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     چکیده   

باشهههود در ااههپاش اههی  از ر قالههج نیهه   د  کهه از سال خورشیدی است    نخستین روزنوروز  

تهها  ،ب  افول گپاایدنین نوروز میاش مسلماناش بپگزاری  از اسالم، اس است؛ شدد مبپگزار    اسالم

عصههپ  رد، نان  دوبارد اافت. ااههن نیههن عباس ب  در عهد    خصوصب و     ی ام ب  در دوراش    اا ه 
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 بود. استحهام نوروز م دی از هدااای نوروزی وبهپد

 

 . نوروز نام ، نوروز غداپ، ، صفوا  ع،تیّی کلید واژگان:
 

 

 مقدمه.1

دستگاد خالفههت   تون   موردب  دلیل م افع مال ،  ،   ی ام ب  در عهد    نوروز  ااپان -باستان نین  

 .واقههع شههدااپان ، دوبارد در کانوش نظپ  یهاخانداشبا نفوذ وزرا و  عباس ب  قپار گپفت و در عصپ 

ع اصههپ میاش رفت و  ت  ک  تحت ع واش نامع  اسالم  ب  ونود آمدد بود ازسقوط خالفت، وحد  با

صههفوااش   تهها اا ههه   اافتن هوات تههاراخ  خههود سههو  ایههدا کپدنههد  سمتب     ددش متالشنامع   

. از اان زماش است کهه  ییع سازگار کپدد و دولت مل  را تیهیل ده دتوانست د هوات ااپان  را با ت

 هههدف، نی بهه نادرا .  متجلهه  مهه  شههوداندایم داش شیع  ااپانهه     یهانوشت مل  در    یهاشاخص 

در عصههپ  غداپنین میاش نین باستان  نوروز با ااجاد شدد  ایوند    تبییناژوه  حاضپ،    موردنظپ

 .استتحلیل    –صفوی، و با تهی  بپ رو  توصیف   

 

 پیشینه تحقیق.1-1

در رابط  با موضوع نوروز مقاالت متعددی ب  رشت  تحپاپ درآمدد است؛ اان آثار را مهه  تههواش 

 ب  س  شاخ  تفهیک نمود:  

  های نوروز:تاریخچه و آیین آثار نوشته شده پیرامونالف:  

ار نوشت  شدد ایپاموش نوروز، اختصاص بهه  بپرسهه  تاراخیهه  ااههن نیههن ثبخ  وسیع  از آ

نوروز در حوووزه تنوودنی ایووران و رسوم مپبوط ب  آش دارد؛ مقاالت  مان د    و  باستان  و آاین
از  ین نوووروزیوو آاز فیپوزد ق دهاری؛   نوروز از آغاز تا امروزاز زا ج صداق ؛    آسیای میانه

نوروز با آغوواز سووال مووالی در از م یژد اباذری؛   پیشینه و فلسفه نوروزاهلل فپوهپ؛  نصپت
از عههال سههام ،  برگزاری نوروز در تخووج جنشوویداز دل آرا مپدوخ ؛ ایران دوره میانه 
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بررسی از محمد عل  سههجادا ؛  نوروز و حضرت زردتشج در آیینه فرهنگ گرجستان
مهتهها    از  ان هخامنشی و ساسانیو انعکاس آن در هنر دور  جشن باستانی نوروز

 ر ا اد.  مبی   و زهپد م صو
اشارد کپد کهه  در  کتابنامه نوروزتواش ب  اثپی از ناهید حبیج آذر ب  نام در اان رابط  م     

نوشت  شدد در موضوع نوروز اهتمام نمودد است. در بخهه  اول ااههن آثار  آوری ع اوان  آش ب  نمع

نیههن نههوروز و  ب  بحث ع واش کتا  در رابط  با نوروز ذکپ شدد است. تمام اان کتج  58م   ا  کتاب

ع ههواش مقالهه  ایپامههوش   255های نوروزی اپداخت  است. بخ  دوم اان کتاب ام  میتمل بههپ  آاین

هههای نههوروزی اهتمههام نمههودد اسههت؛ موضوع نوروز است. اان مقاالت نیز ب  بپرس  نوروز و آاین

از علهه   نوروز بزرگتوورین جشوون باسووتانیاز آذر امیپ اسههماعیل،   در نوروز  ی رسی مان د  

از اکبپ آزاد، نوروز باستان  از علیقل  اعتماد مقههدم. بخیهه  از   سابقه تاریخی نوروزوکباش ،  بل 

از  نوروز در لرستاناند؛ مان ههد اان مقاالت نیز ب  بپرس  نوروز در م اطخ گوناگوش اهتمام نمودد

جشوون نوووروز در از هوشهه پ اههور کههپام،  مراسوون نوووروز در مازنوودران،  داحمید اازدا  
 ز محمد حسین تبییپی.  ا  پاکستان

   آثار نوشته شده پیرامون ارتباط نوروز و اسالم:ب: 

ای میههاش نههوروز بهه  ع ههواش بپای بپخ  نواس دگاش اان مسئل  دارای اهمیت است کهه  رابطهه 

بههپ ا میاش مقاالت نوشت  شدد ایپاموش نوروز، ب  آثاری   ب نی   مل  با اسالم ایدا ک  د. بپ همین م

: نوروز در توواریخ و اسوو   اند؛ ب  ع واش نمونهه ک  ب  دنبال بپرس  اان امپ بپآمدد  خورامم 

اپس  بپآمدد است ک  آاهها اسههالم، اان مقال  در ا  ااسخ گوا  ب  اان اثپی از سیدنواد مدرس .  

نههوروز از اان مقالهه ، را مپدود شمپدد است؟ در بخ  اول  آش  اات  و  خعید نوروز را ب  رسمیت ش ا

حیث تاراخ  ب  اختصار مورد بپرس  قپار گپفت  است و در بخ  دوم، ب  بپرسهه  حهههم شههپع  

 ک ههدمهه نواسهه دد سههع   ،  های ملی ایرانیاناس   و سنجدر مقال   است؛  شدد  آش اپداخت   

 اولههین روز م ل اهمیت دادش ب  ارواح مپدگههاش در ؛دک  ایوند نوروز با بپخ  اصول اسالم را بپرس  

راز ماندگاری عید نوووروز در دوره نوروز ک  ب  نوع  در ایوند با مسئل  معاد در اسالم است؛ 
از نظپ نواس دد اه  از عوامل ماندگاری نوروز در ااههن اسههت   ؛محمود بییپیاز  ،  ایران اس می

عیههد  و آفپا   نهاش و نخسههتین انسههاش بهها خلقت تسمعتقد ا  اوک  ب یاد و ماهیت  م هب  دارد. 

 از اان مقال  ب  نقههل از عالمهه  مجلسهه نهمین صفح  نوروز و آغاز فصل بهار در ارتباط است. در 
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ضههمن  .اشههارد شههدد اسههت رش با عید نوروز توسط امام عل  ها در کعب  مقاب  شهست  شدش بت

در آش متوقههع وهههور امههام ز روزی اسههت کهه   وراان مسئل  ک  نو  ازاا ه  در بخی  از اان حداث  

اما در اان اثپ از ایوند میاش نوروز و عید غداپ در عصههپ هستیم نیز سخن ب  میاش آمدد است؛   شازم

در  .از محمههد میپشهههپاا  ، اثههپیدر فرهنووگ ایووران نوروزصفوی مطلب  بیاش نیدد اسههت. 

. در چهههارمین صههفح  از ااههن شدد است  ب  ارتباط میاش نوروز و اسالم اپداخت  مقال بخی  از اان 

  مقال  و ب  صورت بسیار مختصپ ب  اان مسئل  ک  در عصههپ صههفوی، در ایونههد بهها ع اصههپ آای هه 

اههپداختن بهه  ااههن مهههم، از آنجهها کهه     اما  .است  شدداشارد    ،همزماش شدعید غداپ    و  نوروز  تییع،

م ف خههود را بهه  تبیههین مپاسهه دههه ب  تحلیل آش نپپداختهه  و    ،مسئل  مورد نظپ نواس دد نبودد است

     نوروزی معطوف نمودد است. 

 : آثار نوشته شده پیرامون نوروز در عصر صفویج: 

مل م  شود، بخ  مهمهه  از از آنجا ک  موضوع نوشتار حاضپ، حیط  زمان  دورد صفوا  را شا

البتهه  کهه   گیههپداییی   اان تحقیخ را مقاالت نوشت  شدد ایپاموش نوروز در عصپ صفوی در بپمهه 

از رسههول  نوروز در فرهنگ شوویعهمقال  از   آثار زاادی را ب  خود اختصاص ندادد است. بخی

 مان ههدمبههاح    مقالهه است. درواقع، ااههن صفوی شامل مباحث مپبوط ب  نوروز در عصپ    نعفپااش،

ابع  هه ممب ای محاسب  روز نوروز، نوروز در م ابع کهن شیع ، نوروز در م ابع اهل سهه ت، نههوروز در 

 را شههامل شههددههها  های دورد صفوی و فهپست نوروزاهه شیع  قپش هفتم ب  بعد، نوروز و نوروزا 

ل  خوانههوا  ایپامههوش است. ضمن اا ه  نواس دد، دو گزار  نیز از رسال  آقا رض  قزوا   و رسهها

، اسههت  قصدی در تبیین ایوند دو نین نوروز و غداپ نداشههت از آنجا ک  اما    .است  نوروز ارائ  کپدد

توانههد در زمی هه  نههوروز در عصههپ . مقال  داگپ کهه  مهه اان مسئل  را محور کار خود قپار ندادد است

از زهههپد  اسههت نویسی در عصوور وووفوی نوروزیه و نوروزیه ،صفوی مورد تون  قپار گیپد

ههها در اان اژوه ، بپ ااا  نسخ خط  مونههود، بهه  معپفهه  نوروزاهه   .سپش اس و محسن نعفپی

ههها بپرسهه  های زبان  و ادب  و ساختار محتواا  اان رسال گار ، واژگ روند زمان  ن  اپداخت ، و

ک نههوروز، شدد است ک  مواردی چوش تعیین روز نوروز، فضاال نوروز، اعمال و ادعی  نوروز، خههورا 

ارتباط مؤثپی با موضههوع اههژوه   نیزشود. اان اثپ اوشاک نوروز و ون  تسمی  نوروز را شامل م 

مقالهه  داگههپی کهه   ؛ های متفاوت  را ایگیههپی کههپدد اسههتها و فپضی چپاک  اپس  ؛ردا دحاضپ ن

نویسووان دوره وووفویه و دیوود سووفرنامه  زنوووروز ا  ،تواند در اان راستا معپفهه  شههودم 



 

52 

   
 

52  
 

 1398 ستاشزمو  ااایز ،30 دشمار زدهم،سی  سال /سخن تاریخ

در اان مقال  ع اصپ آای   نههوروز مان ههد تعیههین   است.  اثپی از علیپضا داراب   ک   نام دارد  قاجاریه

 بههانطبهها  ادش، داد و بازداد و ... در ادوار صفوا  و قانارا  در ا دسال، هدا     لزماش و اعالم تحوا

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 ارائهه  شههد، موضههوع      

بههداع موضههوع   سازی نین نههوروز و غههداپ در عصههپ صههفوی،اع   تحلیل مقارش  نوشتار حاضپ،

در ایونههد آای هه  ملهه  بهها بزرگتههپان  صههفوی اپداختن ب  اان مهم ک  نیاش از تال  دولتاست.  

ت یهه در ت ب  را  تواند بخیهه  از بپنامهه  و سیاسههت حهومههت صههفویم   ،نین م هب  شیعیاش دارد

نههوروز   تهی  اژوه  حاضپ بپ مصادر حدا   عصههپ صههفوی،  قدرت و نیز بسط تییع تبیین نمااد.

   ی اان دوراش است. هاسفپنام و نیز    ال راع  ال  تصانیف الییع ف  شدد در ی معپهانام 

 

 . بحث2

( 6: 1353اذکههاا ،). شودپ نخستین ماد سال خورشیدی، اطال  م نوروز ب  مع ای روز نوان، ب

اعقههوب ، ) رأس س تهم« »(،  184تا:  زباناش) مسعودی، ب    سربزرگتپان اعیاد فاآش ب  ع واش  از    و

 اند. ( نام بپدد176: 1380ااپان  )سیوری،   –و نی وارد مل    (175/ 1ب  تا: 

کپاسههتن ).  دورد بپااا  نوروز قبل از اسالم ب  زماش ساسههانیاش تعلههخ داشههت  ناتپباشهود    

 اپداخت ههد مروز بهه  آش دشههاهاش، در نههواامپاسم  بههود کهه     ازنمل بار عام    (478/  2:  1367سن،

 .ماخههور بپمی اهمیت اافت ک  ب  داوان  ب  نام »داواش نوروز« ا اندازدب   و  (215:  1386ناحظ،  )

علیههپغم عههدم اعت ههای خلفههای اولیهه  بهه  نههوروز، در دوراش اس از اسالم و  (  320:  2002ناحظ،  )

زی را بپ ااپانیاش تحمیههل کپدنههد اای نوروا د، اپداخت هدرآمدافزاا     بپای، خلفا   ی ام ب  حهومت  

تهها:   )اعقههوب ،ب  ،رسم هدا  دادش در نوروز و مهپگاش را م سوخ کپد  زاعبدالعزو هپچ د عمپ بن  

. شههد( اما در زماش ازاد بن عبدالملک اان امههپ دوبههارد احیهها 220-219  تا:ب   ؛ صول ،306، ص  2

، از اهسههو در عبههاس ب  ی کار آمههدش رو باش و ااز سقوط امو(. اس ا 313، ص 2:   تاب )اعقوب ،  

 ی محلهه  م ههل طاهپاههاش،هاسلسل بپمهیاش و سااپ وزرای ااپان  و از سوی داگپ ایداا    نفوذا   

نفوذ فپه گهه  ااپانیههاش گسههتپ  ایههدا کههپد و  ،در سپاسپ قلمپو خلفا   ابوآل، سامانیاش و  اشاصفار
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ی مپبوط ب  آش روا  ایههدا هانای آپاد آدا  و ب  هم  نوروز  خصوصب   هانیناان نفوذ بپخ     تبعب 

 (    630: 1365فقیه ،  )  .کپد

مپاسم آش را ب  طپزی باشهود بههپ اهها   ک یطورب   ؛نوروز بسیار ارنم د شد  در عصر وفوی     

ای کهه  در ب  گون  ؛شد افزودداول ب  بعد  عباسشاداز زماش    خصوصب تیپافات نوروز    .داشت د م

دسههتور  ،و حت  در سال  ک  عاشورا با نوروز مقارش گیههت  داد مدستور  ب  بپااا  آش     طهپ شپاا

: 1377اسههه دربیپ،) 1.کپدنههدداد ک  روز اول عزاداری بپگزار شد و روز دوم نین نوروز را بپ اهها 

اول با ع مان  از بپااا  نین نههوروز  عباسشادی هان پبیپ ضمن گزار    (. اسه در1366ص

 ( 1165ص: 1377اسه دربیپ،  )  .استشپح دادد   پ  و تعطیل  ن

 ههها پاناا ضمن بیاش اان مسئل  کهه    سفپکپدداول ب  ااپاش    عباسشاددالوال  ک  در عصپ        

داشههت   اشیهه ( ب40تا: ب  ،دالوال ) ،پدندک مآغاز بهار را نوروز گفت  و نی   را با آدا  واژد بپگزار  

 .اسههت شههدد مداروغ  اع   حاکم شهههپ نیههز انجههام   انتصا   وک  در اان روز امپای نداد تعیین  

(. اولئاراوس در سفپنام  خود شپح دادد است ک  ااپانیاش سههال خههود را بهها 203ص  :  تادالوال ، ب )

 توأمههاشدارای سههال شمسهه  و قمههپی  ناب ههابپا و  پدندک متون  ب  حپکت خورشید و ماد تعیین 

سخن گفت  است ک  بهه  آش  شدد م محاسب رشید نیز سال وخبودند. او از اان مسئل  ک  بپ اساس 

 نههوروز سههناان تعداد  من گفت د م م الً .بپدند متعیین  با آشخود را    و سنسال خورشیدی گفت   

( ب  نقل وی، در لحظ  تحوال سال چ د تیپ توپ شههلیک و بههپ فههپاز 310  :1363اولئاراوس،)  دارم

  آغههاز بزرگهه  یشههادبهها  نیههن جی تپت ناا   ب و    شد مزدد    طبلو  شیپور    هابپ داوارهای شهپ و  

 (.80ص: 1363اولئاراوس،  )  .داد مو روز بعد نیز خاش ب  همین تپتیج نین را ادام    گیت م
        

 پیوند نوروز با غدیر در عصر صفویشواهد .  1-2

ملهه   تی، شعائپ شیع  در عصپ صفوی، ب  ع واش عصپ بازاافت وحدب دمی تقسبپ اساس اک  

یار رونخ ایدا کههپد شههامل مپاسم خود را نیاش داد؛ دست  اول ک  بس دودست ااپاش بعد از اسالم، در 

و ااام خههاص شههیعیاش  دست  دوم شامل مپاسم نین بپای روزهای والدت ائم و    بود  هاعزاداری

  عهه آدا  نم دسههت   دوبپ طبخ تقسیم داگپی، در ااههن عصههپ  (  43:  1391نوروزی،  ).غداپ  ازنمل 

 

 امر قضا نفاذ به ترتیب جشن عالی به صدور پیوست و   جهان قشندر باغ    به دستور معهود بعد از فراغ خاطر از لوازم تعزیه و سوگواری ...». 1

 . «هر یک در محلی مناسب طرح جشن عالی انداختند  از وزراء و مقربان درگاه واال و اهالی و اعیان قلمرو همایون ... مقداریعالامرا 
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؛ بخ  اول رای  قوم ، نژادی داشت م ل اعیاد نوروز و مهپگاش و بخ  دوم شههامل داشتونود  

: 1387گههودرزی،) .نمود ایدا کههپد هایعزادارک  در س  قسمت م اسک، اعیاد و  شد مآدا  دا   

بههود  یو شعائپ هانلود ناتپمهم ازنمل ارائ  تعبیپ م هب  از عید باستان  نوروز ( در اان بین،  300

صفوااش با ش اخت  آگاهان  در تپواج آش تال  داشت د تا ب  دنبههال ااههن مطلههج ضههمن اا ههه    ک 

 ؛مونبات تحهیم هوات سیاس  اان دوراش را نیههز فههپاهم سههازند  ،هوات  مع وی از خود ارائ  ده د

  (18ص: 1353  اذکاا ،)  .عهد رونخ و شهود عظیم  ایدا کپد  ل ا نوروز در اان
 

      عصر صفوی مصادر حدیثیبرخی و غدیر در نوروز  د. پیون1-1-2

بپ اان مسههئل  کهه   دی تأکبا  شیع  ونود داشت  است؛ م ابعاز عصپ صفوی در   قبلنوروز    مبحث

شیع  ب  ع واش روزی مقههدس شهه اخت  مهه  شههد و در کتههج در م ابع  نوروز    حهومت،  ناا   از   ی ا

تپان ااههن م ههابع در ادام  ب  مهم (136: 1383نبئ ،) .است  ادعی  بپای آش اعمال خاص  ذکپ شدد

 کهه  اسههتاههاد شههدد  ما روی ف  اههوم ال یههپوزع واش از کتاب  با   نجاش   رنالدر    :اشارد م  شود

در کتههج روااهه  شههیع   آش از بعههداسههت.  (429: 1365نجاش ،عامپ )متعلخ ب  ابوالحسن نصپ بن  

 ازنملهه  ؛خههورد منههوروز بهه  چیههم  احههادا   در مههورد شیخ صدو  من ال احضپد الفقی   ازنمل 

)شههیخ   .«را نوووروز کنیوود  هوورروز»؛  «اونعوا کل یو  نیروزا»   ه اا مب   بپ  ر   عل حدا   از امام  

نواز اهه اپ  هههدااای نههوروزی از سههوی مسههلماناش بهه    همی ین(  300، ص3:    1363صدو ،  

 ناتههپمهم نی بهه  ناا  در( 301، ص3     :1363شیخ صدو ،  )   صاداهداگپ ب ا بپ سخ   از امام  

شههیخ  مصههباح المتهجههد ،م بع  ک  در رابط  با ذکپ اعمال خاص بپای نوروز سههخن گفتهه  اسههت

روی النعلوی بون » است ک  حدا   از معل  بن خ یس نقل کپدد است ب  اان مضموش:  طوس 

فی یو  النیروز قال: اذا کان یو  النیوروز فاغتسول و بلو س  الصادق خنیس عن موالنا 

بأطیب طی ک و تکون ذلک الیوو  وواانا فواذا وولیج النوافول و ک و تطیب  بابنظف ثی

انوا  مورآتکتوا  و عشور الظهر و العصر، اول اربع رکعات، تقرب فی اول رکعة فاتحة ال

 (283ص ،1 : تا ب  ،)طوس  .«...انزلناه و 

از   ت نههوروز، صههحب  تقههدسمسههئل   از پیهه غم ابع اادشدد، در  شود مک  مالحظ    طورهماش   

در ایونههد بهها  رواداد غههداپنخستین م بع  ک  در آش ونود ندارد.  با واقع  غداپمیاش اان عید    ایوند

( است ک  ضمن نقل سههخن شههیخ 841)م   حل احمد بن محمد بن فهد ب   متعلخ    ،واقع شدنوروز  
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 سوجا روزی  ،نوووروزک  ب ا بههپ آش    است  از حداث معل  بن خ یس دادد  یتپمفصل، ارائ   طوس 

در غدیر پینان گرفج و مورد  بوه والیوج او اعتورا    یعلبرای اما    ه: رسول خداک

عهود و  آنها ازرا به وادی جن فرستاد و او     یعلروزی که خداوند س حان اما     ؛کردند

و   قواان  قیوا     ی کوهیوه و روزبر خوارج و کشوتن ذوالدد  پینان گرفج. روز غل ه اما 

در ادامهه  ااههن  (197-194 ، صهه 1  :1407 ابن فهد،) 1.«... و دوپیروزی او بر دجال خواهد ب

   علهه آنه  نوروز را روزی دانست  کهه   نز ب  واست    شدد  تاروا نقل داگپی نیز از معل   حداث،  

حاک  از ایونههد ااههن روز بهها غههداپ و قپا  را شهست، رواات  ک    یهابترفت و    مبپابپ دو  ای 

  (.195، ص1  :1407ابن فهد، ) .است یددن   ئا ارباشد در آش    قیام امام زماش

ایونههد آش بهها حداث و رواات در چگههونگ  ایههداا  نههوروز و   یا مجموع   در عصپ صفوی     

نلههد در افههزاا  داد؛   ی اهه  از  ی بم زلت اان نین کهن را نزد شیعیاش ااپاش  غداپ ارائ  شد ک   

طپح حههداث معلهه  اختصاص ب   است ک  ددآم« اوم ال یپوز و تعی  »فصل  ب  نام    بحاراالنوار  59

در ااههن  آنیهه ؛ اپداخت  اسههتراخی  نوروز و عظمت آش  رابط  با تادر    صاد   بن خ یس از امام  

در نههوروز  بپ اا ه مب    ؛میاب  هماش سخن ابن فهد بود  دهد،م کالم رنپ شیع  ب  اان حداث  

 ع واشبهه  اصههحا  بهها علهه   ،ا دخرسول امپ  و ب   را شهست    هابت،  رفت  بپ دو  ایامبپ  عل 

یو  النیروز هو الیو  الذی اخذ فیوه الن وی المیور النوومنین   ان»  ؛بیعت کپدند  مؤم اشامیپ  

اان روز اسههت کهه    در  (.119، ص59:    1403)مجلس ،    .العهد بغدیر خن فاقروا له بالوالیه«

ااههن (. 93، ص59  :1403 مجلس ،) .در آش متوقع فپ  بودنداهل بیتخواهد کپد و  وهور    قائم  

بپ همههین   (.531:  1368قم ،)  .است  آمدد  نیز  اعمال نوروز  دربارددر باب     الج اش  مفاتیحرواات در  

»مقد  نوروز نوزد متابعوان در عصپ شاد اسماعیل اول آوردد است:   یا س ددانواساس است ک   

 (361: 1386  ،)امی    .ه امامیه به لطف میننج و ُحسن تینن فیروز اسج«مذهب علیّ

با نگاه  ب  مبحث نوروز و نوروزنام  نواسهه  در ااههن مقطههع زمههان ، شههاهد هسههتیم کهه      

 

لحمیند النسنابه دامنت فضنا له  منا رواه . »ما حدثنی به المولی السید المرتضی العالمة بهاء الدین علی بنن عددا  1
ذ ألمیرالمنممنین النیروز  هو الیوم الذی أخنذ فینه الندنی   م: ان یوالصادق    بأسناده الی المعلی بن خنیس عن

و هو الیوم الذی وجّه فینه رسنو   العهد بغدیر خم  فأقروا له بالوالیة  فطوبی لمن ثدت علیها و الویل لمن نکّثها
ان و قتنل ور فینه بأهنل النهنرهو الینوم النذی  فن ؛ وألی وادی الجن  فأخذ علیهم العهود و المواثیق  اًیّعلاهلل  

ذاالثدیه و هو الیوم الذی یظهر فیه قا منا أهل الدیت و واله االمر و یظفره اهلل تعالی بالدجّا   فیصلده علی کناسه 
 .«. ما من یوم نیروزاً ألّا و نحن نتوقع فیه الفرج.. ؛ والکوفه
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و مال محمدباقپ خاتوش آبادی در اان وادی، قلمفپساا    ای چوش عالم  مجلس روحانیاش بپنست 

مجموعهه  عظههیم  59، بخهه  قابههل تههونه  از مجلههد  اند. همانگون  ک  آمد عالم  مجلس کپدد

خود را ب  نوروز اختصاص داد و در آش با ذکپ حداث معل  بن خ یس، بههپ ایونههد میههاش   وارنالا بحار

تواش از مال محمدباقپ اسماعیل خاتوش آبادی نههام بههپد نوروز و تییع صح  نهاد؛ از سوی داگپ م 

 .ک  ب  ع واش نخستین مالباش  و نخستین مدرّس مدرس  چهار باغ ب  نگههار  نوروزاهه  اپداخههت

غههداپ،  روز بهه خاتوش آبادی س  مبحث رسال  نوروزا  خههود را      (700  ،ص6     :1376  اش،اپ)نعف 

واقههع در  آدا  نوروز و خبپ معل  بن خ یس در رابط  با ایوند میاش نوروز و غداپ اختصههاص داد. در

تههپان عصپ صفوی، روحانیاش شیع  نق  ب  بدال  در نزداک کپدش ااههن نیههن کهههن بهها مهههم

تونهه    دند. تون  اان روحانیاش بپنست  ب  مسئل  ایوند نوروز و تیههیع، قطعههاًا نموف امظاهپ شیع  ا 

اادشاد، ارکاش دولت، م هبیوش و نیز سااپ طبقات مپدم را ک  ب  شدت تحههت تههاثیپ اندایهه  ههها و 

تههواش کپد. هدف اان روحانیاش بپنست  از اان اقدام را مهه ب  خود نلج م   ،نظپات روحانیاش بودند

 ش نهت مستحهم نمودش توأماش مفاهیم دا   و مل  دانست.اایا   در تال

عمیخ بود ک  هاتف اصفهان  شاعپ دوراش افیههار  چ اش بپ نامع  شیع  های اانداان    پی تأث     

در بیههت اههانزدهم  ،آذربااجاش بهه  اصههفهاش کوچیدنههد اردوبادو زند ک  ادران  در دوراش صفوا  از 

   :1شعپی آوردد است

 مأوا یبر اورنگ خ فج کرده شاه الفت                یروزیز نوروزاسج امروز و به فور ونیهنا

  یاعل یعال یعل دریح  نیالنومن ریام        اژدر در                    زیغضنفر فر، پلنگ آو شهنشاه

 ( 9: 1312،ی)هاتف اوفهان

روز   ،دسووج داریوون  ر( د1232  -1230  یهاسال)  که از قرن سیزدهن  یاسفرنامهدر    و نیز

از اا ههه  در چ ههاش روزی در مدا هه  و نواسهه دد  اول بهار یا هنان نوروز برابر اسج با عید غوودیر

در بخی  از اان شعپ چ ین آمههدد  ؛است نام نهادد نیمؤمنعید و آش را حضور داشت  بپ خود بالیدد 

 است:
 

 

 :شودیممطلع شعر مورد نظر با این بیت شروع  1

 زمین سدز سرین خیز شد چون گندد خضرا                        راتوده غدبیز شد بر نسیم صدح عندر  

 



 تاد ک  از اتفاقات عید اوف در اا جا دگپ اک خوش  روی داد 

 بود شیعیاش را ز امیدها  ید ب  از هم  عیدها ع ناک  ا

 نهار  بدان آرزو بود لیل و آمد بهار بدد ساقیا م  ک  

 در اا جا بدد زود از انبساط   نیاط ی هارطل ایاا  بدد  

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

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

 

 نامدار وصیّ محمد شه       که امروز شاهنشه ذوالفقار

 مشرف شده مسند شاه دین      رسول امین یجابهنشسته 
 خاتمه کتاب(.  :1386 کرناتکی،هندی )

 .گههاد در شهههل  داگههپ هپچ ههد ؛مانههدوز و تییع بپقههپار ، ارتباط میاش نورنیز  در عصپ قانار    

عیههد خههاص« اههاد ع واش »ب   نوروز ک  در ک ار عید غداپ نمون  طبخ نقل  در اان دوراش،  ع واشب 

اسههت روی دادد   پیهه امشدد، همزماش با کیت  شدش خلیف  سوم و ب  خالفههت نیسههتن حضههپت 

 (242: 1377فیارک ،)
 

 وی از پیوند نوروز و غدیرصر صفهای ع. گزارش سفرنامه2-1-2

ی آش دوراش هاسههفپنام در  از مظاهپ شهود بپااا  نوروز در عصپ صفوی، بازتهها  ااههن نیههن

اما با صههورت  .اندهای شیع  اشارد کپددها ب  ایوند میاش نوروز و آموزدبپخ  از اان سفپنام است.  

ضههمن کمپفپ،  اند. ب  ع واش نمون   ددخاص از ایوند اان نین باستان  با غداپ سخن ب  میاش نیاور

( 183: 1360کمپفههپ،) عصپ دانست  نادر ا  شنین ااپانیا  ناتپدرخیاشو    ناتپبزرگاا ه  نوروز را  

 پوریشهه  ،نقارد اس از اعالم نوروز، در میادان عموم ،»در توصیف آغاز نین نوروز چ ین آوردد است:  

گوا د و مپدم بالفاصل  محل کار خود را تپک م  آش از سا ،ک  د متا وهپ نوازندگ    شجم ینو س ج از  

بهه  هههم تبپاههک  و  آورند می عموم  روی هاساختماشو  ناادیم  ،مساجدهم  با هیاهو و خوشحال  ب   

-و هپ کس اک اک کوچک ب  آش م   گپدان د م  دستب دسترا  آش  و    دیک ممیگوا د...قلیاش و چپخ  

 .«ک  ههد مشههپکت  موذه ی یهادسوته و  جلسواتر  کپدد و دعپض ه پ    یگاشیه پازند. شعپا و  

سههت کهه  نیههن نههوروز در عصههپ گواای اان مسئل  ا (. اان نقل ب  خوب   184  ص:1360کمپفپ،  )

 م هب  داشت. -صفوی رنگ  مل   

اما سفپنام  ای ک  ب  صورت میخ  از ایوند نوروز و غداپ سخن ب  میههاش آوردد اسههت      

بیههاش  ، بهه آش  خیهه اتاری اطالعات در رابط  با نوروز و  ا اارداز ذکپ    او اس.  شاردش استسفپنام   
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 با نووروز تقارن جانشینی اما  علی در عصپ صفوی اپداخت  و از نین  واژگ  های اان  ان  ا 

 ب  عقیدد شیعیاش سخن گفت  است:  

و   مودا  پایوداربرای اینکه اساس و بنیان عید نوروز استحکا  بیشتر یابد و  »        

عنوی درسج به هنگا  تحویول آفتوا  بوه بورج حنول ی  ندیگویمبرقرار بناند شیعیان  

روز حضرت پیغن ر در اجتناع مسلنانان حضرت علوی را بوه جانشوینی نخستین روز نو

ی مسلنانان کوه هایسوگوارگفج از میان هنه اعیاد و    توانیماسج و    کردهنصبخود  

نوه یگا  عید جانشینی حضرت علوی  ،شودیمی قنری معین  هاماهی  شنارگاه  برحسب

ربواعی بوه ایون نکتوه . در این گرددیم ی شنسی تعیینهاسالعیدی اسج که موافق  

آمده اسوج   گرجلوهی بسان ساغر در کف گرفته  االله  کهیدرحالاسج: بهار    شده  اشاره

 یغن وربور مسوند پ  ینوو علودر این روزِ    .بر مزارِ شاه نجف ندار کند  دماندهیسپتا در  

، 1   :1372،  )شههاردش:  .«روز خجسوته و فرخنوده اسوجبدین سو ب نوو  ؛جایگزین شده

 (. 452ص
 

 الذریعه الی تصانیف الشیعهبر اساس  عصر صفویدر پیوند نوروز و غدیر  .3-1-2

همههت معپف  آش  ب  ال راع  ال  تصانیف الییع تهپان  در مجموع    ک  آقابزرگ  آثاریازنمل   

  بهه  نگههار  ها در عصپ صفوینوروزنام   زا  قابل تونه شمار  .  نوروز است    ی زم  رد   فاتی تأل  ،نهاد

 تههواش م  خوببهه ی عصههپ صههفوی هانوروزنام بزرگ در مورد   توضیحات آقا  مطالع   با.  انددرآمدد

 غداپ و مباحث شیع  را دراافت: میاش اان نین کهن با   گپفت شهلایوند  

 

بهه  معپفهه    آقابزرگی ک   ا نام : نخستین نوروزنوروزپرداختن به م حث پیوند غدیر و  -1

ر تقوام مختصپ، آدا  و حهااات مپبههوط بهه  نههوروز از ب  زباش فارس  د ،ی استا رسال آش اپداخت  

آش هههیم مطلبهه  حههاک  از ایونههد  بامطالعهه ک   (.380، ص24:  1408تهپان ،  )  امی خحهیم عمپ  

خیام تا عصپ صفوی نیز هیم گزارشهه   نوروزنام ن در اان کتا  اافت نید. بی   نین غداپنوروز با  

تهها اا ههه  بهها  ؛معپف  نیدد اسههت آقابزرگاز سوی یع  در با  نوروز  ی شهارگ   بااز ونود کتاب   

. در شههود می شیع  نیز ب  اان موضوع باز  های ااند  ب  عصپ صفوی، اای  سانو  نوروزنام ورود  

س  روز« از محسن بههن مپتضهه  میهههور بهه  فههی   و ی ب  نام »نوروزا رسال اواال قپش اازدهم  
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در خههواص عیههد نههوروز و  صاد  امام  ازداث معل  بن خ یس کاشان  ب  زباش فارس  در شپح ح

بهها  واقعههغ غههداپاست. حدا   ک  بپ مب ای آش ایوندی عمیخ بههین   شدد  تاروا اسماء س  روز ماد  

ی اان ایوند ب  گون  بسههیار روشهه   آبادتوشخا  محمدباقپ  فی تأل  نوروزنام بود. در    شدد  بپقپارنوروز  

غههداپ، آدا  نههوروز و خبههپ  روزب یت سپ هم را واس دد، س  مبحث ای ک  نا گون ب   ؛شود مدادد  

 محمههدنعفپمههول   نوروزاهه  (.382، ص24:  1408تهپانهه ، ) اختصههاص دادمعلهه  بههن خ ههیس 

ر ادعیهه  و اعمههال آش اختصههاص سبزواری نیز فصل دوم خود را ب  فضل نوروز و فصل سههوم را د

 (.382، ص24:  1408تهپان ، )است  دادد 
 

 نوروزنام و در مبحث مپبوط ب   ال راع در :  یوند غدیر و نوروزاث ات پدر    نویسی  ردیه  -2

بهه   امهها آنیهه  مپبههوط (؛381، ص24:  1408تهپانهه ، ) ماخور بپما  نواس  رد  ب  موارد سانو

 ؛شههد فی تههأل نیههن غههداپها در رد اا اثبات ارتباط نوروز با  ن ردا بحث ماست اا ه  تعدادی از اا

آش؛  دایهه تأحسی   در دفاع از تقداس نههوروز نههزد شههیعیاش و   می ابپاهمحمد»ال وروز« از  م ل رسال   

تهپانهه ، )شههد اؤاداها تقداس اوم ال یپوز ع د الییع «. اان رسال  علی  نوروزاهه  قاضهه  نوشههت  »

باقپ بن اسماعیل کجوری ب  زبههاش فارسهه  و در مال»ال وروزا « از    رسال   (.379، ص24:  1408

بههاقپ مالنوشت  شد ک  در آش ب  انهار غداپ و نوروز اپداختهه  بههود. میپ مخدوم    لپواف نواق  ا رد  

 (.832، ص24:  1408تهپان ،  )سپود بیت  800رسال  خود را در 

 

ایپامههوش معپفهه    ال راع در  بپ اساس آنی     :به نا  س طین وفوی  نوروزنامهنگارش  -3

 فی تههأل  نههام خلفهها اهها سههالطین ی با نوروزنام یم تا قبل از دورد صفوی ه  ،ونود دارد  هانوروزنام 

. نهت  اا جاسههت کهه  ااههن نوشت  شد  ب  نام سالطین صفوی فاتی تألاما در اان دوراش   .نیدد است

. اک نمونهه  مپبههوط بهه  دوراش اندشدداا در دوراش ت بیت اان سلسل  و اا زوال آش نگاشت    هارسال 

 طهماسههجشاد  گم ام ک  ب  نام لف مؤ»ال وروزا « از با ع واش   شدد  گزار ت بیت حهومت صفوی  

ی داگپ مپبوط هسههت د بهه  عصههپ هارسال اما    ،(379، ص24:  1408تهپان ،  )  .شد  فی تألصفوی  

آش بهه    فی تههألابپاهیم حسههی   و  « از سیدنوروز نام »  ازنمل افول اان سلسل  و دوراش نییج آش؛  

ی حسههی   آبادخاتوش  حمدباقپم« از  نوروز نام »(،  379، ص24:  1408تهپان ،  )  ماشی سل نام شاد  

 محمههدباقپ»نوروزاهه « از اسههماعیل بههن ، (379، ص24:  1408تهپانهه ،  )  ماشی سههل ب  نههام شههاد  

  بههن محمههدتق « از »نوروزاهه ، (382، ص24:  1408تهپانهه ، ) ماشی سههل ی ب  نام شاد  آبادخاتوش
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مههول  نوروزاهه « از ال  »رسهه ، (382، ص24:  1408تهپانهه ، )  صههف محمههد رازی بهه  نههام شههاد 

و  (382، ص24:  1408تهپانهه ، )  یصههفوحسههین  ب  نام شاد سلطاش  فی تألاری  سبزو  محمدنعفپ
 ،24:  1408تهپانهه ،  )  پزا ی مب  نام سلطاش حمزد    فی تألمحمد اا محمود    ناعمادالد»نوروزا « از  

ت خههود نیههاز بهه  اان سلسل  بپای تحهیم هوا هپگادادعا کپد ک   تواش ماساس    بپ اان  (.383ص

بپای تطمیههع نماعههت  استفادد موردی هااهپماه  از  هانام داشت  است، نوروز  دا  -مل وان   ایت 

 ههد ههها ماندر بپخ  از اان نوروزنامهه  ،درواقع هماش طور ک  ای  از اان بیاش شد  شیع  بودد است.

نههد صورت واههژد بهه  ایو ب  ،خاتوش آبادی ک  ب  نام شاد سلیماش تألیف شدد بود  محمدباقپ  نوروزا 

حسی   ک  بههاز   می محمدابپاهنیز رسال  »ال وروز« از  میاش نوروز و رواداد غداپ اپداخت  شدد است.  

ز ع ههد هم ب  نام شاد سلیماش ب  نگار  درآمدد اسههت، بهها ع ههواش »اؤاههداها تقههداس اههوم ال یههپو

 (379، ص24:  1408ن ،  تهپا ) .استآش   دای تأفاع از تقداس نوروز نزد شیعیاش و  الییع «، در د
 

 ها در »الذریعه الی تصانیف الشیعه« نوروزنامه

 به نام  فیتأل زبان تاریخ موضوع مؤلف  عنوان
ی در  ارساله عمر خیام نوروزنامه

تقویم و  

حکایات و  

 نوروز  آداب 

  فارسی  قرن پنجم

نظم حدیث   ن یرالدینصخواجه روزیه نو

معلی بن  

 خنیس 

  فارسی  قرن ششم 

گل و  

 نوروز 

ابو    نیالدکمال 

لعطا معروف به  ا

 خواجو 

مثنوی  

عاشقانه  

عارفانه شامل  

 بیت   3200

در پایان مثنوی،   فارسی  قرن هشتم 

  ن یالدتاج مدح 

 عراقی شده است 

جمعی از   نوروزیه 

 نویسندگان

در باب    

نوروز و  

 آداب آن 

به نام  فارسی  رن دهم ق

 طهماسبشاه 
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در   رساله محمد نیعمادالد نوروزیه 

وروز  باب  ن

 و آداب آن 

 به نام حمزه میرزا  فارسی  ن دهم قر

کیفیت   طبیب نیعمادالد نوروزیه 

اعمالی که در  

نوروز  

  حسببه

سنت و طب 

باید به عمل 

 آید

  فارسی  قرن یازدهم 

گل و  

 نوروز 

میرزا دولت، رضا  

 بیگ گنجی

  فارسی  ن یازدهم قر 

سید محمد   نوروز 

 ابراهیم حسینی

ی در  ارساله 

باب نوروز و  

در دفاع از  

تقدیس 

نوروز نزد  

شیعیان و در  

رد نوروزیه  

 قاضی 

به نام شاه   فارسی  قرن یازدهم 

 سلیمان

اسماعیل  نوروزیه 

 ی آبادخاتون

ی در  ارساله 

شرح نوروز  

با یک مقدمه، 

باب و   دوازده

 خاتمه

 به نام شاه صفی  رسی فا قرن یازدهم 

نوروز و  

 سی روز 

شرح حدیث   فیض کاشانی

معلی بن  

 خنیس

 

  فارسی  رن یازدهم ق
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 نوروزنامه 

 

 

 

خواجه محمد 

 ترمذی 

 

 

 

در بیان ایام  

نجومی بین  

 هند و فارس

 

 

 

 قرن یازدهم 

 

 

 

 فارسی 

 

باقر بن   مأل نوروزیه 

 اسماعیل کجوری

ردیه ای بر  

نواقض 

الروافض اثر  

 مخدوم ریم

که در آن  

غدیر و 

نوروز را  

انکار کرده  

 بود

  فارسی  قرن یازدهم 

ی بن  دتقمحم  نوروزیه 

 ازی ر محمدرضا

ی در  ارساله 

باب نوروز با  

یک مقدمه، 

سه فصل و  

 خاتمه

قرن  

 دوازدهم 

 به نام شاه صفی  فارسی 

بن  محمدباقر نوروزنامه 

اسماعیل 

 ی آبادخاتون

در تقویم،  

اخبار و  

  ثیاحاد

 نوروز 

قرن  

 دهم دواز 

به نام شاه سلطان   فارسی 

 حسین 

 محمدجعفرمولی  نوروزیه 

 شریف سبزواری

اله در  رس

ز،  تسمیه نورو

فضل نوروز،  

ادعیه و  

 اعمال نوروز 

قرن  

 دوازدهم 

به نام شاه سلطان   فارسی 

 حسین 
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در رد   یمحمدمهدمیرزا  نوروزیه 

نوروزیه  

اسماعیل 

 خواجویی

قرن  

 دوازدهم 

  فارسی 

 

 

   در عصر وفوی شیعی آموزه های با زنورو پیوندعلل  . 2-2

بههاالخ   ز و مظههاهپ شههیع گپفتن ایوند نورو مطپح است ک  چ  علل  سبج قوت  سؤالاان  

 هههاآشااههن دوراش کهه  نمههاا  از  یهاسفپنام در   تأمل در عصپ صفوی شدد است؟ با   نین غداپ

، ههها گههزار  کههپدد اسههت آمد و نیز آنی  آقابزرگ در ال راعهه  در رابطهه  بهها نوروزنامهه   ناازا  ی ا

 عوامل  را دخیل دانست:  تواش م

 

اولین بار در قپش نهم و توسط ابن فهد حلهه ، زمان  ک  بپای :  عگسترش تشیتحکین و  -1

 یهاسلسههل بههود. بپخهه   م ههدبهپداز موقعیت خوب  در ااپاش  اان م هج،  گپد خوردنوروز با تییع  

میعیعیاش خوزستاش، سههپبداراش خپاسههاش و ... ،  مازندراشمپعییاش    ازنمل کوچک و بزرگ شیع   

ناش گپفتهه  بودنههد. در عصههپ االخههان  نیههز تیهیل دولت صفوا   در گوش  و ک ار ااپاش و ای  از  

چ د تن از االخاناش مغول، ب  نهت تسههامح مهه هب  کهه  مغههوالش تهها حههدود   شیع ضمن گپاا   

، زمی   بپای وهور صههفوااش مهیهها قعوا دربود.    داکپددی ازاادی ب  آش قائل بودند، تییع مجال رشد  

اعیاد ااپانهه ، اع هه  نههوروز، بهها مسههئل    ناتپباارز و    ناپتکهنایوند میاش اه  از    نی بنادرا بود؛  

ار تحول  بههزرگ در آش روزگههار بهه  شههم توانست مغداپ، امامت و وهور دوازدهمین امام شیعیاش، 

 توانسههت م،  ی یعنوی غودیرجشن شویع  نیتربزرگجشن ملی با    نیتربزرگتلفیق  آاد؛  

ااههن مهه هج  پ و بهه  تحهههیم و گسههت   بپای ااپانیاش کی  عظیم  ب  سمت تییع ااجاد نمودد

 کمک بزرگ  داشت  باشد.

 

م اداههاش تیههیع، در مقابههل ع مانیههاش سهه    ع واشبهه صههفوااش    :عدنانیدولج  مقابله با    -2

، نی بهه  ناهه ا  دررقیج ب  کار بست د.   وردشدرآ  زانوب م هج قپار داشت د و تمام تواش خود را نیز بپای  
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از ابههزار حفههظ هواههت ملهه  مهه هب    اههه   ع واشب وروز  ب  ن  صفوی  م هج عی ش  تون  اادشاهاش

توانست عامل مهم  در انسجام هوات ملهه  ، م ع مان بپ دشم اش س   م هج در بپا   خصوصب 

            در مقابل بیگانگاش س   م هج باشد.

 

ای  از اسالم، هدااای نوروزی بییههتپ ن بهه  عههاطف  و   :هدایای نوروزی  از  یمندبهره  -3

 ،ک  ن  بهها میههل و رضهها  ش خلفای ب   امی ، تبدال ب  مالیات نوروزی شداما در دورا   .داشت   انسان

اان مالیات را خلفهها و امههپا نهه  بههپای  ک  ازآنجاو    شد مبله  با زور و فیار از هم  طبقات وصول  

 .دندی کیهه  مدر تمههام سههال، موسههم آش را انتظههار   ،انههدکپدد مپای خههود نمههع  بله  بهه   المالتی ب

 کههپد موصههول وا  هدا  نوروز و مهپگاش ک  در خالفت معا (.199ص  :1382،  مدی مالاپیمح)

فت عمپ بن عبههدالعزاز تا زماش خال  اان وضع  (.218، ص2تا:  ب   )اعقوب :  میلیوش رسیدب  ا جاد  

 )اعقههوب ،، مالیههات م ههع کههپد ع واشبهه گپفتن هدا  نوروز و مهپگاش را  عمپ ادام  اافت و هپ چ د

 1.سههاختاز او ازاههد دوم دوبههارد آش را بپقههپار   ول  اس  (29:  2002،  ؛ صول   (306، ص2   تا:ب 

روا  در زماش ب   عباس نیز ادام  داشت و مالیات نوروز دراافت   اان  (311، ص2تا:  ب   )اعقوب ،

 ( 325، ص 2 : 1372زاداش،  ) .شدم 

زی نیههاز ش  از هههدااای نههوروادرآمد ن   ب  دولت شیع با رسیدش حهومت ب  صفوااش، اان       

تپسههیم   نااسهه دی از ااههن دولههتتوانست چهپد    کسج اان هدااا م  نهتل ب  زور  وساما ت  ؛داشت

بههپای شههاهاش صههفوی   نمااد و ل ا ایوند دادش اان نین کهن با عقااد شیع  راههههاری بههود کهه 

از سههوی طبقههات اپداخت هدااای نوروزی بهه  خزانهه  شههاد  واقع،  در  ؛کپد مایدا    دوچ داشاهمیت   

ایونههد  قطعههاً، امههپی مسههلم بههود و م صباشصاحجب     پدستاشاز  یهااپداختف انتماع و نیز  مختل 

 شههد م، سههبج دندی کیهه  ممیاش نوروز و غداپ و روزی ک  شیعیاش انتظار وهور امام زماش خود را  

هههدااا از  ضههمن شههپح اهههدایتاورنی ،  رغبت و اشتیا  بییتپی صورت ایدا ک د.با    هاپداختااان  

شواه ثوروت گزافوی بوه دسوج   در ایون روز»  :داهه گو م  گاش ب  شاد در ااههن روز،سوی بزر

 

... و روی عن محمد بن کعب القرظی قال اخبرنی اهل االرض بالعراق انه بلغ الخراج علی عهدد عمدر و عامدا  »  .1
ألدف  المهرجدا  الدفوز و ائة ألف ألف، فاما ولی معاویه صار الی خمسین ألف ألف و هدایا الندرررحمهما اهلل م

کسری فکا  فیها و یصل و یجیز من یشاء، ثم بلغ الخراج فی فتنة ابن الزبیر ستین   أمواللنفسه و کا  قد اصطفی  
ی الحجاج صار إلدی أربعدین ألدف ألف ألف و هدایا النرروز و المهرجا  و صراف نحر عشرین ألف ألف، فاما ول

 (220-219 )صرلی،. ...«بدا ألف و ما کا  یصل الی ذلک اال بضرب اال
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 (635 :1363)تاورنی ، .«آوردیم

 

 شاردش در همین زمی   آوردد است: 

بههپای  ،انههدش در حال  ک  تا  کوچه  بپ سپ نهادداس از حلول سال نو، بزرگاش و اعیا»       

شههاهوار ای الاخ و  شوند و هپ اک تحف یا  م حضور شاه یاد شپف  باد و ته یت ب گفتن مبارک

های گپانبها، عطپهای خوشبود اا چیزهای کمیا  باشد تقدام م  ک ههد. تواند نواهپ، اارچ ک  م 

هپ کدام اانصد تا چهار هههزار دوکهها    ک  د... و معموالًبییتپ آناش طال ب  حضور م  آورند و ن ار م

و توانههاا  مههادی ت و والاات نیز بهه  نسههبت موقههع و مقههام اش و بزرگاش اااالحاکمک د.  تقدام م 

.  ههداگو مو بهه  وسههاال  تبپاههک و ته یههت   سههت دفههپ مخوا  تحف و هداااا  ب  اییگاد شاد  

و معمههوالً ارز   ک د نمدادش اان مپاسم را فپامو  انجام    اشاز بزرگاش و صاحباش مقام  کسمی ه

بههدان گونهه   اسههت. مؤثپبسیار را تقدام کپدد  هاآشک  قام و م صج کسان  در تعیین م  ها اهداان  

 (. 452، ص1:  1375  )شاردش:. «گپدد مدر روزهاا  ک  نین نوروز بپقپار است خزان  اادشاد معمور 

گپفتهه  پدستاش ب  ثپوتم داش صورت مهه زااز سوی ت هدااا نهت  نالج اا جاست ک  اپداخ    

توانست همیوش ایونههد میههاش نههوروز بهها عیههد ل  م چ  عام(.  453، ص1 :  1375)شاردش:  .  است

شااد بتههواش غداپ، رعااای شیع  م هج ااپان  را در اپاخت هدااای نوروزی، راغج و میتا  نمااد؟ 

 اان زمی   کارآمد شود. توانست درم هج نم  مان دعامل   گفت هیم
 

بهها غلبهه  الم داشت. ای  از اس یهانای آنی   بود ک  رای  در نوروز،  :  نوروز  استحکا   -4

امهها نههوروز و   دور از وقههوع نبههود؛  رنپ باختن آششیع  بپ دولت و نامع  ااپان ، امهاش    یهاآموزد

افههول   ازتهها    دی طلب  م،  اان آاین بپای خزان  دولت  داشت  حاصل از  اهمیت  ک  هدااای  خصوصب 

عیههد  ناتپبزرگبا  کهن اان نین ایونداز  بهتپچ  چیزی   نی ب  ناا   درآش نلوگیپی ب  عمل آاد و  

ای  از اان نیز بیاش شد ک  شههاردش اههه  از اهههداف   راهگیا باشد؟  توانست مشیع  اع   غداپ  

 دانست. م   شاهاش صفوی در ایوند میاش نوروز و غداپ را استحهام اان نین باستان 

 

   نتیجه 

تلفیخ از  د ک   شونملت محسو  م   تپان مظاهپ هوات اکشعائپ دا   و مپاسم مل ، از مهم



 

66 

   
 

66  
 

 1398 ستاشزمو  ااایز ،30 دشمار زدهم،سی  سال /سخن تاریخ

ب  نماا  در آورد و نوروز بهه  ع ههواش نیههن کهههن ااپانهه  تواش نماا  از اتحاد مل  را  اان دو م 

ای از هواههت دهای شیع  همیوش غداپ، نلههوتپان آموزدتوانست در عصپ صفوی در اتحاد با مهم

قابههل  بههپ اااهه  شههواهدیوی در عصههپ صههف   ایوند میاش نین نوروز و غههداپ  شیع  شود.  _ااپان   

هههای عصههپ صههفوی، و ، سههفپنام بحههاراالنوار مان ههدگزار  بپخ  مصادر حدا   تیخی  است؛  

، نیاش از ایونههد میههاش نههوروز و رواههداد غههداپ در ال راع  ال  تصانیف شیع های مونود در  گزار 

 تواش چ ههد تحلیههلم با نوروز  غداپ بپقپار کپدش میاش واقع  ل ارتباطدر با  عل صپ صفوی دارد. ع

های مل ، با غداپ، ب  ع واش بزرگتپان رواههداد تپان آایناگپ نوروز، ب  ع واش اه  از مهم  ارائ  داد؛

 داگههپ، از سههوی  ؛ر ت بیت تییع و گستپ  آش مؤثپ واقههع شههودتوانست دم   ،شدشیع  تلفیخ م 

نهههت  مهه هب  -های مل مپاستفادد صفوا  از تمام اه و لزوم  مقابل  با دولت س   م هج ع مان

-بهههپدعلت داگپ را م  بااسههت در   ؛نمود، ایوند میاش نوروز و غداپ را تونی  ا اپ م مقابل  با آش

نههوروز   ش سازیمقار  درواقع  نستجو نمود.  ،کپدک  خزان  شاد را لبپاز م م دی از هدااای نوروزی  

ااپانیاش شههیع  را   توانستم   ،بودند  زمان  ک  شیعیاش متوقع وهور امام عصپ  نیزبا رواداد غداپ و  

شههاهاش  ای راغج ک د ک  با ناش و دل ااههن اییههه  را ن ههاردر اپداخت هدااای نوروزی ب  گون 

هههای در آاههین دارب  ع واش نی   رایهه ک   حفظ نوروز  نهت  تال   ،  من اا ه ض  صفوی نماا د؛

م ههدی  ظور بهپدب  م صفوا بید تا طل م   ،دور از وقوع نبود  تدراج  آش  افولای  از اسالم امهاش  

 .  داز کمپنپ شدش آش نلوگیپی ک   از م افع مال  اان نین کهن،
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 ،، قههمفعشور  النختصور النوا النهذ  ال ارع فی  (،1407)  ابن فهد حل ، احمد بن محمد  -

 سالم ،اال

 ااپاش.  ش اسمپدممپکز   ،تهپاش  ،تاریخچه و مرجع شناسی نوروز،  (،1353) اپواز ،ذکاا ا  -

 ،هههپاش، ب  تصحیح محمد اسماعیل رضههوان ، تتاریخ عالن آرای ع اسی(،  1377اسه دربیپ )  -

 دنیای کتا . 

(، 920صفوی از آغاز تا سال )تاراخ  وحات شاهیفت(،  1383امی  ، ابپاهیم بن میپ نالل الدان )  -

 انجمن آثار و مفاخپ فپه گ .   ،تصحیح محمدرضا نصیپی، تهپاش

 ابتهار.  ،تهپاش  تپنم  و حواش  احمد بهپور،  ،سفرنامه (،1363) وسااولئار  -

انتیههارات  ،اصههفهاش نوری با  تصحیح حمیههد شههیپان ،  ابوتپا تپنم     ،مهسفرنا  (،1363)  تاورنی   -

 . ساعتابخان   ک

 داراألضواء  ،، بیپوتالذریعه الی تصانیف الشیعه(،  1408هپان ، آقا بزرگ )ت  -

 دار و مهتب  الهالل.  ،، بیپوتالنحاسن و االضداد  (،2002)  ناحظ، عمپوبن بحپ  -

 آشیان  کتا .  ،هپاش، تتاج(،  1386ناحظ، عمپوبن بحپ )  -

 هلل العظم  مپعی  نجف .کتابخان  آات ا ،م، قاس می ایرانمیراث    (،1376نعفپااش، رسول )  -

 کتا . و نیپب گاد تپنم    ،تهپاش  ،سفرنامه ،(بیتا)ایتپو  ،دالوال   -

 امیپ کبیپ.  ،، تپنم  عل  نواهپ کالم، تهپاشتاریخ تندن اس    (،1372) اداش، نپن ز  -

 یپ مپکزن  ،تهپاش  ،تپنم  رمضاش عل  روح اله  ،وفویان در با  (،1380) رانپ ،سیوری  -

 توس. ،تهپاش ،اقبال اغماا تپنم    ،سفرنامه  (،1372)  ژاش، اردشش  -

 المهتبغ العلمی . ،، تحقیخ محمد بهج  اثپی، بغداداد  الکتا  (،1341)  صول ، محمد بن احی   -

 ،ابههوذر بیههدار، تهههپاش االسههالمحجت، تحقیخ النتهجدمص ا  ، (تا  ب )  طوس ، محمد بن حسن  -

 .  االسالمی المهتب

 کتابفپوش  اسالمی .  ،، تهپاشعنوان الک   (،  1377اقپ )فیارک ، محمدب  -

 صبا. ،تهپاش ،و اوضاع زمان ایشان هیبوآل  (،1365)  اصغپ عل ،فقیه   -

 .یناد ،نا ب ،یاقمی اله   تپنم  مهدی   ،الجنانحیمفاتکلیات    (،1368)شیخ عباس  ،قم   -

 یاافسوانه خیدر توارر نخستین شهریا ان ونخستین انس  (،1368)آرتور    ،کپاستن سن  -

 نیپ نو.  ،تهپاش تپنم  احمد تفضل  و ژال  آموزگار،  ،ایران

 خوارزم .   ،، تپنم  کیهاوس نهانداری، تهپاشسفرنامه کنپفر(، 1360کمپفپ، انگلبپت )  -
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بور دوره   دیتأکهویج ملی در ایران با    یشناختجامعهتکوین    (،1387)  حسین  ،گودرزی  -

 .ن تمدش ااپا ،تهپاش  ،وفویه

 .دار الهتج االسالمی   ،تهپاش ،ربحاراالنوا ،(   1386)   محمدتقمجلس ،    -

عصور تواریخ و فرهنوگ ایوران در دوران انتقوال از (،  1382محمدی مالاپی، محمههد )  -

 س.وط  ،، تهپاشساسانی به عصر اس می

 ،قههاهپد اسههماعیل صههاوی، عبداهللتحقیخ  ،التن یه و االشرا  (،1344) ابوالحسن عل  ،مسعودی  -

 دارالصاوی.  

 سمت.  ،تهپاش  ،در تاریخ یشنارگاه  (،1383)  ابوالفضل ،نبئ   -

مؤسسهه   ،زنجههان ، قههمتحقیخ موس  شههبیپی ، رجال النجاشی (،1365) نجاش ، احمد بن عل   -

 ال یپ األسالم .

 ،هم مجل  ارمغههاشضمیم  سال چهارد ب  قلم عباس اقبال، ،دیوان کامل  (،1312)  ف اصفهان هات  -

 .ارمغاش  ،نا ب

ریق فی مصااب حجواج بیوج ا  طتذکرة ال(،  1386ه دی کپناته ، محمد عبدالحسین )  -

 مورخ. ،دوغاش، قمب  کوش  رسول نعفپااش و اسپا ،  العتیق

  دار صادر.  ،بیپوت  ،تاریخ  ،(اتب )احمد بن اب  اعقو     ،عقوب ا  -

 


