در شهر عدن بود )وزیر، 3

 (.921، ص اليمن ختاريخ
 .119، ص 1، ج قالدة النحر. باَمخَرمه، 4
 .111-119، ص همان. 5
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هر، و  در عید  طر آن سا ، مل  مجاهد مانند هر سا  ب  حُیا  ر ت، اما تعدادی از

بر کوه حُیا  جمع شدند تا ورود حناک  طناهری را نرناره گنر      9مر، طلبان قبیل  آ  یا ع

باشند، اما پ  از پایان خطب  نماز ب  وسیل  سلطان و حرکت او ب  سمت شهر، یکی از آن 

د، آننان را  پ  از پایان ولیم  عین                      ا راد سنگی بر او پرتاب کرد ک  سلطان مجروح شد، اما 

 : نویسد میبامَخرَم  در این باره  2دستگیر کرد.
و از آن زمان نماز عید، تنها در مسجد جامع عادن زرزاگار زردیاد مدار در     

زمان امیر مرجان ظافر  )نایب عدن در زماان حوومات ملاا ظاافر عاامر زا        

  3عبدالوهاب( که یا یا دو زار در حقات نماز عید زرزگار کرد.

 نویسد:  یاو در ادام  م
قاض  شهاب الدی  مگجد، روز  قصد داشت زه حقات زرود تا نماز عیاد در  

جا زرزگار کند اما قاض  عبد العگیگ اسحاق )مسئول ندهبان  از مرزها( از زایم   ن  آ

   4پذیرفت.                      وقوع فتنه در کشور، او را از ای  کار منصرف نمود و و 

                      طاهری پ  از مل  مجاهد، سنت نماز خواندن در حینا  را رسد، حاکمان  ب  نرر می

هجری، مل  اا ر عامر بن عبدالوهاب در عدن  815رها کردند؛ چرا ک  در عید  طر سا  

 گاه گفت  نشده است ک  نماز عید  طنر را در میندان حینا  بنر پنا       اما هیچ 5حضور داشت

 کرده است.

                                              
کلند و  شناخه اینن خانندان؛ یعننی آل . اینان از قبایل بور  جویرةالعرب بودند کنه در دوره طاهرینان، دو1

کلد  احمد با اتحاد با برادران طاهری به قدرت بیشتری رسیدند و آل کردند که آل احمد در عدن زندگی می آل
 (.49، ص روضة االخباررا از عدن تبعید کردند )ابن انف، 

 .484 -119، ص 1، ج قالدة النحر. باَمخَرمه، 2
 .111، ص همان. 3
 .همان. 4
 .892، صخغية المستفيد. ابن دیبع، 5
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در عصر طاهریان بود ب  همین دلیل، این بندر را عین الیمن عدن مرکز اقتصادی یمن 

اصلی توجن  حاکمنان طناهری بن  اینن شنهر در هنگنام         دالیل و این یکی از 9اند نامیده

ه.ق.( مورخ حکومنت   144د.)های مختلف بوده است. بنا ب  گفت  ابن دیبع                        برگزاری جشن

 کنردن  برپنا  بنرای  هجنری  818 رمضان ماه در                      دالوهاببن عب عامر اا ر طاهریان، مل 

مورخنان، نشنان دهننده اهمینت      های  گزارش 2.ر ت عدن ب   طر عید مناسبت ب  جشنی

ابنن  کن    چنان                       عدن در این دوران است.  شهر بندری و ساحلیباالی اقتصادی و  رهنگی 

 نویسد:  خلدون در این باره می
یازد و حضارت زه عظمت و زگرز  نایل  علوم و فرهنگ در جای  فگون  م 

 3شود که عمران و آزادان  توسعه پذیرد.

  . جشن میالد پیامبر4-1-3

ها و  جشن حضر  مقمدمناسبت میالد   و  و برسیدن ماه ربیع اال هر سا  با  را

آیند   از متون تاریخی بر منی  دید.گر پا می  راوانی در جهان اسالم برخوانی  یمراس  مولود

 4برگزار شده اسنت. نخستین بار در زمان حکومت  اطمیان در مصر هایی،                           ک  چنین جشن

 581 -478)توانی ، تاریخچ  و سابی  این جشن در یمن را ب  عصر بنی زرینع   می بنابراین

 بودند.  5نی  ک  از کارگزاران  اطمیان مصر در یمنه.ق.( بازگردا

                                              
 .819، ص عدن في کتاخات الرحالةالفرنسيين. عمشوش، 1
 .818، ص الفلل المزيد. ابن دیبع، 2
 .411، ص مقدمه. ابن خلدون، 3
 .809-800، ص التوحيد؛ فوزان، 828، ص فاطميان در مصر. ناصری طاهری، 4
 . برای توضیح این مطلنب بایند افنوود کنه سنبأ بنن 894، ص 8، ج تاريخ المخال  السليماني. عقیلي، 5

ه.ق( ملقب به داعنی اسنماعیلیان در یمنن بنه امنور دعنوت بنرای 490ابی السعود بن زریع بن العبا،)د.
 (. همانفاطمیان مصر پرداخت )
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هنای باشنکوهی بنا                           جشنن  روز رسو  خدا حضر  مقمد در سا                       این دوره در

گردیند.   منی های زبید و میران  بر پنا                       های اجتماعی در شهر                     حضور بزرگان و شخصیت

 818 سنا   االو  و ینازده  ربینع   دهن   در داود بن عبدالوهاب منصور مل ک   چنان                       

بزرگنانی، ماننند    و اعیان تمام و نمود بر پا خود قصر در بزرگی مهمانی سفره هجری،

 کرد دعو  ه.ق.( را 814ناشری )د. طیب بن عبدالرحمن االسالم شیخ الیضا  قاضی

 9.پرداخت خوانی مولودی ب  و

 ب  هجری 188 سا  االو  ربیع ماه در                     ه.ق.(  129عبدالوهاب )د.  بن عامر اا ر مل  

 دسنتور  و کرد خریداری مک  حرم وقف وکیل هارون، از را کعب  این عید، پوشش مناسبت

آویزان  بود، کرده بنا زبید در را آن خود ک  جامع اا ری مسجد مقراب در سر بر را آن داد

،                      منردم  بنرای  و داد خنوانی  مولنودی  دسنتور  پنرده،  نصب پ  از روز همان در وی 2.کنند

 از مردم هم  ب  داد دستور ساقیان ب  کرد و تهی  گالب در شده حل سفید شکر از شربتی

 9شد.  حاضر مولودی شنیدن برای                     خود  و بدهند شربت این

 های دینی  سایر کتاب . جشن ختم قرآن و4-1-4

ک  در مساجد مختلف یمن، جشنی ب  مناسنبت خنت     آن بوددر عصر طاهری رس  بر 

خت  این کتناب الهنی در مناه مبنار، رمضنان و                            قرآن کری  برای کودکان حا ظ قرآن و

 پ  از خت  قنرآن، صندقاتی در مینان    دیگر برگزار گردد و در پایان این جشن وهای                        ماه

 شد. توزیع می                      نیازمندان

                                              
 يد، همدو، خغيدة المسدتف؛ 814، ص الفلدل المزيدد؛ ابنن دیبنع، 428، ص 1، ج قالدة النحر. بامخرمه، 1

 .822ص 
 .489، ص 1، ج قالدة النحر. باَمخَرمه، 2
 .021، ص خغية المستفيد. ابن دیبع، 3
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ک  شریف احمند بنن ابنوبکر بنن عبندا        بارزترین مما  این سنت حسن ، کاری بود 

                      نصنور م چنین، ملن    ه  2ه.ق.( پ  از خت  قرآن کری  انجام داد. 194- 859) 9عیدرو 

 هنایی از                           گنروه  و کرد وسیع و مجلل بر پا بسیار ای درخان  زبید شهر در بزرگی بسیار سفره

 اینن مجلن ، شنیخ    قاری مشغو  شدند.  و خت  قرآن قرائت ب  و آمدند گرد آن در مردم

  9ه.ق.( بود. 188ناشری )د.  عبدالسالم مقمد الدین جما   اضل

جشن                       صقیح مسل و  صقیح بخاریهای                        چنین در این دوره ب  مناسبت خت  کتاب ه 

ب  مناسنبت    یها شد. سپ  این سنت تعمی  یا ت و گسترده شد؛ چرا ک  علما و بر پا می

غزالی برای شاگردان خود، ولیمن  تندار،    احیا  علوم الدینای، مانند  های ویژه                       خت  کتاب

  4کردند. ب  آن دعو  می                     دیدند و مردم را  می

های ماه مقرم ب  مناسبت                        با این حا ، منابع تاریخی عصر طاهری درباره برپایی جشن

سالطین طاهری تماینل نداشنتند کن  اینن      توان گفت ک  اند. می آغاز سا  مطلبی نیاورده

شد، تداخل ایجاد کند  های یهودیان و مسیقیان ک  در ماه مقرم شروع می                       جشن با جشن

هنای داخلنی و                          ک  با توج  ب  درگینری  خواستند از آنها پیروی نکنند. یا این و ب  نوعی می

با برگزاری جشن و  خواستند نمی 5رو بودند دانی ک  طاهریان با آن روب ای و درون خان قبیل 

 .کوبی در این ماه ک  برای شیعیان زیدی، ماه سوگواری و عزا بود، برخوردی ایجاد شود پای
                                              

ترین و مشهورترین صوفیان یمن در دوره طاهریان  ه.ق( از بور 981 – 148. ابوبکر بن عبدالله عیدرو، )1
ديدوان بوده است که رابطه نودیکی با امرای طاهری داشت. یکی از آثار مهم او، دیوان شعر صوفیانه بنه ننام 

؛ السنعدی، 994-89 ، صالصدوفية و الفقهداف فدى الديمناست )ر.ک: الحبشنی،  حجة الناسکو محجة 
تداريخ الشدحر و أخبدار القدرن ؛ بافقینه، 890-898، ص الصوفية فى حلرموت: نشأتها و اوصلها و آثارها

 (. 101، ص مصادر الفکر االسالمى فى اليمن؛ الحبشی، 11، ص العاشر
 .801، ص النور السافر عن اخبار القرن العاشر. عیدرو،، 2
 .814، ص الفلل المزيد. ابن دیبع، 3
 .194، ص 1، ج قالدة النحر. باَمخَرمه، 4
و  الفلدل المزيددکتناب  810-841های  های مختلف این دوران به آثاری چنون صنفحه . درباره شورش5

 مراجعه شود. قالدة النحراز جلد ششم  420صفحه 
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چون زمان رویارویی با  هایی ه                           ولى در دوره نبودند، شیع  ک  این بنابراین، طاهریان با

 بودند مسلمانان زیدی و شا عی اتقاد و وحد  دار طرف                      9خطر حمل  استعمارگران پرتغالی

 کردند. مى جلوگیرى شد  مذهبى هاى خصومت از و

 های غیر مذهبی                       . جشن4-2

 های سیاسی                        . جشن4-2-1

 اینن  و پرداختنند  می کوبی پای و جشن ب  نرامیهای                        پیروزی پ  از طاهری حاکمان

 تنالش  آننان  کردند کن  نشنان از اهمینت آن دارد.    می برگزار بسیاری شکوه با راها  جشن

 بنن  عنامر  اا ر مل  مما ، عنوان ب . کنند اجرا را مراس  این شکل بهترین ب  نمودند می

 و هجنری  194 سنا   نرنامی های                        پیروزی مناسبت ه.ق.( ب  129-814ح .)عبدالوهاب 

  2.کرد برپا باشکوهیهای                        جشن الرمیم  و الفصین العرو ، افر،های                        قلع  اشغا 

هنای                         زینت با را شهر داد، و دستور ردک بلند را پیروزی                        پرچ  ها، پیروزی این پ  از او

ها، اسنب سنوارانی از عندن را     سلطان طاهری در برخی از این جشن 9کنند. آذین بسیاری

گیری و سرکوب شنورش   ک  پ  از دست چنان                       کرد.  برای مسابی  اسب سواری دعو  می

 4احمد بن ابی الغیث ابن حفیظ، این مراس  را با شکوهی  راوان برپا کرد.

های خنارجی                       ی سیاسی، مربوط ب  استیبا  از حاک  سیاسی سرزمینها                       بخشی از جشن

بود. حاکمان طاهری برای برپایی جشنی بزرگ و باشکوه در مراس  استیبا ، تالش زیادی 

سیاسی قوی خود را ب  مهمان  -خواستند با این کار، قدر  اقتصادی نمودند و گویا می می

                                              
دود فدى نزاعدات الحدها به یمن و اتحاد مسلمانان علیه آنان ر.ک: سنالم مشنکور،  . درباره حمله پرتغالی1

  .9929-9955الغزو البرتغالى للجنوب العرخى و الخليج فى فتره ما خين ؛ محمد حمید سلمان، الخليج
 .419، ص 1، ج قالدة النحر. باَمخَرمه، 2
روح الدروح فيمدا جدرى خعدد المائده ؛ ابن لطف الله، نسنخه خطنی 982، صالفلل المزيد. ابن دیبع، 3

 .ب 1، بر  التاسعه من الفتن والفتوح
 .821، ص خغية المستفيد. ابن دیبع، 4



 ه.ق.( 545-858) یاندر دوره طاهر یمن یها جشن یخیتار یبررس 090 

ها در طو  دوران حکومت طاهری استمرار داشت و زمانی ک   شننشان دهند. این گون  ج

شدند، اینن مراسن  را بنا     رو می های دیگر روب                      های سیاسی مناطق و کشور با حضور گروه

 دادند.  بیشترین هزین  انجام می

هجری ب  هنگام  885ا  در سه.ق.(  889-858)طاهر  بن علی ک  مل  مجاهد چنان                       

ه.ق.( حاک  جازان و برادرش ب  زبید،  818) خالد بن دریب بن احمد ورود شریف ابوالغوایر

ه.ق.(  814-889حتی در زمان حکومت ملن  منصنور )   9استیبا  کرد.این گون  از ایشان 

وی ب  همراه تعداد زیادی از بزرگان و سپاهیان خود وارد شهر زبید شند، حناک  طناهری    

های قدر  حکومت را نماینان سنازند و بن  اینن مناسنبت                             ستور داد هم  وسایل و نشان د

 2پذیرایی قرار داد.جشن بزرگی مهیا کرد و هم  مردم شهر زبید را مورد                      

و  این موارد نشان از آن دارند ک  حاکمان طاهری در رقابت نزدیکی با شر ای حجناز  

های مختلف، برای نشنان دادن عرمنت و بزرگنی                           مک  بودند و ب  همین دلیل در مناسبت

  کردند. های بسیاری استفاده می                       حکومت خویش از روش

  فرهنگی کتاب و اهمیت آن . جشن4-2-2

ب  مناسبت نگارش، خرید و یا اهدای کتاب بن    های  رهنگی مراسمی بودند ک                        جشن

-828ها و احترام گذاشتن ب  کتاب در دوره رسولیان )ح . شد. این جشن حاک  گر ت  می

هجنری پن  از    718 سنا  او  رسنولی در   اا ر مل ک   چنان                       شد.  ه.ق.( انجام می 858

-798ننزاری ریمنی)   حمیمنی  عبدا  بن مدمق الدین جما  9التنبی  شرح  ی التفیی خرید 

  4.آورد امیران و علما قضا ، کرد و بین کادو های نیره                       جعب  در این کتاب راه.ق.(  712
                                              

 .899-849، ص همان. 1
 .811، ص همان. 2
 -999ابواسنحاق شنیرازی)الشدافعى  التفقيه فى شرح التنبيه شرحى خدر کتداب التنبيده فدى الفقده. کتاب 3

 ؛ 484، ص مرجددع العلددوم االسددالميةتننرین متننون فقهننی شننافعیان اسننت )ر.ک: زحیلننی،  ه.ق( مهم121
 (.121، 414، ص0، جتاريخ اخن قاضى شهبةابن قاضی شهبة، 

 .811-819، ص طبقات صلحاف اليمن. بریهي سکسکي، 4
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مانند سالطین رسولی توج  و عالقن  زینادی بن  علن  و کتناب                            حاکمان طاهری نیز،

بسیاری ب  هنگام نگارش و یا رونمایی از کتناب و ینا   های                        داشتند و ب  همین دلیل، جشن

ک  کتاب خادم زرکشی  هجری، هنگامی 188ک  در سا   چنان                       کردند.  خت  قرآن برگزار می

از مک  با نود دینار طال خریده شد و ب  مل  اا ر عامر بن عبدالوهاب تیدی  شد، جشنن  

را در   تح الباری  ی شنرح صنقیح البخناری   هنگامی ک  تاجری کتاب  ،چنین ه  9 تند.گر

  2هجری برای سلطان ب  زبید  رستاد، جشن گر ت  شد. 189سا  

های پیشین از اهمینت زینادی                          کتاب و نگارش آن برای حاکمان این دوره، مانند دوره

ه.ق.( پن  از   144من بن علی بن دیبع شیبانی منورخ )د برخوردار بود. زمانی ک  عبدالرح

، آن را ب  مل  اا ر عامر بن زبید مدینةالمستفید  ی اخبار بغیة نگارش کتاب خود ب  نام 

عبدالوهاب طاهری تیدی  نمود حاک  طاهری، او را ب  حضور خود دعنو  کنرد. آننان در    

ره و مناقش  پرداختند. این امر سبب کنار ه  نشستند و درباره برخی از موارد کتاب ب  مناا

تشنویق و   بننی طناهر   لةة العید الباهر  ی تناریخ دو شد ابن دیبع ب  نگارش کتابی ب  نام 

تقری  شود و زمانی ک  مل  اا ر از نگارش این کتاب جدید آگاه شد، پاداش و هدایای 

 نویسد:  ابن دَیبَع در این باره می                        9زیادی ب  او داد.
 سرورمان زه را آن و نمودم آور  جمع را زسیار  مطالب تاریخ، ای  درزاره

 پاادا   و کاردم  تقادیم  زودناد  مقایم  مقرانه قلعه در زمان آن در که عامر سلطان

 لطف و مواهب آب، پر و زاران  ازرچون  هم و نمودم دریافت زسیار  و ارزشمند

 زخشش و جود از و زودم و  زوستان در چنان هم ریگاند. فرو م  زر را خود کرم

                                              
 .021-022، ص خغية المستفيد. ابن دیبع، 1
 ، غايدة االمدانى؛ یحینی بنن الحسنین، 890، ص اللطائف السنية فدى اخبدار الممالدک اليمنيدة. کبسی، 2

الندور السدافر عدن اخبدار القدرن ب؛ عیدرو،، 1، بر  روح الروح؛ ابن لطف الله، نسخه خطی 100ص 
 .99، ص العاشر

 .092-019، ص النور السافر عن اخبار القرن العاشر. عیدرو،، 3
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 قیمت  زران خلعت و زاززردم خود وط  زه فرمودند اذنکه  ای  تا... مند زهره و 

 زرا  زَزید شهر در سلطان  خانه یا و داشتند زرام  مرا و کردند اعطا م  زر را

  1کردند. اعطا م  زه زَزید دشت در نخلستان ا  قطعه و دادند قرار زنده اقامت

نشمندان عصر خود، ارزش دهد ک  حاکمان طاهری برای عالمان و دا امر نشان می این

 دادند.  ب  آنان می                     شدند و هدایای گرانییمت  و احترام قائل می

 تولد و عروسی ازدواج،های                        . جشن4-2-3

ب  طور کلی با مطالع  و بررسنی اوضناع اجتمناعی و زنندگی سناکنان یمنن در عهند        

طور ک  از منابع مختلف این دوره  همیده  توان ب  نکت  مهمی اشاره کرد. همان طاهری می

ها و شرایط زندگی اجتماعی مردم عادی جامعن    شود، مورخان دولت طاهریان ب  نشان  می

 داشتندای ب  عرمت سالطین طاهری  ک  بیشتر نگاه ویژهکردند بل یمن، توج  زیادی نمی

 تا بتوانند ابهت و عرمت این سالطین را نشان دهند. 

حاکمنان طناهری بنا     های عروسنی                        جشنهای خود از                        برای مما ، این منابع در نوشت 

های زیاد تیسی  شده میان حاضران در عروسی                        ها و خلعت                         تجهیزا  پادشاهی  راوان، پو 

ترین آنها،  کنند ک  یکی از معروف می ها یاد جشنهای  راوانی در این                        و روشن کردن شمع

بنا  هجنری   881ه.ق.( بود ک  در سا   814-889مراس  ازدوا، عبدالمل  المنصور )ح .

  2شکوه زیادی برگزار شد.

 موقعینت  ثنرو  و  تفناو   اسنا   یمن در عصر طاهری بنر های                        باید گفت ک  ازدوا،

در نهاینت زرق و بنرق    های ازدوا،                       ک  در این دوره جشن چنان                        بوده است. متغیر اجتماعی

الندین   جنال   موالننا  عروسی جشن طاهری در منصور شد. مل  ار میبرای حاکمان برگز

هنای                       دیننار  و ناپذیری گر ت و دره  عرب، مراس  وصف بزرگان  رزندان از یکی مقمد،

                                              
 .001-004، ص خغية المستفيد. ابن دیبع، 1
 .819، ص همان. 2
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 طنور، ملن    همنین  9.نماندند بهره از آن بی                     تعز  لشکریان ک  پخش کرد، ب  طوری بسیاری

  شنکوه  بنا  مراس  عروسی منصور عبدالمل  شیخ برادرش، عامر بن عبدالوهاب برای اا ر

  منردم  سنر  بنر  کن   دیننار بنود   و دره  سبب تعجب همگان شد و ک  برپا کرد عریمی و

  2.شد می پاشیده

درباره مراس  ازدوا، در جامع  عمومی یمن باید گفت ک  پ  از مراس  خواسنتگاری،  

شند. روز   ب  عرو ، جشن ازدواجی ب  مد  س  روز برگزار می بل  برون و پرداخت مهری 

کردند تا بن  حمنام برونند و پن  از بازگشنت       او  خانواده و بستگان عرو  را دعو  می

کردند و در روز دوم  شد و از خانواده داماد پذیرایی می هایی برده می                          عرو  ب  خان ، ولیم 

سنپ  آواز   9نمودنند.  های زنان و مردان ایجاد می                     ها و پا هایی بر دست ب  وسیل  حنا، نیش

 پرداختند. کوبی می ب  رقص و پای خواندند ومی

شد ک  در آن مردم برای شادی و سنرور و   های عروسی برگزار می                       جشن                     در روز سوم،  

شدند و در آن، مهمانان زن و مرد هر ی  ب  تنوان خنود، مینداری     حاضر می تیدی  هدایا

دادند. هدایای مردان ب  داماد و هدایای زنان بن  عنرو     پو  ب  عرو  و داماد هدی  می

شد. خانواده دامناد، اسن  مهمنان و مبلند اهندایی وی را در د تنری یادداشنت         تیدی  می

هنای ازدوا، را                         کرد هزینن   ب  خانواده داماد کم  میاین مبالد و اموا  اهدایی  4کردند. می

و ینا کناری    مهیا کنندخرید مغازه  آن کسب و کاری برای داماد، مانندبپردازند و ب  وسیل  

  5های خانواده ایجاد کنند.                       تجاری برای تأمین هزین 

                                              
 .همان. 1
 .812، ص الفلل المزيد. ابن دیبع، 2
 .821 ، صتاريخ المستبصر. ابن مجاور، 3
 .81، ص همان. 4
 .82-81، ص همان. 5
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برخی از صاحبان این مراس  ک  از لقاظ مالی توانمند بودنند،                       در زمان شادی و جشن، 

کردند تا این جشنن را بن  خنوبی     گروهی ب  نام  ناجره را از عدن ب  شهر خود دعو  می

های یمن پرآوازه بودند و حتی بارهنا بن  زبیند، مرکنز                          برگزار کنند. این گروه در هم  شهر

های سلطنتی را برپا کنند. یکی از موارد حضور آنها در جشن                      دعو  شدند تا جشن                     حکومت 

هجنری بنوده اسنت کن       188تولد تا، الدین عبدالوهاب بن عامر بن عبدالوهاب در سا  

ا بن   رسید. مل  اا ر عامر بن عبدالوهاب، این گنروه ر  تعداد آنها ب  بیش از چهل نفر می

هنای                         هنای عجینب و اسنب سنواری                         عنوان هدی  تولد  رزندش ب  زیبد  رستاد تا با بازی

 9هیجان انگیز، اهالی شهر را شادمان کنند.

 نتیجه . 5

تنرین عناصنر    ها و چگنونگی برگنزاری آنهنا، یکنی از مهن       آداب و رسوم و بررسی جشن

آینند کن  از    اعی در شکل دادن هویت هر قوم و سرزمینی ب  حسناب منی   رهنگی و اجتم

عوامل مختلفی چون مقیط جغرا یایی، قندر  سیاسنی و اقتصنادی حاکمنان و وضنعیت      

 شوند.  معیشت مردم متأثر می

با توج  ب  اهمیتی ک  حاکمان طاهری ب  امنور مختلنف سیاسنی،  رهنگنی و دیننی      

یا تند و از اهمیت زیادی های مرتبط با آنها، روا، بیشتری                        دادند، آداب و رسوم و جشن می

 برای پی بردن ب  شرایط کلی اجتماعی جامع  یمن در این دوره برخوردار شدند. 

های این دوران ک  با مسئولیت حاکمنان و                         با این وجود باید گفت ک  بیشتر جشن

دهدنند.   شدند، قدر  سیاسی و اقتصادی آنان را نشنان منی   ار میوالیان طاهری برگز

توان ب  نتایج زینر   بنابراین از مباحث و اطالعا  جمع آوری شده در صفقا  باال می

 دست یا ت:

                                              
 .821، ص خغية المستفيد. ابن دیبع، 1
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هنای سیاسنی،                          جشنن                       های مهن  اینن دوره؛ یعننی                           برگزاری و روش برپایی جشن. 9

 مذهبی و  رهنگی بیشتر در اختیار حکومت و طبی  باالی جامع  بود.

                        های سیاسی و عروسنی                      های خود، ب  خصوص در جشن                       حاکمان در برگزاری جشن. 2

شدند برای نشان دادن قندر    گزار می رزندان خود ک  همراه با حضور مهمانان خارجی بر

 پرداختند. های زیادی می سیاسی و اقتصادی خود، هزین 

های مختلف دینی، مانند اعیاد  طر، قربان، حلو  مناه رمضنان و                        در برگزاری جشن. 9

ای ب  خت  قرآن  حاکمان، علمای دینی و ساکنان یمن توج  ویژه حتی تولد رسو  خدا

داشتند ک  این نشانی از اتقاد دینی میان حکومت و منردم   های حدیث مبذو  می و کتاب

 است.

های این دوره، مانند جشنن نگنارش و ینا خریند کتناب، بیشنتر بن                                برخی از جشن. 4

ن امر نشان از آن دارد ک  حاکمنان طناهری بن  موضنوعا      حاکمان اختصاص داشتند. ای

علمی و  رهنگی توج  بسیاری داشتند و نویسندگان و اهدا کنندگان کتاب را بنا هندایای   

 دادند. قیمتی مورد توج  قرار می گران

کید های سیاسی و  رهنگی، ضمن تأ                          خواستند با برگزاری جشن حاکمان طاهری می. 5

المللی بن  خصنوص در میابلن  بنا      ای بین بر قدر  مطلی  خود در یمن ب  حمایت و چهره

ها، تنهنا جنبن  تبلیغنی در میابنل                              راین، برخی از این جشنشر ای حجاز دست یابند. بناب

 جوار داشتند. های ه                        شر ای حجاز و سرزمین

ها در حکومت طاهریان، توج  ب  میدسا  دینی                          های برگزاری جشن                     آمد ییکی از پ . 8

مسنلمانان   وحند   دار طنرف  شیعیان زیدی در مواقع مورد نیاز بود. بنابراین ب  نوعی آنان

 هناى  خصنومت  از و جی بودنند های خنار                      در میابل خطر زیدی و شا عی و د اع از مملکت

 کردند.  مى جلوگیرى شد  ب  مذهبى و ایجاد اختالف
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