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چکیده

نوروز نخستین روز از سال خورشیدی است که در قالههج نیه باشهههود در ااههپاش اههی از
اسالم بپگزار م شدد است؛ اس از اسالم ،بپگزاری نین نوروز میاش مسلماناش ب افول گپااید ،تهها
اا ه در دوراش ب امی و ب خصوص در عهد ب عباس ،نان دوبارد اافت .ااههن نیههن در عصههپ
صفوی ،ب ع واش عصپ بازاافت وحدت مل ااپاش اس از اسالم ،ب شهود سههابخ خههود دسههت ایههدا
کپد؛ هدف اان اژوه تبیین چیست و چپاا ایوند میاش نیههن باسههتان نههوروز بهها آمههوزدهههای
شیع ب خصوص نین غداپ در عصپ صفوی است؛ اژوه حاضپ سع دارد بهها رو توصههیف
 تحلیل ب دو اپس در اان بارد ااسخ دهد -1 :شواهد ایوند نوروز با غههداپ در عصههپ صههفویچیست؟  -2چپا در عصپ صفوی نوروز با آموزدهای شیع مقارشسازی شد؟
شواهد ایوند میاش نوروز و غداپ در عصههپ صههفوی را مه تههواش در بپخه مصههادر حههدا ،
سفپنام ها و نوروزنام هاا ک در آش دوراش تألیف شد رای ااب نمود .اان مقارشسازی تالش از
سوی حهومت صفوا بپای گستپ تییع میاش ااپانیاش ،مقابل با دولههت سه مه هج ع مههان ،
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بهپدم دی از هدااای نوروزی و استحهام نوروز بود.
کلید واژگان :تی ّیع ،صفوا  ،غداپ ،نوروز ،نوروز نام .

.1مقدمه

نین باستان -ااپان نوروز در عهد ب امی  ،ب دلیل م افع مال  ،مورد تون دستگاد خالفههت
قپار گپفت و در عصپ ب عباس با نفوذ وزرا و خانداشهای ااپان  ،دوبارد در کانوش نظپ واقههع شههد.
با سقوط خالفت ،وحد ت ک تحت ع واش نامع اسالم ب ونود آمدد بود از میاش رفت و ع اصههپ
نامع متالش شدد ب سمت اافتن هوات تههاراخ خههود سههو ایههدا کپدنههد تهها اا هه صههفوااش
توانست د هوات ااپان را با تییع سازگار کپدد و دولت مل را تیهیل ده د .از اان زماش است که
شاخص های مل در نوشت های اندایم داش شیع ااپانه متجله مه شههود .دراانبهین ،هههدف
موردنظپ اژوه حاضپ ،تبیین ایوند ااجاد شدد میاش نین باستان نوروز با نین غداپ در عصههپ
صفوی ،و با تهی بپ رو توصیف – تحلیل است.

.1-1پیشینه تحقیق

در رابط با موضوع نوروز مقاالت متعددی ب رشت تحپاپ درآمدد است؛ اان آثار را مه تههواش
ب س شاخ تفهیک نمود:
الف :آثار نوشته شده پیرامون تاریخچه و آیینهای نوروز:

بخ وسیع از آث ار نوشت شدد ایپاموش نوروز ،اختصاص به بپرسه تاراخیه ااههن نیههن
باستان و آاین و رسوم مپبوط ب آش دارد؛ مقاالت مان د نوروز در حوووزه تنوودنی ایووران و
آسیای میانه از زا ج صداق ؛ نوروز از آغاز تا امروز از فیپوزد ق دهاری؛ آیوین نوووروز از
نصپتاهلل فپوهپ؛ پیشینه و فلسفه نوروز از م یژد اباذری؛ نوروز با آغوواز سووال مووالی در
ایران دوره میانه از دل آرا مپدوخ ؛ برگزاری نوروز در تخووج جنشووید از عههال سههام ،
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نوروز و حضرت زردتشج در آیینه فرهنگ گرجستان از محمد عل سههجادا ؛ بررسی
جشن باستانی نوروز و انعکاس آن در هنر دوران هخامنشی و ساسانی از مهتهها
مبی و زهپد م صور ا اد.
در اان رابط م تواش ب اثپی از ناهید حبیج آذر ب نام کتابنامه نوروز اشارد کپد که در
آش ب نمعآوری ع اوان آثار نوشت شدد در موضوع نوروز اهتمام نمودد است .در بخه اول ااههن
کتاب ام  58ع واش کتا در رابط با نوروز ذکپ شدد است .تمام اان کتج ب بحث نیههن نههوروز و
آاینهای نوروزی اپداخت است .بخ دوم اان کتاب ام میتمل بههپ  255ع ههواش مقاله ایپامههوش
موضوع نوروز است .اان مقاالت نیز ب بپرس نوروز و آاینهههای نههوروزی اهتمههام نمههودد اسههت؛
مان د سیری در نوروز از آذر امیپ اسههماعیل ،نوروز بزرگتوورین جشوون باسووتانی از عله
بلوکباش  ،سابقه تاریخی نوروز از اکبپ آزاد ،نوروز باستان از علیقل اعتماد مقههدم .بخیه از
اان مقاالت نیز ب بپرس نوروز در م اطخ گوناگوش اهتمام نمودداند؛ مان ههد نوروز در لرستان از
حمید اازدا اد ،مراسوون نوووروز در مازنوودران از هوشه پ اههور کههپام ،جشوون نوووروز در
پاکستان از محمد حسین تبییپی.
ب :آثار نوشته شده پیرامون ارتباط نوروز و اسالم:

بپای بپخ نواس دگاش اان مسئل دارای اهمیت است که رابطه ای میههاش نههوروز به ع ههواش
نی مل با اسالم ایدا ک د .بپ همین مب ا میاش مقاالت نوشت شدد ایپاموش نوروز ،ب آثاری بههپ
م خورام ک ب دنبال بپرس اان امپ بپآمدداند؛ ب ع واش نمونه نوروز در توواریخ و اسو :
اثپی از سیدنواد مدرس  .اان مقال در ا ااسخ گوا ب اان اپس بپآمدد است ک آاهها اسههالم،
عید نوروز را ب رسمیت ش اخت و اا آش را مپدود شمپدد است؟ در بخ اول اان مقاله  ،نههوروز از
حیث تاراخ ب اختصار مورد بپرس قپار گپفت است و در بخ دوم ،ب بپرسه حهههم شههپع
آش اپداخت شدد است؛ در مقال اس و سنجهای ملی ایرانیان ،نواسه دد سههع مه ک ههد
ایوند نوروز با بپخ اصول اسالم را بپرس ک د؛ م ل اهمیت دادش ب ارواح مپدگههاش در اولههین روز
نوروز ک ب نوع در ایوند با مسئل معاد در اسالم است؛ راز ماندگاری عید نوووروز در دوره
ایران اس می ،از محمود بییپی؛ از نظپ نواس دد اه از عوامل ماندگاری نوروز در ااههن اسههت
ک ب یاد و ماهیت م هب دارد .او معتقد است خلقت و آفپا نهاش و نخسههتین انسههاش بهها عیههد
نوروز و آغاز فصل بهار در ارتباط است .در نهمین صفح از اان مقال ب نقههل از عالمه مجلسه 
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ب شهست شدش بتها در کعب مقارش با عید نوروز توسط امام عل  اشههارد شههدد اسههت .ضههمن
اا ه در بخی از اان حداث از اان مسئل ک نوروز روزی اسههت که در آش متوقههع وهههور امههام
زماش هستیم نیز سخن ب میاش آمدد است؛ اما در اان اثپ از ایوند میاش نوروز و عید غداپ در عصههپ
صفوی مطلب بیاش نیدد اسههت .نوروز در فرهنووگ ایووران ،اثههپی از محمههد میپشهههپاا  .در
بخی از اان مقال ب ارتباط میاش نوروز و اسالم اپداخت شدد است .در چهههارمین صههفح از ااههن
مقال و ب صورت بسیار مختصپ ب اان مسئل ک در عصههپ صههفوی ،در ایونههد بهها ع اصههپ آای ه
تییع ،نوروز و عید غداپ همزماش شد ،اشارد شدد است .اما از آنجهها که اههپداختن به ااههن مهههم،
مسئل مورد نظپ نواس دد نبودد است ،ب تحلیل آش نپپداخته و ههدف خههود را به تبیههین مپاسهم
نوروزی معطوف نمودد است.
ج :آثار نوشته شده پیرامون نوروز در عصر صفوی:

از آنجا ک موضوع نوشتار حاضپ ،حیط زمان دورد صفوا را شامل م شود ،بخ مهمه از
اییی اان تحقیخ را مقاالت نوشت شدد ایپاموش نوروز در عصپ صفوی در بپمه گیههپد که البته
آثار زاادی را ب خود اختصاص ندادد است .بخی از مقال نوروز در فرهنگ شوویعه از رسههول
نعفپااش ،شامل مباحث مپبوط ب نوروز در عصپ صفوی است .درواقع ،ااههن مقاله مبههاح مان ههد
مب ای محاسب روز نوروز ،نوروز در م ابع کهن شیع  ،نوروز در م ابع اهل سه ت ،نههوروز در م هابع
شیع قپش هفتم ب بعد ،نوروز و نوروزا های دورد صفوی و فهپست نوروزاه ههها را شههامل شههدد
است .ضمن اا ه نواس دد ،دو گزار نیز از رسال آقا رض قزوا و رسههال خوانههوا ایپامههوش
نوروز ارائ کپدد است .اما از آنجا ک قصدی در تبیین ایوند دو نین نوروز و غداپ نداشههت اسههت،
اان مسئل را محور کار خود قپار ندادد است .مقال داگپ که مه توانههد در زمی ه نههوروز در عصههپ
صفوی مورد تون قپار گیپد ،نوروزیه و نوروزیهنویسی در عصوور وووفوی اسههت از زهههپد
سپش اس و محسن نعفپی .در اان اژوه  ،بپ ااا نسخ خط مونههود ،به معپفه نوروزاه ههها
اپداخت  ،و روند زمان نگار  ،واژگ های زبان و ادب و ساختار محتواا اان رسال ههها بپرسه
شدد است ک مواردی چوش تعیین روز نوروز ،فضاال نوروز ،اعمال و ادعی نوروز ،خههوراک نههوروز،
اوشاک نوروز و ون تسمی نوروز را شامل م شود .اان اثپ نیز ارتباط مؤثپی با موضههوع اههژوه
حاضپ ندارد؛ چپاک اپس ها و فپضی های متفاوت را ایگیههپی کههپدد اسههت؛ مقاله داگههپی که
م تواند در اان راستا معپفه شههود ،نوووروز از دیوود سووفرنامهنویسووان دوره وووفویه و
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قاجاریه نام دارد ک اثپی از علیپضا داراب است .در اان مقال ع اصپ آای نههوروز مان ههد تعیههین
زماش و اعالم تحوال سال ،هدا د ادش ،داد و بازداد و  ...در ادوار صفوا و قانارا در انطبهها بهها
اهداگپ بپرس شدد است؛ بپ اان اساس رواهپدی ب مسئل ارتباط نههوروز و غههداپ اتخههاذ نهههپدد
است.
با تون ب آنی در اییی تحقیقات انجههام شههدد در موضههوع نههوروز ارائه شههد ،موضههوع
نوشتار حاضپ ،اع تحلیل مقارشسازی نین نههوروز و غههداپ در عصههپ صههفوی ،موضههوع بههداع
است .اپداختن ب اان مهم ک نیاش از تال دولت صههفوی در ایونههد آای ه مله بهها بزرگتههپان
نین م هب شیعیاش دارد ،م تواند بخیه از بپنامه و سیاسههت حهومههت صههفوی را در ت بیهت
قدرت و نیز بسط تییع تبیین نمااد .تهی اژوه حاضپ بپ مصادر حدا عصههپ صههفوی ،نههوروز
نام های معپف شدد در ال راع ال تصانیف الییع و نیز سفپنام های اان دوراش است.

 .2بحث

نوروز ب مع ای روز نوان ،بپ نخستین ماد سال خورشیدی ،اطال م شود( .اذکههاا )6 :1353،
و از آش ب ع واش بزرگتپان اعیاد فارس زباناش( مسعودی ،ب تا« ،)184 :رأس س تهم» ( اعقههوب ،
ب تا )175 /1 :و نی وارد مل – ااپان (سیوری )176 :1380 ،نام بپدداند.
باشهودتپان دورد بپااا نوروز قبل از اسالم ب زماش ساسههانیاش تعلههخ داشههت( .کپاسههتن
سن )478 /2 :1367،بار عام ازنمل مپاسم بههود که اادشههاهاش ،در نههوروز به آش م اپداخت ههد
(ناحظ )215 :1386 ،و ب اندازدای اهمیت اافت ک ب داوان ب نام «داواش نوروز» بپم خههورام.
(ناحظ )320 :2002 ،اس از اسالم و علیههپغم عههدم اعت ههای خلفههای اولیه به نههوروز ،در دوراش
حهومت ب امی  ،خلفا بپای افزاا درآمد ،اپداخت هدااای نوروزی را بپ ااپانیاش تحمیههل کپدنههد
و هپچ د عمپ بن عبدالعزاز رسم هدا دادش در نوروز و مهپگاش را م سوخ کپد( ،اعقههوب ،ب تهها:
 ،2ص 306؛ صول  ،ب تا )220-219 :اما در زماش ازاد بن عبدالملک اان امههپ دوبههارد احیهها شههد.
(اعقوب  ،ب تا ،2 :ص  .)313اس از سقوط اموااش و با روی کار آمههدش ب عبههاس ،از اهسههو در
ا نفوذ بپمهیاش و سااپ وزرای ااپان و از سوی داگپ ایداا سلسل های محله م ههل طاهپاههاش،
صفارااش ،سامانیاش و آلبوا در سپاسپ قلمپو خلفا ،نفوذ فپه گه ااپانیههاش گسههتپ ایههدا کههپد و
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ب تبع اان نفوذ بپخ نینها ب خصوص نوروز ب همپاد آدا و آاینهای مپبوط ب آش روا ایههدا
کپد( .فقیه )630 :1365 ،
در عصر وفوی نوروز بسیار ارنم د شد؛ ب طوریک مپاسم آش را ب طپزی باشهود بههپ اهها
م داشت د .تیپافات نوروز ب خصوص از زماش شادعباس اول ب بعد افزودد شد؛ ب گون ای که در
هپ شپااط ب بپااا آش دستور م داد و حت در سال ک عاشورا با نوروز مقارش گیههت ،دسههتور
داد ک روز اول عزاداری بپگزار شد و روز دوم نین نوروز را بپ اهها کپدنههد( 1.اسههه دربیپ:1377،
ص .)1366اسه در بیپ ضمن گزار ن پهای شادعباس اول با ع مان از بپااا نین نههوروز
و تعطیل ن پ شپح دادد است( .اسه دربیپ :1377 ،ص)1165
دالوال ک در عصپ شادعباس اول ب ااپاش سفپکپدد ضمن بیاش اان مسئل که ااپان ههها
آغاز بهار را نوروز گفت و نی را با آدا واژد بپگزار م کپدند( ،دالوال  ،ب تا )40 :بیهاش داشههت
ک در اان روز امپای نداد تعیین و انتصا داروغ اع حاکم شهههپ نیههز انجههام م شههدد اسههت.
(دالوال  ،ب تا :ص  .) 203اولئاراوس در سفپنام خود شپح دادد است ک ااپانیاش سههال خههود را بهها
تون ب حپکت خورشید و ماد تعیین م کپدند و ب ههابپاان دارای سههال شمسه و قمههپی توأمههاش
بودند .او از اان مسئل ک بپ اساس خورشید نیز سال محاسب م شدد سخن گفت است ک به آش
سال خورشیدی گفت و سن خود را با آش تعیین م بپدند .م الً م گفت د من اان تعداد نههوروز سههن
دارم (اولئاراوس ) 310 :1363،ب نقل وی ،در لحظ تحوال سال چ د تیپ توپ شههلیک و بههپ فههپاز
داوارهای شهپ و بپ ها شیپور و طبل زدد م شد و ب اان تپتیج نیههن بهها شههادی بزرگه آغههاز
م گیت و روز بعد نیز خاش ب همین تپتیج نین را ادام م داد( .اولئاراوس :1363 ،ص.)80

 .1-2شواهد پیوند نوروز با غدیر در عصر صفوی

بپ اساس اک تقسیمب دی ،شعائپ شیع در عصپ صفوی ،ب ع واش عصپ بازاافت وحدت مله
ااپاش بعد از اسالم ،در دودست مپاسم خود را نیاش داد؛ دست اول ک بسیار رونخ ایدا کههپد شههامل
عزاداریها بود و دست دوم شامل مپاسم نین بپای روزهای والدت ائم  و ااام خههاص شههیعیاش
ازنمل غداپ(.نوروزی )43 :1391 ،بپ طبخ تقسیم داگپی ،در ااههن عصههپ دو دسههت آدا نمعه
« .1بعد از فراغ خاطر از لوازم تعزیه و سوگواری  ...به دستور معهود در باغ نقش جهان امر قضا نفاذ به ترتیب جشن عالی به صدور پیوست و
امرا عالیمقدار از وزراء و مقربان درگاه واال و اهالی و اعیان قلمرو همایون  ...هر یک در محلی مناسب طرح جشن عالی انداختند».
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ونود داشت ؛ بخ اول رای قوم  ،نژادی داشت م ل اعیاد نوروز و مهپگاش و بخ دوم شههامل
آدا دا م شد ک در س قسمت م اسک ،اعیاد و عزاداریها نمود ایدا کههپد( .گههودرزی:1387،
 )300در اان بین ،ارائ تعبیپ م هب از عید باستان نوروز ازنمل مهمتپان نلودها و شعائپی بههود
ک صفوااش با ش اخت آگاهان در تپواج آش تال داشت د تا ب دنبههال ااههن مطلههج ضههمن اا هه
هوات مع وی از خود ارائ ده د ،مونبات تحهیم هوات سیاس اان دوراش را نیههز فههپاهم سههازند؛
ل ا نوروز در اان عهد رونخ و شهود عظیم ایدا کپد( .اذکاا  :1353 ،ص)18

 .1-1-2پیوند نوروز و غدیر در برخی مصادر حدیثی عصر صفوی

مبحث نوروز قبل از عصپ صفوی در م ابع شیع ونود داشت است؛ با تأکید بپ اان مسههئل که
ای از اان حهومت ،نوروز در م ابع شیع ب ع واش روزی مقههدس شه اخت مه شههد و در کتههج
ادعی بپای آش اعمال خاص ذکپ شدد است( .نبئ  )136 :1383،در ادام ب مهمتپان ااههن م ههابع
اشارد م شود :در رنال نجاش از کتاب با ع واش ما روی ف اههوم ال یههپوز اههاد شههدد اسههت که
متعلخ ب ابوالحسن نصپ بن عامپ (نجاش  )429 :1365،اسههت .بعههد از آش در کتههج روااه شههیع
ازنمل من ال احضپد الفقی شیخ صدو  احههادا در مههورد نههوروز به چیههم م خههورد؛ ازنمله
حدا از امام عل رمب بپ اا ه «اونعوا کل یو نیروزا»؛ «هوورروز را نوووروز کنیوود»( .شههیخ
صدو  ،3 :1363 ،ص )300همی ین نواز اه اپ هههدااای نههوروزی از سههوی مسههلماناش به
اهداگپ ب ا بپ سخ از امام صاد (شیخ صدو  ،3 :1363 ،ص )301در اان بهین مهمتههپان
م بع ک در رابط با ذکپ اعمال خاص بپای نوروز سههخن گفته اسههت ،مصههباح المتهجههد شههیخ
طوس  است ک حدا از معل بن خ یس نقل کپدد است ب اان مضموش« :روی النعلوی بون
خنیس عن موالنا الصادق  فی یو النیروز قال :اذا کان یو النیوروز فاغتسول و بلو س

بنظف ثیابک و تطیب بأطیب طی ک و تکون ذلک الیوو وواانا فواذا وولیج النوافول و
الظهر و العصر ،اول اربع رکعات ،تقرب فی اول رکعة فاتحة الکتوا

و عشور مورآت انوا

انزلناه و ( .»...طوس  ،ب تا ،1 :ص)283
هماشطور ک مالحظ م شود در م ابع اادشدد ،غیهپ از مسههئل تقههدس نههوروز ،صههحبت از
ایوند میاش اان عید با واقع غداپ ونود ندارد .نخستین م بع ک در آش رواداد غههداپ در ایونههد بهها
نوروز واقع شد ،متعلخ ب احمد بن محمد بن فهد حل (م  )841است ک ضمن نقل سههخن شههیخ
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طوس  ،ارائ مفصلتپی از حداث معل بن خ یس دادد است ک ب ا بههپ آش نوووروز ،روزی اسوج
که :رسول خدا  برای اما علی  در غدیر پینان گرفج و مورد بوه والیوج او اعتورا

کردند؛ روزی که خداوند س حان اما علی  را به وادی جن فرستاد و او از آنها عهود و
پینان گرفج .روز غل ه اما  بر خوارج و کشوتن ذوالددیوه و روزی کوه قیوا قواان و

پیروزی او بر دجال خواهد بود و ( 1.»...ابن فهد ،1 :1407 ،صه  )197-194در ادامه ااههن
حداث ،نقل داگپی نیز از معل رواات شدد است و ب نز آنه نوروز را روزی دانست که عله 
بپ دو ایامبپ رفت و بتهای قپا را شهست ،رواات ک حاک از ایونههد ااههن روز بهها غههداپ و
قیام امام زماش در آش باشد ارائ نیدد است( .ابن فهد ،1 :1407 ،ص.)195
در عصپ صفوی مجموع ای حداث و رواات در چگههونگ ایههداا نههوروز و ایونههد آش بهها
غداپ ارائ شد ک م زلت اان نین کهن را نزد شیعیاش ااپاش بی از اهی افههزاا داد؛ در نلههد
 59بحاراالنوار فصل ب نام «اوم ال یپوز و تعی » آمدد است ک اختصاص ب طپح حههداث معله
بن خ یس از امام صاد  در رابط با تاراخی نوروز و عظمت آش اپداخت اسههت؛ آنیه در ااههن
کالم رنپ شیع ب اان حداث م دهد ،میاب هماش سخن ابن فهد بود؛ مب بپ اا ه در نههوروز
عل  بپ دو ایامبپ رفت ،بتها را شهست و ب امپ رسول خدا  ،اصههحا بهها عله  به ع واش
امیپ مؤم اش بیعت کپدند؛ «ان یو النیروز هو الیو الذی اخذ فیوه الن وی المیور النوومنین
العهد بغدیر خن فاقروا له بالوالیه»( .مجلس  ،59 :1403 ،ص .)119در اان روز اسههت که
قائم وهور خواهد کپد و اهل بیتدر آش متوقع فپ بودند( .مجلس  ،59 :1403 ،ص .)93ااههن
رواات در مفاتیح الج اش در باب دربارد اعمال نوروز نیز آمدد است( .قم  .)531 :1368،بپ همههین
اساس است ک نواس ددای در عصپ شاد اسماعیل اول آوردد است« :مقد نوروز نوزد متابعوان
مذهب علیّه امامیه به لطف میننج و حُسن تینن فیروز اسج»( .امی )361 :1386 ،
با نگاه ب مبحث نوروز و نوروزنام نواسه در ااههن مقطههع زمههان  ،شههاهد هسههتیم که

« . 1ما حدثنی به المولی السید المرتضی العالمة بهاء الدین علی بنن عددالحمیند النسنابه دامنت فضنا له منا رواه
بأسناده الی المعلی بن خنیس عن الصادق  :ان یوم النیروز هو الیوم الذی أخنذ فینه الندنی ألمیرالمنممنین ذ
العهد بغدیر خم فأقروا له بالوالیة فطوبی لمن ثدت علیها و الویل لمن نکّثها و هو الیوم الذی وجّه فینه رسنو
اهلل علیّاً  ألی وادی الجن فأخذ علیهم العهود و المواثیق؛ و هو الینوم النذی فنر فینه بأهنل النهنروان و قتنل
ذاالثدیه و هو الیوم الذی یظهر فیه قا منا أهل الدیت و واله االمر و یظفره اهلل تعالی بالدجّا فیصلده علی کناسه
الکوفه؛ و ما من یوم نیروزاً ألّا و نحن نتوقع فیه الفرج.»...
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روحانیاش بپنست ای چوش عالم مجلس  و مال محمدباقپ خاتوش آبادی در اان وادی ،قلمفپساا
کپدداند .همانگون ک آمد عالم مجلس  ،بخه قابههل تههونه از مجلههد  59مجموعه عظههیم
بحاراالنوار خود را ب نوروز اختصاص داد و در آش با ذکپ حداث معل بن خ یس ،بههپ ایونههد میههاش
نوروز و تییع صح نهاد؛ از سوی داگپ م تواش از مال محمدباقپ اسماعیل خاتوش آبادی نههام بههپد
ک ب ع واش نخستین مالباش و نخستین مدرّس مدرس چهار باغ ب نگههار نوروزاه اپداخههت.
(نعفپااش،6 :1376 ،ص  )700خاتوش آبادی س مبحث رسال نوروزا خههود را به روز غههداپ،
آدا نوروز و خبپ معل بن خ یس در رابط با ایوند میاش نوروز و غداپ اختصههاص داد .در واقههع در
عصپ صفوی ،روحانیاش شیع نق ب بدال در نزداک کپدش ااههن نیههن کهههن بهها مهههمتههپان
مظاهپ شیع اافا نمو دند .تون اان روحانیاش بپنست ب مسئل ایوند نوروز و تیههیع ،قطعهاً تونه
اادشاد ،ارکاش دولت ،م هبیوش و نیز سااپ طبقات مپدم را ک ب شدت تحههت تههاثیپ اندایه ههها و
نظپات روحانیاش بودند ،ب خود نلج م کپد .هدف اان روحانیاش بپنست از اان اقدام را مه تههواش
در تال اایاش نهت مستحهم نمودش توأماش مفاهیم دا و مل دانست.
تأثیپ اان اندای ها بپ نامع شیع چ اش عمیخ بود ک هاتف اصفهان شاعپ دوراش افیههار
و زند ک ادران در دوراش صفوا از اردوباد آذربااجاش به اصههفهاش کوچیدنههد ،در بیههت اههانزدهم
شعپی آوردد است:1
هنایون روز نوروزاسج امروز و به فیروزی
شهنشاه غضنفر فر ،پلنگ آویز اژدر در

بر اورنگ خ فج کرده شاه الفتی مأوا
امیر النومنین حیدر علی عالی اعلی

(هاتف اوفهانی)9 :1312،
و نیز در سفرنامهای که از قرن سیزدهن (سالهای  )1232 -1230در دسووج داریوون ،روز

اول بهار یا هنان نوروز برابر اسج با عید غوودیر و نواسه دد از اا هه در چ ههاش روزی در مدا ه
حضور داشت بپ خود بالیدد و آش را عید مؤمنین نام نهادد است؛ در بخی از اان شعپ چ ین آمههدد
است:

 1مطلع شعر مورد نظر با این بیت شروع میشود:
نسیم صدح عندر بیز شد بر توده غدرا

زمین سدز سرین خیز شد چون گندد خضرا

ایاا بدد رطلهای نیاط در اا جا بدد زود از انبساط

در اا جا دگپ اک خوش روی داد ک از اتفاقات عید اوفتاد
ک اان عید ب از هم عیدها بود شیعیاش را ز امیدها
بدد ساقیا م ک آمد بهار بدان آرزو بود لیل و نهار

مُغ

ک نین است امپوز در خاص و عام ز قعپ زمین تا ب عپ

که امروز شاهنشه ذوالفقار
نشسته بهجای رسول امین

بگو تا بپآرد سپود ز چ پ و دف و بپبط و نای و عود
عظام

وصیّ محمد شه نامدار
مشرف شده مسند شاه دین

(هندی کرناتکی :1386 ،خاتمه کتاب).
در عصپ قانار نیز ،ارتباط میاش نوروز و تییع بپقههپار مانههد؛ هپچ ههد گههاد در شهههل داگههپ.
ب ع واش نمون طبخ نقل در اان دوراش ،نوروز ک در ک ار عید غداپ ب ع واش «عیههد خههاص» اههاد
شدد ،همزماش با کیت شدش خلیف سوم و ب خالفههت نیسههتن حضههپت امیهپ  روی دادد اسههت
(فیارک )242: 1377،

 .2-1-2گزارش سفرنامههای عصر صفوی از پیوند نوروز و غدیر

از مظاهپ شهود بپااا نوروز در عصپ صفوی ،بازتهها ااههن نیههن در سههفپنام های آش دوراش
است .بپخ از اان سفپنام ها ب ایوند میاش نوروز و آموزدهای شیع اشارد کپدداند .اما با صههورت
خاص از ایوند اان نین باستان با غداپ سخن ب میاش نیاوردداند .ب ع واش نمون کمپفپ ،ضههمن
اا ه نوروز را بزرگتپان و درخیاشتپان نین ااپانیاش در اان عصپ دانست (کمپفههپ)183 :1360،
در توصیف آغاز نین نوروز چ ین آوردد است« :اس از اعالم نوروز ،در میادان عموم  ،نقارد ،شهیپور
و س ج از نیم شج تا وهپ نوازندگ م ک د ،اس از آش مپدم بالفاصل محل کار خود را تپک م گوا د و
هم با هیاهو و خوشحال ب مساجد ،میادان و ساختماشهای عموم روی م آورند و به هههم تبپاههک
میگوا د...قلیاش و چپخ م کی د و آشرا دستب دست م گپدان د و هپ کس اک اک کوچک ب آش م -

زند .شعپا و ه پاییگاش عپض ه پ کپدد و در جلسوات و دسوتههای موذه ی شههپکت م ک ههد».
(کمپفپ:1360 ،ص  .)184اان نقل ب خوب گواای اان مسئل اسههت که نیههن نههوروز در عصههپ
صفوی رنگ مل  -م هب داشت.
اما سفپنام ای ک ب صورت میخ از ایوند نوروز و غداپ سخن ب میههاش آوردد اسههت
سفپنام شاردش است .او اس از ذکپ ااردای اطالعات در رابط با نوروز و تاراخیه آش ،به بیههاش
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اان واژگ های اان نین در عصپ صفوی اپداخت و از تقارن جانشینی اما علی  با نووروز

ب عقیدد شیعیاش سخن گفت است:

« برای اینکه اساس و بنیان عید نوروز استحکا بیشتر یابد و مودا پایودار و
برقرار بناند شیعیان میگویند درسج به هنگا تحویول آفتوا

بوه بورج حنول یعنوی

نخستین روز نوروز حضرت پیغن ر در اجتناع مسلنانان حضرت علوی را بوه جانشوینی
خود نصبکرده اسج و میتوان گفج از میان هنه اعیاد و سوگواریهای مسلنانان کوه
برحسب گاهشناری ماههای قنری معین میشود ،عید جانشینی حضرت علوی یگانوه
عیدی اسج که موافق سالهای شنسی تعیین میگردد .در این ربواعی بوه ایون نکتوه

اشاره شده اسج :بهار درحالیکه اللهای بسان ساغر در کف گرفته جلوهگر آمده اسوج
تا در سپیدهدمان بر مزارِ شاه نجف ندار کند .در این روزِ نوو علوی بور مسوند پیغن ور

جایگزین شده؛ بدین سو ب نووروز خجسوته و فرخنوده اسوج»( .شههاردش،1 :1372، :
ص.)452

 .3-1-2پیوند نوروز و غدیر در عصر صفوی بر اساس الذریعه الی تصانیف الشیعه

ازنمل آثاری ک آقابزرگ تهپان در مجموع ال راع ال تصانیف الییع ب معپف آش همههت
نهاد ،تألیفات در زمی نوروز است .شمار قابل تونه از نوروزنام ها در عصپ صفوی به نگههار
درآمدداند .با مطالع توضیحات آقا بزرگ در مورد نوروزنام های عصههپ صههفوی به خوب م تههواش
ایوند شهلگپفت میاش اان نین کهن با غداپ و مباحث شیع را دراافت:
-1پرداختن به م حث پیوند غدیر و نوروز :نخستین نوروزنام ای ک آقابزرگ به معپفه
آش اپداخت رسال ای است ،ب زباش فارس در تقوام مختصپ ،آدا و حهااات مپبههوط به نههوروز از
حهیم عمپ خیام (تهپان  ،24 :1408 ،ص .)380ک بامطالعه آش هههیم مطلبه حههاک از ایونههد
نوروز با نین غداپ در اان کتا اافت نید .بین نوروزنام خیام تا عصپ صفوی نیز هیم گزارشه
از ونود کتاب با رگ های شیع در با نوروز از سوی آقابزرگ معپف نیدد اسههت؛ تهها اا هه بهها
ورود نوروزنام نواس ب عصپ صفوی ،اای اندای های شیع نیز ب اان موضوع باز م شههود .در
اواال قپش اازدهم رسال ای ب نام «نوروز و س روز» از محسن بههن مپتضه میهههور به فههی
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کاشان ب زباش فارس در شپح حداث معل بن خ یس از امام صاد  در خههواص عیههد نههوروز و
اسماء س روز ماد رواات شدد است .حدا ک بپ مب ای آش ایوندی عمیخ بههین واقعههغ غههداپ بهها
نوروز بپقپار شدد بود .در نوروزنام تألیف محمدباقپ خاتوشآبادی اان ایوند ب گون بسههیار روشه
دادد م شود؛ ب گون ای ک نواس دد ،س مبحث ایت سپ هم را ب روز غههداپ ،آدا نههوروز و خبههپ
معله بههن خ ههیس اختصههاص داد (تهپان ه  ،24 :1408 ،ص .)382نوروزا ه مههول محمههدنعفپ
سبزواری نیز فصل دوم خود را ب فضل نوروز و فصل سههوم را در ادعیه و اعمههال آش اختصههاص
دادد است (تهپان  ،24 :1408 ،ص.)382
 -2ردیه نویسی در اث ات پیوند غدیر و نوروز :در ال راع و در مبحث مپبوط ب نوروزنام
نواس ب موارد ردا نواس بپم خورام (تهپانه  ،24 :1408 ،ص)381؛ امهها آنیه مپبههوط به
بحث ماست اا ه تعدادی از اان ردا ها در رد اا اثبات ارتباط نوروز با نیههن غههداپ تههألیف شههد؛
م ل رسال «ال وروز» از محمدابپاهیم حسی در دفاع از تقداس نههوروز نههزد شههیعیاش و تأایهد آش؛
«اؤاداها تقداس اوم ال یپوز ع د الییع » .اان رسال علی نوروزاه قاضه نوشههت شههد (تهپانه ،
 ،24 :1408ص .)379رسال «ال وروزا » از مالباقپ بن اسماعیل کجوری ب زبههاش فارسه و در
رد نواق الپواف میپ مخدوم نوشت شد ک در آش ب انهار غداپ و نوروز اپداخته بههود .مالبههاقپ
رسال خود را در  800بیت سپود (تهپان  ،24 :1408 ،ص.)832
-3نگارش نوروزنامه به نا س طین وفوی :بپ اساس آنی در ال راع ایپامههوش معپفه
نوروزنام ها ونود دارد ،تا قبل از دورد صفوی هیم نوروزنام ای ب نههام خلفهها اهها سههالطین تههألیف
نیدد است .اما در اان دوراش تألیفات ب نام سالطین صفوی نوشت شد .نهت اا جاسههت که ااههن
رسال ها اا در دوراش ت بیت اان سلسل و اا زوال آش نگاشت شدداند .اک نمونه مپبههوط به دوراش
ت بیت حهومت صفوی گزار شدد با ع واش «ال وروزا » از مؤلف گم ام ک ب نام شادطهماسههج
صفوی تألیف شد( .تهپان  ،24 :1408 ،ص ،)379اما رسال های داگپ مپبوط هسههت د به عصههپ
افول اان سلسل و دوراش نییج آش؛ ازنمل «نوروز نام » از سیدابپاهیم حسههی و تههألیف آش به
نام شاد سلیماش (تهپان  ،24 :1408 ،ص« ،)379نوروز نام » از محمدباقپ خاتوشآبادی حسههی
ب نههام شههاد سههلیماش (تهپانه  ،24 :1408 ،ص« ،)379نوروزاه » از اسههماعیل بههن محمههدباقپ
خاتوشآبادی ب نام شاد سههلیماش (تهپانه  ،24 :1408 ،ص« ،)382نوروزاه » از محمههدتق بههن
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محمههد رازی به نههام شههاد صههف (تهپانه  ،24 :1408 ،ص ،)382رسهال «نوروزاه » از مههول
محمدنعفپ سبزواری تألیف ب نام شاد سلطاشحسههین صههفوی (تهپانه  ،24 :1408 ،ص )382و
«نوروزا » از عمادالدان محمد اا محمود تألیف ب نام سلطاش حمزد میپزا (تهپانه ،24 :1408 ،
ص .)383بپ اان اساس م تواش ادعا کپد ک هپگاد اان سلسل بپای تحهیم هوات خههود نیههاز به
ایتوان مل -دا داشت است ،نوروزنام ها اه از اهپمهای مورد استفادد بپای تطمیههع نماعههت
شیع بودد است .درواقع هماش طور ک ای از اان بیاش شد ،در بپخ از اان نوروزنامه ههها مان ههد
نوروزا محمدباقپ خاتوش آبادی ک ب نام شاد سلیماش تألیف شدد بود ،ب صورت واههژد به ایونههد
میاش نوروز و رواداد غداپ اپداخت شدد است .نیز رسال «ال وروز» از محمدابپاهیم حسی ک بههاز
هم ب نام شاد سلیماش ب نگار درآمدد اسههت ،بهها ع ههواش «اؤاههداها تقههداس اههوم ال یههپوز ع ههد
الییع » ،در دفاع از تقداس نوروز نزد شیعیاش و تأاید آش است( .تهپان  ،24 :1408 ،ص)379

نوروزنامهها در «الذریعه الی تصانیف الشیعه»
تألیف به نام

عنوان

مؤلف

موضوع

تاریخ

زبان

نوروزنامه

عمر خیام

رسالهای در

قرن پنجم

فارسی

نوروزیه

خواجهنصیرالدین

گل و

کمالالدین ابو

مثنوی

نوروز

العطا معروف به

عاشقانه

مدح تاجالدین

خواجو

عارفانه شامل

عراقی شده است

تقویم و
حکایات و
آداب نوروز
نظم حدیث

قرن ششم

فارسی

معلی بن
خنیس
قرن هشتم

فارسی

در پایان مثنوی،

 3200بیت
نوروزیه

جمعی از

در باب

نویسندگان

نوروز و
آداب آن

قرن دهم

فارسی

به نام
شاهطهماسب
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رساله در

نوروزیه

عمادالدین محمد

نوروزیه

عمادالدین طبیب

گل و

میرزا دولت ،رضا

نوروز

بیگ گنجی

نوروز

سید محمد

رسالهای در

ابراهیم حسینی

باب نوروز و

قرن دهم

فارسی
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به نام حمزه میرزا

باب نوروز
و آداب آن
کیفیت

قرن یازدهم

فارسی

اعمالی که در
نوروز
بهحسب
سنت و طب
باید به عمل
آید
قرن یازدهم
قرن یازدهم

فارسی
فارسی

به نام شاه
سلیمان

در دفاع از
تقدیس
نوروز نزد
شیعیان و در
رد نوروزیه
قاضی
نوروزیه

اسماعیل

رسالهای در

خاتونآبادی

شرح نوروز

قرن یازدهم

فارسی

با یک مقدمه،
دوازده باب و
خاتمه
نوروز و
سی روز

فیض کاشانی

شرح حدیث
معلی بن
خنیس

قرن یازدهم

فارسی

به نام شاه صفی
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نوروزنامه

خواجه محمد

در بیان ایام

ترمذی

نجومی بین

قرن یازدهم

فارسی

هند و فارس
نوروزیه

مأل باقر بن

ردیه ای بر

اسماعیل کجوری

نواقض

قرن یازدهم

فارسی

الروافض اثر
میر مخدوم
که در آن
غدیر و
نوروز را
انکار کرده
بود
نوروزیه

محمدتقی بن

رسالهای در

قرن

محمدرضا رازی

باب نوروز با

دوازدهم

فارسی

به نام شاه صفی

یک مقدمه،
سه فصل و
خاتمه
نوروزنامه

محمدباقر بن

در تقویم،

قرن

اسماعیل

اخبار و

دوازدهم

خاتونآبادی

احادیث

فارسی

به نام شاه سلطان
حسین

نوروز
نوروزیه

مولی محمدجعفر

رساله در

قرن

شریف سبزواری

تسمیه نوروز،

دوازدهم

فضل نوروز،
ادعیه و
اعمال نوروز

فارسی

به نام شاه سلطان
حسین
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نوروزیه

میرزا محمدمهدی

در رد

قرن

نوروزیه

دوازدهم
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فارسی

اسماعیل
خواجویی

 .2-2علل پیوند نوروز با آموزه های شیعی در عصر وفوی

اان سؤال مطپح است ک چ علل سبج قوت گپفتن ایوند نوروز و مظههاهپ شههیع بههاالخ
نین غداپ در عصپ صفوی شدد است؟ با تأمل در سفپنام های ااههن دوراش که نمههاا از آشههها
ای ازاان آمد و نیز آنی آقابزرگ در ال راعه در رابطه بهها نوروزنامه ههها گههزار کههپدد اسههت،
م تواش عوامل را دخیل دانست:
-1تحکین و گسترش تشیع :زمان ک بپای اولین بار در قپش نهم و توسط ابن فهد حله ،
نوروز با تییع گپد خورد ،اان م هج از موقعیت خوب در ااپاش بهپدم ههد بههود .بپخه سلسههل های
کوچک و بزرگ شیع ازنمل مپعییاش مازندراش ،میعیعیاش خوزستاش ،سههپبداراش خپاسههاش و ...
در گوش و ک ار ااپاش و ای از تیهیل دولت صفوا ناش گپفته بودنههد .در عصههپ االخههان نیههز
ضمن گپاا شیع چ د تن از االخاناش مغول ،ب نهت تسههامح مه هب که مغههوالش تهها حههدود
زاادی ب آش قائل بودند ،تییع مجال رشد ایداکپدد بود .درواقع ،زمی بپای وهور صههفوااش مهیهها
بود؛ دراانبین ایوند میاش اه از کهنتپان و باارز تپان اعیاد ااپانه  ،اع ه نههوروز ،بهها مسههئل
غداپ ،امامت و وهور دوازدهمین امام شیعیاش ،م توانست تحول بههزرگ در آش روزگههار به شههمار
آاد؛ تلفیق بزرگترین جشن ملی با بزرگترین جشن شویعی یعنوی غودیر ،م توانسههت
بپای ااپانیاش کی عظیم ب سمت تییع ااجاد نمودد و به تحهههیم و گسههتپ ااههن مه هج
کمک بزرگ داشت باشد.
 -2مقابله با دولج عدنانی :صههفوااش به ع واش م اداههاش تیههیع ،در مقابههل ع مانیههاش سه
م هج قپار داشت د و تمام تواش خود را نیز بپای ب زانو درآوردش رقیج ب کار بست د .در ااهن بهین،
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تون اادشاهاش شیع م هج صفوی ب نوروز ب ع واش اهه از ابههزار حفههظ هواههت مله مه هب
ب خصوص در بپابپ دشم اش س م هج ع مان  ،م توانست عامل مهم در انسجام هوات مله
در مقابل بیگانگاش س م هج باشد.
 -3بهرهمندی از هدایای نوروزی :ای از اسالم ،هدااای نوروزی بییههتپ ن به عههاطف و
انسان داشت .اما در دوراش خلفای ب امی  ،تبدال ب مالیات نوروزی شد ک ن بهها میههل و رضهها،
بله با زور و فیار از هم طبقات وصول م شد و ازآنجا ک اان مالیات را خلفهها و امههپا نه بههپای
بیتالمال بله بهپای خههود نمههع م کپددانههد ،در تمههام سههال ،موسههم آش را انتظههار م کیهیدند.
(محمدی مالاپی :1382 ،ص .)199در خالفت معاوا هدا نوروز و مهپگاش ک وصههول م کههپد
ب ا جاد میلیوش رسید (اعقوب  :ب تا ،2 :ص .)218اان وضع تا زماش خالفت عمپ بن عبههدالعزاز
ادام اافت و هپ چ د عمپ گپفتن هدا نوروز و مهپگاش را به ع واش مالیههات م ههع کههپد( ،اعقههوب ،
1
ب تا ،2 :ص )306؛ صول  )29 :2002 ،ول اس از او ازاههد دوم دوبههارد آش را بپقههپار سههاخت.
(اعقوب  ،ب تا ،2 :ص )311اان روا در زماش ب عباس نیز ادام داشت و مالیات نوروز دراافت
م شد( .زاداش ،2 :1372 ،ص )325
با رسیدش حهومت ب صفوااش ،اان دولت شیع ب درآمد ناش از هههدااای نههوروزی نیههاز
داشت؛ اما توسل ب زور نهت کسج اان هدااا م توانست چهپد نااسه دی از ااههن دولههت تپسههیم
نمااد و ل ا ایوند دادش اان نین کهن با عقااد شیع راههههاری بههود که بههپای شههاهاش صههفوی
اهمیت دوچ داش ایدا م کپد؛ درواقع ،اپداخت هدااای نوروزی به خزانه شههاد از سههوی طبقههات
مختلف انتماع و نیز اپداختهای زاپدستاش ب صاحجم صباش ،امههپی مسههلم بههود و قطعهاً ایونههد
میاش نوروز و غداپ و روزی ک شیعیاش انتظار وهور امام زماش خود را م کیهیدند ،سههبج م شههد
اان اپداختها با رغبت و اشتیا بییتپی صورت ایدا ک د .تاورنی  ،ضههمن شههپح اهههدای هههدااا از
سوی بزرگاش ب شاد در ااههن روز ،م گواهد« :در ایون روز شواه ثوروت گزافوی بوه دسوج

 ... « .1و روی عن محمد بن کعب القرظی قال اخبرنی اهل االرض بالعراق انه بلغ الخراج علی عهدد عمدر و عامدا
رحمهما اهلل م ائة ألف ألف ،فاما ولی معاویه صار الی خمسین ألف ألف و هدایا الندرروز و المهرجدا الدف ألدف
لنفسه و کا قد اصطفی أموال کسری فکا فیها و یصل و یجیز من یشاء ،ثم بلغ الخراج فی فتنة ابن الزبیر ستین
ألف ألف و هدایا النرروز و المهرجا و صراف نحر عشرین ألف ألف ،فاما ولی الحجاج صار إلدی أربعدین ألدف
ألف و ما کا یصل الی ذلک اال بضرب االبدا ( .»...صرلی)220-219 ،
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میآورد»( .تاورنی )635 :1363،
شاردش در همین زمی آوردد است:
«اس از حلول سال نو ،بزرگاش و اعیاش در حال ک تا کوچه بپ سپ نهاددانههد ،بههپای
گفتن مبارکباد و ته یت ب حضور شاه یاد شپفیا م شوند و هپ اک تحف ای الاخ و شههاهوار
ک م تواند نواهپ ،اارچ های گپانبها ،عطپهای خوشبود اا چیزهای کمیا باشد تقدام م ک ههد.
بییتپ آناش طال ب حضور م آورند و ن ار م ک د ...و معموالً هپ کدام اانصد تا چهار هههزار دوکهها
تقدام م ک د .حاکماش و بزرگاش اااالت و والاات نیز به نسههبت موقههع و مقههام و توانههاا مههادی
خوا تحف و هداااا ب اییگاد شاد م فههپسههت د و به وسههاال تبپاههک و ته یههت م گوا ههد.
هیمکس از بزرگاش و صاحباش مقاماش انجام دادش اان مپاسم را فپامو نم ک د و معمههوالً ارز
اان هدا ها در تعیین مقام و م صج کسان ک آشها را تقدام کپدد بسیار مؤثپ اسههت .بههدان گونه
در روزهاا ک نین نوروز بپقپار است خزان اادشاد معمور م گپدد»( .شاردش ،1 :1375 :ص.)452
نهت نالج اا جاست ک اپداخت هدااا از سوی زاپدستاش ب ثپوتم داش صورت مه گپفته
است( .شاردش ،1 :1375 :ص .)453چ عامل م توانست همیوش ایونههد میههاش نههوروز بهها عیههد
غداپ ،رعااای شیع م هج ااپان را در اپاخت هدااای نوروزی ،راغج و میتا نمااد؟ شااد بتههواش
گفت هیم عامل مان د م هج نم توانست در اان زمی کارآمد شود.

 -4استحکا نوروز :نوروز ،نی بود ک رای در آاینهای ای از اسالم داشت .بهها غلبه
آموزدهای شیع بپ دولت و نامع ااپان  ،امهاش رنپ باختن آش دور از وقههوع نبههود؛ امهها نههوروز و
ب خصوص اهمیت ک هدااای حاصل از اان آاین بپای خزان دولت داشت ،م طلبید تهها از افههول
آش نلوگیپی ب عمل آاد و در اان بین چ چیزی بهتپ از ایوند اان نین کهن با بزرگتپان عیههد
شیع اع غداپ م توانست راهگیا باشد؟ ای از اان نیز بیاش شد ک شههاردش اهه از اهههداف
شاهاش صفوی در ایوند میاش نوروز و غداپ را استحهام اان نین باستان م دانست.

نتیجه

شعائپ دا

و مپاسم مل  ،از مهمتپان مظاهپ هوات اک ملت محسو م شوند ک از تلفیخ

66
66

سخن تاریخ /سال سیزدهم ،شمارد  ،30ااایز و زمستاش 1398

اان دو م تواش نماا از اتحاد مل را ب نماا در آورد و نوروز به ع ههواش نیههن کهههن ااپانه
توانست در عصپ صفوی در اتحاد با مهمتپان آموزدهای شیع همیوش غداپ ،نلههودای از هواههت
ااپان _ شیع شود .ایوند میاش نین نوروز و غههداپ در عصههپ صههفوی بههپ اااه شههواهدی قابههل
تیخی است؛ گزار بپخ مصادر حدا مان ههد بحههاراالنوار ،سههفپنام هههای عصههپ صههفوی ،و
گزار های مونود در ال راع ال تصانیف شیع  ،نیاش از ایونههد میههاش نههوروز و رواههداد غههداپ در
عصپ صفوی دارد .در با علل ارتباط بپقپار کپدش میاش واقع غداپ با نوروز م تواش چ ههد تحلیههل
ارائ داد؛ اگپ نوروز ،ب ع واش اه از مهمتپان آاینهای مل  ،با غداپ ،ب ع واش بزرگتپان رواههداد
شیع تلفیخ م شد ،م توانست در ت بیت تییع و گستپ آش مؤثپ واقههع شههود؛ از سههوی داگههپ،
مقابل با دولت س م هج ع مان و لزوم استفادد صفوا از تمام اهپمهای مل  -مه هب نهههت
مقابل با آش ،ایوند میاش نوروز و غداپ را تونی ا اپ م نمود؛ علت داگپ را م بااسههت در بهههپد-
م دی از هدااای نوروزی ک خزان شاد را لبپاز م کپد ،نستجو نمود .درواقع مقارش سازی نههوروز
با رواداد غداپ و نیز زمان ک شیعیاش متوقع وهور امام عصپ بودند ،م توانست ااپانیاش شههیع را
در اپداخت هدااای نوروزی ب گون ای راغج ک د ک با ناش و دل ااههن اییههه را ن ههار شههاهاش
صفوی نماا د؛ ضمن اا ه  ،تال نهت حفظ نوروز ک ب ع واش نی رایه دار در آاههینهههای
ای از اسالم امهاش افول تدراج آش دور از وقوع نبود ،م طلبید تا صفوا ب م ظور بهپدم ههدی
از م افع مال اان نین کهن ،از کمپنپ شدش آش نلوگیپی ک د.

منابع
 ابن بابوا  ،محمد (شیخ صدو ) ( ،)1363من ال یحضوره الفقیوه ،مقدمه و تصههحیح عل اکبههپغفاری ،قم ،االسالم .

تحلیل تاریخی مقارنسازی جشن نوروز و غدیر در عصر صفوی

 -ابن فهد حل  ،احمد بن محمد ( ،)1407النهذ
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ال ارع فی شور النختصور النوافع ،قههم،

االسالم ،
 اذکاا  ،اپواز ( ،)1353نوروز ،تاریخچه و مرجع شناسی ،تهپاش ،مپکز مپدمش اس ااپاش. اسه دربیپ ( ،)1377تاریخ عالن آرای ع اسی ،ب تصحیح محمد اسماعیل رضههوان  ،تهههپاش،دنیای کتا .
 امی  ،ابپاهیم بن میپ نالل الدان ( ،)1383فتوحات شاهی (تاراخ صفوی از آغاز تا سال ،)920تصحیح محمدرضا نصیپی ،تهپاش ،انجمن آثار و مفاخپ فپه گ .
 اولئاراوس ( ،)1363سفرنامه ،تپنم و حواش احمد بهپور ،تهپاش ،ابتهار. تاورنی ( ،)1363سفرنامه ،تپنم ابوتپا نوری با تصحیح حمیههد شههیپان  ،اصههفهاش ،انتیههاراتکتابخان ساع .
 تهپان  ،آقا بزرگ ( ،)1408الذریعه الی تصانیف الشیعه ،بیپوت ،داراألضواء ناحظ ،عمپوبن بحپ ( ،)2002النحاسن و االضداد ،بیپوت ،دار و مهتب الهالل. ناحظ ،عمپوبن بحپ ( ،)1386تاج ،تهپاش ،آشیان کتا . نعفپااش ،رسول ( ،)1376میراث اس می ایران ،قم ،کتابخان آات اهلل العظم مپعی نجف . -دالوال  ،ایتپو (بیتا) ،سفرنامه ،تهپاش ،ب گاد تپنم و نیپ کتا .

 زاداش ،نپن ( ،)1372تاریخ تندن اس سیوری ،رانپ ( ،)1380در با وفویان ،تپنم رمضاش عل روح اله  ،تهپاش ،نیپ مپکز ،تپنم عل نواهپ کالم ،تهپاش ،امیپ کبیپ.

 شاردش ،ژاش ( ،)1372سفرنامه ،تپنم اقبال اغماا  ،تهپاش ،توس. صول  ،محمد بن احی ( ،)1341اد الکتا  ،تحقیخ محمد بهج اثپی ،بغداد ،المهتبغ العلمی . طوس  ،محمد بن حسن (ب تا) ،مص ا النتهجد ،تحقیخ حجتاالسههالم ابههوذر بیههدار ،تهههپاش،المهتب االسالمی .

 -فیارک  ،محمدباقپ ( ،) 1377عنوان الک

 ،تهپاش ،کتابفپوش اسالمی .

 فقیه  ،عل اصغپ ( ،)1365آلبویه و اوضاع زمان ایشان ،تهپاش ،صبا. -قم  ،شیخ عباس ( ،)1368کلیات مفاتیحالجنان ،تپنم مهدی اله قمی ای ،ب نا ،نادی.

 کپاستن سن ،آرتور ( ،)1368نخستین انسان و نخستین شهریار در تواریخ افسوانهایایران ،تپنم احمد تفضل و ژال آموزگار ،تهپاش ،نیپ نو.
 -کمپفپ ،انگلبپت ( ،)1360سفرنامه کنپفر ،تپنم کیهاوس نهانداری ،تهپاش ،خوارزم .
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 گودرزی ،حسین ( ،)1387تکوین جامعهشناختی هویج ملی در ایران با تأکید بور دورهوفویه ،تهپاش ،تمدش ااپان .
 مجلس  ،محمدتق ( ،) 1386بحاراالنوار ،تهپاش ،دار الهتج االسالمی . محمدی مالاپی ،محمههد ( ،)1382تواریخ و فرهنوگ ایوران در دوران انتقوال از عصورساسانی به عصر اس می ،تهپاش ،طوس.
 مسعودی ،ابوالحسن عل ( ،)1344التن یه و االشرا  ،تحقیخ عبداهلل اسههماعیل صههاوی ،قههاهپد،دارالصاوی.
 نبئ  ،ابوالفضل ( ،)1383گاهشناری در تاریخ ،تهپاش ،سمت. نجاش  ،احمد بن عل ( ،)1365رجال النجاشی ،تحقیخ موس شههبیپی زنجههان  ،قههم ،مؤسسهال یپ األسالم .
 هاتف اصفهان ( ،)1312دیوان کامل ،ب قلم عباس اقبال ،ضمیم سال چهاردهم مجل ارمغههاش،ب نا ،ارمغاش.

 ه دی کپناته  ،محمد عبدالحسین ( ،)1386تذکرة الطریق فی مصااب حجواج بیوج االعتیق ،ب کوش رسول نعفپااش و اسپا دوغاش ،قم ،مورخ.
 -اعقوب  ،احمد بن اب اعقو (ب تا) ،تاریخ ،بیپوت ،دار صادر.

