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 چكيده

هـويتي و اجتمـاعي     هاي     از دير پاترين و ماندگارترين مولفه      يهمواره يك ها    جشن
ر ميان يك قوم و يـا يـك         رغم تحوالت تاريخي عميق د     بهكه   يك جامعه هستند  

آيـين نـوروز و مهرگـان از        . ماننـد  مـي   پايـدار  ،ترين شرايط  در سخت ملت، حتي   
اجتمـاعي كهـن جامعـه ايـران باسـتان بودنـد كـه عـالوه بـر                  هاي    ترين آيين  مهم

و انسان دوستانه خويش به دليل نقش و كاركرد         ي  آيينهاي    برخورداري از خصلت  
تار اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـه          اقتصادي كه داشـتند در درون سـاخ       

تـاريخي از جملـه قـرون نخـستين         هـاي     اسالمي پايدار ماندند و در تمـامي دوره       
از جمله عوامل اقتصادي تـاثير       .شدند  مي اسالمي همراه با مراسم گوناگون برگزار     

 ايراني، زمان پرداخت خراج بود كه در نوروز انجـام هاي   جشنگذار در ماندگاري    
نوروز و مهرگـان بـود و بـا     هاي    همچنين سنت هديه دادن كه از ويژگي      . تگرف مي

 در   و روح اسالم نيز همخواني داشت و منبع درآمد خلفاي امـوي و عباسـي بـود               
ايـن  . در قرون نخستين اسالمي تاثير داشته استها  استمرار و ماندگاري اين جشن  

هـاي    ماندگاري جشنپژوهش به بررسي نقش و تاثير خراج و هديه در استمرار و    
     .پردازد  مينوروز و مهرگان در دوران نخستين اسالمي

   نوروز، مهرگانها،  خراج، هديه، جشن:يكليدهاي  واژه

                                                 
  )com.yahoo@ashrafi20hamid. (كارشناس ارشد تاريخ، دانشگاه تربيت مدرس* 

 10/10/93: تاريخ تاييد ـ 18/04/93: تاريخ دريافت



 21  مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره 26

 

  مقدمه
 مانند  ،جنبه ديني داشت  ها    متعددي داشتند كه برخي از اين جشن      هاي    ايرانيان باستان جشن  

و يـا    1،گرفتنـد   مـي  را جـشن   آنماهيانه كه در صورت هم نام شدن روز با مـاه            هاي    جشن
شـد    مي بهيزك كوچك كه در پنج روز آخر سال برگزار        هاي    گاهنبارها يا جشن  هاي    جشن

 آن سـال را سـيزده مـاه    ،بار بـه دليـل كبيـسه       سال يك  120يا جشن بهيزك بزرگ كه هر       
با پـذيرش اسـالم توسـط ايرانيـان         ها    برخي از اين جشن    .گرفتند  مي حساب كرده و جشن   

بـه  هـا      برخي از اين جشن    اما ،گرديد  مي  و فقط توسط پيروان دين زرتشت برگزار       كمرنگ
 سـنن  جـزء  همچنـين  و داشـت  كه قدمتي كهن و ريـشه در اسـطوره           تاريخي پيشينهدليل  

 همچنـين   .بـود  دوانـده  ريـشه  ايرانيـان  دل و ذهن در شد مي محسوب مردم توده اجتماعي
مفتوحـه را تاييـد و حتـي بـه آن     هاي  وم ملتماهيت دين اسالم كه بسياري از آداب و رس        

ايراني مانند نوروز و مهرگـان در       هاي    ي از جشن  رخرنگ و بوي اسالمي داد باعث شد تا ب        
   .ي اسالمي تداوم پيدا كند و حتي نوروز و مهرگان در زمره اعياد اسالمي شمرده شود دوره

و هـا     ز برخـي جـشن    رغم سياست تعصب نژادي و عرب گرايي ا        بهحكمرانان بني اميه    
 خلفاي عباسي نيز كه حكومـت خـود را         .استقبال كردند  مانند نوروز و مهرگان      اعياد ايراني 

هـاي    حكومـت خـود، از انديـشه   ي  دانـستند از همـان آغـاز در اداره          مـي  مديون ايرانيـان  
. دايرانشهري و تجربه ايرانيان استفاده كردند و آداب و رسوم ايراني را الگوي خود قرار دادن

فاخر ايراني، برگزاري جشن نوروز، مهرگان و سده و بـه جـاي آوردن              هاي    پوشيدن لباس 
گونـاگون،  هـاي      كه جاحظ با ذكر شواهد و نمونه       طوريبه   ،از جمله آنها بود   مراسم خاص   

   2.حكومت عباسي را عجمي و خراساني ناميد
اجتماعي و    ديني، ي اسالمي و ماندگاري آنان عوامل      در دوره ها    در برگزاري اين جشن   

                                                 
 در ماه تيـر جـشن   ،ماه كه تير روز نام داشت    ماهيانه داشتند مانند روز سيزدهم هر      ايرانيان دوازده جشن  . 1

و هـا     ، گذري بـر گاهشماري،جـشن     )1391(  حميد اشرفي،  :نك براي اطالعات بيشتر     .شد  مي تيرگان گرفته 
 .33نيمروز، ص: تهران ،اعياد ايران باستان

 دارالمكتبـه : بيـروت  ابـوملجم،  علـي  تـشريحه  و مقدمـه  ،3ج،  والتبيين البيان) م1992ق،1412( جاحظ، .2
    .237ص الهالل،
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 از جمله عوامـل اقتـصادي كـه در مانـدگاري و اسـتمرار نـوروز و                  .اقتصادي دخيل است  
 اصـلي  پرسـش  رو،  از ايـن  .  بـوده   دادن هديهرسم   زمان خراج و     ،مهرگان نقش داشته است   

ايراني در قرون نخـستين     هاي    خراج و هديه در استمرار جشن       كه  است  بر اين مبنا   پژوهش
اسـتفاده از     و  منابع اصلي  ازها    گردآوري داده با   ،در پاسخ  ؟ است يري داشته اسالمي چه تاث  

   .شود ميو بررسي تحليل اين موضوع  ، تاريخيشيوه تبيين
  

  به نوروز در دوران نخستين اسالمي عوامل اقتصادي توجه ؛ ازخراج
خـراج  اعراب با فتح ايران با تقسيمات پيچيده كشاورزي، آبيـاري، تنـوع امـور ديـواني و                  

هـاي   نـابراين در سـرزمين    ، ب  آنها امـري دشـوار بـود       يرو شدند كه به هم زدن آن برا        روبه
تـر سـرزمين ايـران در دوران         بيش. شد مياساس موازين موجود، ماليات گرفته       مفتوحه بر 

 قوانين مالي حاكم بر جامعه ايران يعني ، حكومت اسالمي فتح شد و به ناچار اعراب      نخست
تـري بـر مـسائل     پذيرفتند و حتي قوانين و رسوم مالي ساساني تأثير بيش   دوره ساساني را    

هـاي     به خصوص كه ديوان مركزي مسلمانان در مدينه و ديگر ديـوان            ،مالي مسلمانان نهاد  
طبـري  به نقـل از      1.شد  به زبان پهلوي نوشته مي     ق91محلي در ساير بالد اسالمي تا سال        

بلكه در مـورد جزيـه هـم از         ) خراج( ماليات اراضي    عمر هنگام فتح ايران نه تنها در مورد       
قبل از انوشيروان روش مقاسمه مرسوم بود ايـن          2.مقررات موضوعه انوشيروان پيروي كرد    

 محصول تا هنگام وصول مأمورين ديواني و پايان بازرسي آنان روي            ،شد  مي روش موجب 
 و نهايـت رنجـش و        برخورد مؤديـان و مـأمورين      موجب اين امر . زمين بماند و تلف شود    

  . دش ميشكايت به دربار 
 نيـز وارث      اراضي از شيوه مساحي استفاده كرد و اعـراب         ي  انوشيروان به جاي مقاسمه   

 مالياتي شدند و تا مدت مديدي مساحان ايرانـي بـه كـار              ي  يافته اين سيستم دقيق و تكامل    
ي زرتـشتي   اي از اين مساحان تـا قـرن سـوم هجـر            مساحت ارضي پرداختند و حتي عده     

                                                 
 .75ص توس،: تهران ،اسالم از پيش ايراني فرهنگ ،)1374( ماليري، محمدي محمد .1

 .271دارالمكتبه الهالل، ص: ، بيروت1، جتاريخ االمم و الملوك، )ق1424(  طبري،.2
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ده  نقل ش  عنوان نمونه به   قبل عمل شد،     ي همان شيوه به  در دوره اموي و عباسي نيز        1.بودند
حمزه بن يسع مأمور مساحت قـم و تعيـين          ) ق193ـ170(است كه در دوره هارون الرشيد       

خراج آن شد؛ برخي برآنند كه وي اصالً قم و اراضي اصفهان را مـساحت نكـرد و ميـزان                    
شد، مقـرر كـرد و چنـين عملـي را            چه پيش از وي از آن نواحي اخذ مي         خراج را طبق آن   
  2.حيازات نام نهادند

  نيـز   را  آن  پرداخـت   موعد ،ب از ايرانيان اقتباس كردند    اعراعالوه بر سيستم مالياتي كه      
در اسـت كـه      زمان پرداخت خـراج      ،از كاركردهاي تقويم  . ندفتمطابق با سنت ايرانيان پذير    

ثابـت  هاي  و فصلها  آن، ماه هاي     بود كه از ويژگي    ي خورشيد مبناي تقويمِ  بر ،ايران باستان 
سـال  هـاي   هـا و فـصل   گرفت اين ثبات در روزهـا و مـاه     مي اي كه انجام    و با كبيسه   است،

 در روزهـاي خـاص برگـزار   ها  شد و تمام مناسبات ديني، خراج و جشن      مي هميشه برقرار 
شد و خراج را در       مي  زرع با جشن مهرگان شروع     ، آغاز كشت و   نمونه به عنوان    .گرديد مي

نوروز خراجي زماني بود كه خورشيد بـر بـرج سـرطان            . كردند  مي نوروز خراجي پرداخت  
 بود و در ايـن زمـان كـه كـشاورزان     ـ  اول تابستان ـ  تابيد و آغاز انقالب صيفي عمود مي

 3.فتتـاح خـراج بـود     بخشي از محصول خود را برداشت كرده بودند و زمان مناسبي براي ا            
ايرانيان از آن جهت انقالب صيفي را آغـاز سـال قـرار             ...  «:بيروني به اين نكته اشاره دارد     

كه خـراج    آيد و براي اين    دست مي  دادند كه انقالبين از اعتدالين بهتر است و در آن غالت به           
كردنـد،   كنترل مي كه اوقات ديني را      ها با اعمال كبيسه ضمن اين      يراني ا 4»...از رعيت بگيرند  

محل نجومي آن را نيز ثابت نگه داشتند و با اين كار فصول سال و موسم كشت و برداشـت              
                                                 

:  ترجمـه محمـدعلي موحـد، تهـران    رايش به اسـالم، ماليات سرانه و تأثير آن در گ    ،  )1358(  دانيل دنت،  .1
 .20ـ22صخوارزمي، 

، ترجمه حسن بن علي بـن حـسن عبـدالملك قمـي، تـصحيح               تاريخ قم ،  )1361( بن محمد قمي،     حسن .2
 .29توس، ص: جاللدين تهراني، تهران

ورشيد بـر بـرج     يكي نوروز ديني كه اول فروردين كه خ       . شد  مي  در دوره ساسانيان دو عيد نوروز برگزار       .3
:  نك.گرفت  ميگرفت و ديگري نوروز خراجي كه اول تيرماه كه خورشيد بر برج سرطان قرار            مي حمل قرار 

 .64ص ،ها و اعياد ايران باستان جشن گذري بر گاهشماري،

 .329امير كبير، ص:  ترجمه اكبر داناسرشت، تهران،آثارالباقيه، )1377(  بيروني،.4
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گونـه   كردند و از لحاظ مـالي و كـشورداري هـيچ           محصول و پرداخت ماليات را روشن مي      
 ، كه ثابت نيست   بودمرسوم   قمري ماه،  در ميان اقوام عرب    آمد، ولي  وجود نمي  نابساماني به 

 .را گنـاهي بـزرگ شـمرد      ها    ر در ماه  يحتي كبيسه كردن و تغي    و  م نيز آن را پذيرفت      و اسال 
وجود آمد كه زمـان پرداخـت خـراج را           هايي به  ماني  نابسا ،شماري عدم انجام كبيسه در گاه    

  . كرديدچار آشفتگ
شماري در ايران رواج يافت كه عبـارت بـود از             از فتح ايران توسط اعراب دو گاه       پس

شماري يزدگردي كه نخستين نوروز پس از      گاه. شماري مجوسيه  ي يزدگردي و گاه   شمار گاه
 مسيحي برابر بـا    632 ژوئن سال    16شنبه   به سلطنت رسيدن يزدگرد سوم مطابق با روز سه        

پادشـاهي از    ،چون پس از مرگ يزدگرد سـوم       1، هجري قمري بود   11االول سال     ربيع 22
شماري ديگري تأسيس    ان به سلطنت نرسيد، مبدأ گاه      در اير  خاندان ساساني تبار پادشاهان   

كردند و زرتشتيان پس از      شماري مي   گاه ،نشد و ايرانيان پس از مرگ يزدگرد با همان مبدأ         
كـه بـا     شماري گاه 2.تسلط عرب در ايران نيز همچنان بر آيين نياكان خويش پا برجا ماندند            

جي بود كه در دوران متأخر ساسـانيان        شماري خرا  رفت، همان گاه   كار مي  مبدأ يزدگردي به  
 روز در نظر گرفته شد، به دوازده        365شماري كه طول سال      اين گاه . نيز رسماً رواج داشت   

شد و پنج روز دزديده را در پايان آبان ماه يعني            ماه سي روزه و پنج روز اندرگاه تقسيم مي        
ر داده شـده بـود،      شـماري خراجـي قـرا       مسيحي در گاه   461در همان موضعي كه در سال       

 سال در دوره ساسـانيان در       120 كبيسه يك ماهه كه در هر        ، از اسالم  پسافزودند، ولي    مي
هـاي    نـوروز و همچنـين مـاه     ، از اسـالم   پس .شماري وهيزكي معمول بود انجام نگرفت      گاه
شماري يزدگردي به سبب عدم محاسبه كسر مازاد بر سيـصد و شـصت و پـنج روز در                    گاه
عدم كبيسه باعث شد تا     . رفت ذكور تقريباً در هر چهار سال يك روز به قهقرا           شماري م  گاه

  3.كند شد تغيير كم كم نوروز خراجي كه در اول تابستان جشن گرفته مي
 دليل عدم ثبات سياسي و عدم اجراي كبيسه كه در هـر            شماري در ايران به    اين شيوه گاه  

                                                 
 .249 ص،اميركبير: ، تهرانتاريخ در ايران، )1375(  رضا عبداللهي،.1

 .180ـ181ص بنگاه ترجمه و نشر كتاب، :تهران، بيست مقاله) 1341( زاده، حسن تقي .2

 .257، صتاريخ در ايران .3
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 كه اول تابستان بود از جايگـاه         را راجيگرفت، كم كم نوروز خ      سال يك ماه انجام مي     120
اين عامل باعث شد تا هميشه مؤديـان ماليـاتي كـه معمـوالً از               . اصلي خود خارج ساخت   

 كـه در گذشـته      خراج پرداخت   2.با مشكل مواجهه شوند    بودند   1داران يا طبقه دهقانان    زمين
المي به خاطر   گرفت در دوره اس     پس از برداشت محصول انجام مي      ،به خاطر اجراي كبيسه   

 امـر، بود و اين    قرار گرفته    قبل از برداشت محصول       آن،  موعد پرداخت  ،عدم اجراي كبيسه  
در دوره  .  دهقانان از دسـتگاه حكومـت شـد         همچنين باعث شكايت و رنجش كشاورزان و     

از  3.اميه از انجام كبيـسه بـه بهانـه نـسيء شـانه خـالي كردنـد                 امويان حكام و خلفاي بني    
براي خلفا هـداياي    و   عباس نيز در نوروز بود       بني ان افتتاح خراج، در دوره    كه زم  جايي آن

عالقه زيادي به حفظ اين سنت و مشخص كـردن         عباس  خلفاي بني   آوردند،   قيمتي مي  گران
  4. انجام دادندآناننوروز و تثبيت آن داشتند، در نتيجه اصالحاتي را برخي از 

اسالمي و اصالحاتي كه در زمان متوكل خليفه        بيروني درباره عدم انجام كبيسه در دوره        
متوكـل عباسـي در شـكارگاه       ...  «:كنـد   چنين نقل مـي    ،عباسي درباره نوروز انجام گرفت    

هاي آن نرسيده بود و موقع درو  مشغول گردش بود، ناگاه به كشتزاري رسيد كه هنوز خوشه
م ماليات و خراج بستاند     نشده بود و گفت عبيداهللا بن يحيي از من اجازه خواست كه از مرد             

دست نيامده و غله سبز است و مردم از كجا بياورند كـه تـا بـه مـا                    كه هنوز حاصل به    با آن 
هاي فراوان بـه مـردم وارد سـاخته و           در پاسخ عرضه داشتند كه اين كار زيان        ،خراج دهند 

رخي هم  نمايند تا خراج ديوان را پرداخت نمايند و ب         رعايا دسترنج خود را پيش فروش مي      
كنند و مـردم از ايـن        چون از پرداخت ماليات ناتوان هستند، از وطن مادرزاد خود كوچ مي           

كه پيش از مـن هـم    متوكل گفت آيا اين كار در عهد من شد يا آن     .كار بسيار شكايت دارند   
                                                 

 در ميان رعايا و كشاورزان نفوذ و قدرت زيادي داشتند و همچون گذشته رابط بين دولـت و رعايـا             آنان .1
 .كردند  را طبق سنت گذشته وصول مي )خراج(در دوره اسالمي نيز جزيه و ماليات اراضي  رو، ، از اينبودند

 .7، صماليات سرانه و تأثير آن در گرايش به اسالم .2

  .52ـ53 ص ،آثار الباقيه .3

، وز و چهارشنبه سوري و سيزده بدر، جشن نور»هنگام وقوع نوروز و اول سال ايرانيان «حميد نيرنوري،    .4
 .137ص ،1356  اداره كل نگارش، وزارت فرهنگ و هنر،:تهران
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بوده؟ گفتند كه اين كار از عادات پادشاهان ايران است كه در اوايل نوروز از رعاياي خـود                  
متوكل  .ستاندند و پادشاهان ايران در اين كار پيشرو و سرمشق ملوك عرب شدند           يخراج م 

چون اين پاسخ را شنيد، بفرمود تا موبد را حاضر كردند و موبد گفـت كـه در ايـن مـسئله                      
توانم از رسوم و عادات پادشاهان ايران پـا بيـرون نهـم و بـا          بسيار گفتگو شده من هم نمي     

پرور بودند و بـه عـدل مـشهور جهانيـان و             دمي بامحبت و رعيت   كه پادشاهان ايران، مر    آن
از  ،دسـت نيامـده    همواره به كار مردم نظر داشتند، چرا در اول نوروز كه هنـوز خـرمن بـه                

گرفتند؟ موبد عرضه داشت هر چند پادشاهان ايران هنگام نوروز از            رعاياي خود خراج مي   
 .دسـت آمـده بـود    رسيد كه غالت بـه  يخواستند، ولي نوروز هنگامي فرا م رعيت خراج مي 

هـا و شـمار روزهـا را بـا           چطور چنين چيزي امكان دارد؟ موبد كيفيات سال       : متوكل گفت 
ها به كبيسه براي متوكل بيان كـرد و گفـت ايرانيـان همـواره سـال را كبيـسه                     نيازمندي آن 

د و اين تعطيل    كردند و چون دين اسالم آمد و سلطنت ما را از ميان برد، كبيسه تعطيل ش                مي
و اهمال كبيسه است كه سبب زيان مردم شده و دهقانان در عهد هشام بن عبـدالملك نـزد                   

هاي  انگاري در امر كبيسه باعث زيان    خالد قسري جمع شدند و براي او شرح دادند كه سهل          
خالـد  . بسيار شده است و از او درخواست كردند كه يك ماه نـوروز را بـه تـأخير انـدازد                   

برآوردن حاجت دهقانان شانه تهي كرد و اين خبر را بـه هـشام بـن عبـدالملك                  قسري از   
ترسم اين كار در شمار نـسيء باشـد كـه خداونـد              اموي نوشت، هشام پاسخ داد كه من مي       

الرشيد رسيد نيز مردم بـه درگـاه          و چون روزگار هارون    1فرمود نسيء زيادت در كفر است     
رخواست كردند كه دو ماه نوروز را عقب بيندازد         يحيي بن خالد برمك جمع شدند و از او د         

و يحيي تصميم گرفت كه حاجت ايشان را برآورد، ولي دشمنان برامكـه محـافلي تـشكيل                 
دهـد؛ ايـن    دادند و گفتند كه يحيي براي مجوسيت كه كيش پدرانش بوده، تعصب خرج مـي   

كـه   پـس از آن    .نـد طور امـر كبيـسه بما      نظر كرد و همين    بود كه يحيي نيز از اين كار صرف       
سخنان موبد تمام شد، متوكل ابراهيم بن عباس صولي را به دربار احضار كـرد و او را امـر                    

                                                 
انما النسيء زياد هفي الكفريضل به الذين كفـروا يحلونـه عامـا و يحرمونـه         « توبه   ي   سوره 37مطابق آيه    .1

  .»...عاماليو ليوا طئوا عده ما حرم اهللا
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نمود با موبد درباره نوروز همراهي كند و روزها را بـشمارد و قـانون تغييرناپـذيري وضـع              
يم نمايد و از طرف متوكل به همه شهرها بنويسد كه نوروز را تأخير بيندازند و چـون ابـراه                  

بن عباس صولي با موبد نشستند و حساب نمودند، بر اين عزم شدند كه نوروز را به هفدهم                  
ها نوشتند كه حكام     بيندازند و متوكل نيز اين رأي را پسنديد و به آفاق و اطراف كشور نامه              

اي   هجري بود و بحتري را در اين موضوع چكامه243نيز چنين كنند و اين واقعه در محرم     
  :گويد توكل را به آن كار بزرگ مدح و ستايش كرده و مياست كه م

                    الــذي كــان ســنه ان يوم النيروز قد عاد الي العهد 
                     و قد كان حـائراً      انت حولته الي الحالـه االولـي
 ذاك مرفــق                      فــي وافتتحت الخـراج فيـه فلالمـذ
                     فـــيهم والنائـــل منهم الحمـد و الثنـاء و منـك

  

و متوكل كشته شد و نتوانست اين كار را به پايان رساند و معتضد به جاي او نشـست و        
كه كشور را از وجود مردم ياغي و طاغي پاك كرد و فرصتي يافت كه بـه امـور                    پس از آن  

ترين چيزي كه به نظر او رسيد امر كبيسه بود كه بايد او را به اتمام                  سركشي كند، مهم   رعيت
   2.»...رساند

 3.طبري نيز تأخير انداختن نوروز توسط متوكـل خليفـه عباسـي را نقـل  كـرده اسـت                   
متوكل وزيـري داشـت     ...  «:خيام به عمل كبيسه در زمان متوكل اشاره كرده است         همچنين  

باشد كه مال در آن وقت از        عبدالملك، او را گفت افتتاح خراج در وقتي مي        نام او محمدبن    
رسد و آيين ملوك عجم چنان بوده است كه كبيسه كردنـد             غله دور باشد و مردمان رنج مي      

                                                 
 عيد را به حالـت نخـستين   به همان عهدي كه اردشير آن را وضع كرده بود، برگشت و تو اين     : عيد نوروز  .1

كه نوروز پيوسته سرگردان بود و وضع ثابتي نداشت و در اين روز گشايش خـراج را                  خود برگرداندي با آن   
آغاز نمودي و رعايا را در اين كار بسيار موافقت و مرافقت شده وظيفه آنان سپاسـگذاري و ثنـاخواني تـو                      

 .است و وظيفه تو عدل و داد بر آنان است

 .51 ـ 53ص ،...الباقيهآثار  .2

 .1960، ص5 جتاريخ االمم و الملوك، .3
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تر رسد، چون دستـشان   تا سال به جاي خويش باز آيد و مردمان را به مال گزاردن رنج كم           
آيـد متوكـل كبيـسه را از         به نظر مي   1»...و كبيسه فرمود  متوكل اجابت كرد    . به ارتفاع رسد  

شد كه شصت روز بايد كبيسه        سال مي  243آغاز پادشاهي يزدگرد ساساني حساب كرد كه        
شد، ولي با كشته شدن متوكل هيچ اقدامي انجام نگرفـت و سـرانجام بـار ديگـر                   گرفته مي 

نوروز را به تأخير بيندازد و     ق  284  معتضد را بر آن داشت تا سال       ،اعتراض موديان مالياتي  
 مرگ يزدگرد را حساب كردند كه نوروز بـه آن جـاي اصـلي خـود     ،اشتباهي در اين زمان 

  2.مال كرده بودندهتر از يزدگرد كبيسه خود را ا برنگشت، زيرا ايرانيان هفتاد سال بيش
را ه   كبيس ي  چهار ساله روش   آن،براي تثبيت   معتضد پس از تغيير موضع نجومي نوروز،        

 ،هاي شمـسي ايرانـي     در سال اين روش   شماري رومي اقتباس كرد كه با داخل كردن           گاه از
ها به همـان ترتيـب سـابق         ها و طول هريك از آن       ماه   نام  و دش تثبيت    خود نوروز در محل  

شـد   باقي ماند و فقط هر چهار سال به جاي پنج روز، شش روز به آخر آبان ماه اضافه مي                  
سرانجام  3. ملك شاه ادامه يافت     تقويم در دوره    تا زمان اصالح   اين روش  رسد و به نظر مي   

ـ 465(در زمان ملك شاه  منجمـان و دانـشمندان بزرگـي همچـون     با محاسبات ، )ق485  
كه خورشـيد بـر بـرج حمـل          خيام، نوروز به جايگاه اصلي خود از لحاظ ديني يعني زماني          

نامنـد و ديگـر خبـري از         جاللي يا سلطاني مي   شماري   تابد ثابت شد و آن را به نام گاه         مي
  .نوروز خراجي نيست

 و ديگـر مورخـان، در دوره        5 و حسن قمي   4هاي بيروني  رسد با توجه به گفته     نظر مي  به
شماري ايراني همچنان دست نخورده به عصر اسـالمي انتقـال يافـت و مـالك                  گاه ،اسالمي

شماري عربي،   ي هم نداشت، زيرا گاه    شماري بود و جايگزين    عمل در ديوان خراج همان گاه     
هاي كشاورزي و گردش كار  ترين منابع مالي آن ماليات قمري بود و در ديوان خراج كه مهم

                                                 
 .21 طهوري، ص:، به كوشش علي حصوري، تهران، نوروزنامه)1343( عمر خيام نيشابوري، .1

 .53، صآثار الباقيه .2

 .225، ص بيست مقاله.3

 .51 ـ52ص، آثار الباقيه .4

 .145، صتاريخ قم .5
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 لذا فقط مشكلي كـه      1،شماري قمري كاربردي نداشت    اساس سال شمسي بود، گاه     در آن بر  
جايگاه اصـلي  پيش آمد، اهمال در كبيسه بود كه نوروز از          ) خراجي(شماري شمسي    در گاه 

  .خود خارج شد و در زمان متوكل در ماه ارديبهشت قرار گرفته بود
  

  دوران نخستين اسالمي  نوروز و مهرگان درپايدارياز عوامل اقتصادي ؛ هيهد
هـاي ديـرين و پايـدار        يكـي از سـنت    هـا     به حاكمان و گرفتن هديه از آن      رسم هديه دادن    
نشـست و مـردم     ميپادشاه در اين روز برتخت. هاي نوروز و مهرگان بود  ايرانيان در جشن  

 براي وي هدايايي آورده و سپس پادشاه نيـز بـه انـدازه آن هـدايا، هـدايايي را بـه رعايـا         
رسم پرداخت و دريافت هديه يك رسم انـساني و اخالقـي اسـت كـه باعـث                   2.بخشيد مي

اين رسم مورد تاكيـد      .شود ها مي   و دشمني ها    بين بردن كينه   به يكديگر و از   ها    نزديكي قلب 
در اسالم نيز روايات بسياري در تاييد اين رسم وجـود         . و تاييد تمامي اديان توحيدي است     

بيروني روايتي را از قول پيامبر دربـاره نـوروز آورده اسـت كـه هديـه دادن در روز                      .دارد
د خـود   عبدالصمد بن علي در روايتي كه به ج       ... «: نوروز در دوره پيامبر مرسوم بوده است      

كند كه در نوروز جامي سيمين كه پر از حلوا بود براي پيغمبـر               رساند، نقل مي   ابن عباس مي  
هديه آوردند و آن حضرت پرسيد كه اين چيست؟ گفتند امروز روز نوروز است؛ پرسيد كه                

آري، در اين روز بـود كـه خداونـد         : نوروز چيست؟ گفتند عيد بزرگ ايرانيان است، فرمود       
عسكره هزاران مردمي بودند كـه از       : عسكره چيست؟ فرمود  : پرسيدند. ه كرد عسكره را زند  

ترس مرگ ترك ديار كرده و سر به بيابان نهادند و خداوند به آنان گفت بميريـد و مردنـد،                    
سپس آنان را زنده كرد و ابرها را امر فرمود كه به آنان ببارد از اين روست كه پاشيدن آب                    

پس از آن حلوا تناول كرد و جـام را ميـان اصـحاب خـود                در اين روز رسم شده است، س      
   3»...قسمت كرده و گفت كاش هر روزي براي ما نوروز بود

                                                 
 اشـپولر،  برتولـد  ؛13ــ 14صتـوس،   : ، تهران 1، ج فرهنگ ايران اريخ  ت ،)1379 (ماليري، محمدي محمد .1
 ــ  358 ص فرهنگي، و علمي: تهران ميراحمدي، مريم ترجمه ،2ج ،نخستين قرون در ايران تاريخ ،)1373(

357. 

 . 184-189ص  كميسيون معارف،:نتهرا, ، ترجمه حبيب اله نوبخت، تاج)1308(، جاحظ .2

 .325، صالباقيهآثار .3
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هاي سيمين    جام ايشان،اي از دهقانان ايراني به       دسته) ع(همچنين در زمان خالفت علي    
هديه دادند و حـضرت پرسـيدند كـه ايـن           ) خرمايي كه با روغن در آميخته باشند      (خبيص  
هـر روز   [» نيروزنا كـل يـوم    «:  فرمودند ايشانهديه روز نوروز است، پس      : ؟ گفتند چيست

ها را در بـين مـسلمين        و خبيص را تناول فرمود و به حاضران نيز داد و جام           ] نوروز ماست 
برخي معتقدنـد كـه     . ها را به جاي خراج دهقانان مزبور به حساب آورد          تقسيم فرمود و آن   

همچنين نقـل    1.ندار مسلمان شده خوزستان انجام گرفته است      اين هديه توسط هرمزان استا    
مـا هـذا؟ گفتنـد يـا        : اي دادنـد، پـس حـضرت گفتنـد         هديه) ع(شده كه در نوروز به علي       

 يعنـي هـر روز را       2؛»اصنعوا لنا كل يوم نيـروزاً      «:، پس فرمود  »اليوم النيروز «اميرالمؤمنين  
 روز در همچنين 3»نيروزنا كل يوم «: استيا در روايت ديگري فرموده    . براي ما نوروز كنيد   

 جـد  ابوثابـت  بـن  مرزبـان  بـن  نعمـان  كرد، هديه فالوذج) ع (علي امام به كه فردي نوروز
 نعمان توسط هدايايي كه است شده نقل نيز مهرگان درباره روايت اين 4.است بوده ابوحنيفه

روايتـي در    5.يوم لك مهرجونا: فرمودند حضرت و شد اهدا) ع (علي حضرت به مرزبان بن
سـؤالي دربـاره صـحت    ) ع( كافي آمده است كه از امام صـادق          فروع و   يحضره الفقيه من ال 

دهنده مسلمان است، هديه  چون هديه: هديه نوروز و مهرگان شد و ايشان در پاسخ فرمودند
و امام جعفـر صـادق عـالوه بـر          ) ع(اين روايات از زبان پيامبر، حضرت علي       6.قبول است 
كند   مي رسم هديه دادن  در اين روز را تاييد         ،ت بخشيدن به جشن مهرگان و نوروز      مشروعي

  .و حتي باعث گستردگي و ماندگاري اين آيين و سنت در ساير بالد اسالمي شد

                                                 
؛ 319ص ،دارالمكتبه الهـالل   :بيروت ، مقدمه و شرح علي بوملجم،     المحاسن و االضداد   ،)1996( احظ، ج .1

 .155الهدي، ص :ن،تهراآداب و رسوم نوروز، )1379( رضا شعباني،
 .191 ص،صدوق: تهران محمدجوادغفاري، ،من اليحضره الفقيه ،)1367(، )شيخ صدوق( ابن بابويه .2

 .319ص ،المحاسن و االضداد .3
 .326دارالكتب العلميه، ص: ، بيروت13، جتاريخ بغداد اَو مدينه السالم، )تا بي(خطيب بغدادي،  .4

 .326 همان، ص.5

دارالــصعب و دارالتعــارف،  :بيــروت ،5ج ،الفــروع مــن الكــافي، )ق1401( جــا؛ كلينــي،  همــان، همــان.6
 .141ـ142ص
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 امرا و خلفاي اموي و عباسي را  ، تطميع كارگزاران  ، نوروز و مهرگان   يه دادن در  رسم هد 
در  ،ن عثمـا  ؛م كارگزاران خليفه سو   از جانب  اين ايام،  گرفتن هديه در     رسمِ .به دنبال داشت  

 ،عثمان كارگزار ؛العاص سعيدبن 1.عراق، توسط وليد بن عقبه و سعيد بن العاص مرسوم شد          
 نيـز  او و كردند شكايت عثمان به مردم كه كرد مي مطالبه فشار و زور با را نوروز هاي هديه
 از قـيس  بـن  احنـف  هجـري  دوم و سـي  سال در همچنين 2.داشت باز كار آن از را سعيد

 صـد  چهـار  پرداخت قبول با بلخ مردم و كرد محاصره را آنجا و رفت بلخ سوي به مرورود
 بـه  خود و گذاشت جا آن را متشمس بن اسيد شا عمه پسر او. كردند صلح او با درهم هزار
 هنگام و تگرف را بودند كرده عهد بلخ مردم كه را مبلغي او ي  عموزاده. رفت خوارزم سوي
 جامه و درهم دينار، نقره، طال، ظروف قبيل از هدايايي و بود مهرگان عيد ،مبلغ اين وصول
 در ها آن و كند مي سؤال هدايا اين ي  باره در آورندگان از احنف ي  عموزاده. آوردند او براي

 سـر  بـر  را او كه دهيم مي خود حاكم به روز اين در كه است چيزي اين«: گويند مي جواب
 ايـن  دانـم  نمـي «: گفـت  ،»مهرگـان «: گفتنـد  ،»است؟ روزي چه اين«: گفت. آوريم رأفت

 نگـه  جـدا  و گيرم مي را آن است، من حق جز شايد كنم، رد را آن ندارم خوش اما چيست،
 بـه  كه را جوابي همان و پرسيد هدايا آن درباره مردم از و آمد احنف آن از پس» .دارم مي

 ابـن  پـيش  را آن پـس  برم، مي امير پيش را آن گفت احنف. شنيد ار بودند داده او عموزاده
   3.بخشيد احنف به را هدايا آن عامر ابن و برد عامر

جشن مهرگان و نوروز در زمان معاويه حالت رسمي به خود گرفت او كار خراج عراق                
د، كرواگذار را كه زير نظر مغيره بن الحرب بود، به برادر عبدالرحمن به نام عبيداهللا بن دراج 

نـوروز و   هـاي     اين دو برادر غالمان او بودند، عبيداهللا از مردم سواد خواست تـا در جـشن               
مهرگان تحف و هدايايي به او تقديم كنند و چنين كردند هداياي مزبور به ده ميليون درهـم                  

                                                 
، 1370البـرز،  : شريه قافله سـاالر سـخن، تهـران        ن ،»نوروز در پيچ و خم تاريخ     «محمدي ماليري،    محمد .1

 .257ص
، تصحيح محمـد بهجـه أالثـري و محمـود شـكري             ادب الكتاب ،  )ق1341(  ابي محمد بن يحيي الصولي،     .2

 .220مكتبه العربيه، ص: آلوسي، بغداد

 .782، ص2 ج تاريخ االمم و الملوك،.3
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قلقشندي معتقد است كه اولين كسي كه مهرگان را در اسالم رسم كرد،              1.در سال بالغ گرديد   
 يزيـدبن   3. عمر بن عبدالعزيز هديه مهرگان را نپذيرفت       2.حجاج بن يوسف الثقفي بوده است     

هاي نوروز و مهرگـان را بـار         اي به عمر بن هبيره گرفتن هديه       عبدالملك بن مروان در نامه    
 در  راسياست تعـصب و تبعـيض   كه اميه دوره بني به هر حال ايرانيان در  4.ديگر برقرار كرد  

 وجوهي جهت مجوز    ،هاي خود از جمله مهرگان      ناچار براي انجام جشن    دند،پيش گرفته بو  
  .ندردك مي پرداخت آنانبه 

 عباسيان كه وامدار ايرانيان در رسيدن به خالفت بودند به آداب و رسوم ايراني احتـرام               
 نوروز و مهرگان اهميت زيادي يافتنـد مـردم در ايـن روز بـه                ،گذاشتند و در اين عصر     مي

ـ              دادند؛  مي ديههمديگر ه   5.ياز جمله لباس و شكر مخصوص به ياد جمـشيد پادشـاه ايران
ساخته شده از عنبر و گل سرخ هاي  خلفاي عباسي در بغداد در روز نوروز تصاوير و پيكره

رسد يكـي از داليـل        مي به نظر  .داشتند  مي  و نوروز را پاس    6كردند  مي در ميان مردم توزيع   
 مـردم و بـه      سـوي دريافـت هـدايا از      هـا     گونه جشن  ه اين سي ب اهميت و توجه خلفاي عبا    

هـا   خصوص ايرانيان بود كه همچون شاهان ساساني در روز نـوروز يـا مهرگـان بـراي آن                 
كنـد كـه در روز نـوروز منـصور            مي روايتي را ابن شهر آشوب نقل      .شد  مي ارسالهدايايي  

ت بنشيند و از ايرانيـاني      خواست كه در نوروز بر تخ     ) ع(خليفه عباسي از امام موسي كاظم       
                                                 

 .52تابان، ص: والفضل طباطبايي، تهران، ترجمه ابكتاب الوزراء و الكتاب، )1348( الجهشياري، .1

: الـدين، بيـروت     محمد حسين شمس   ، شرح 2ج ،صبح االعشي في صناعه االنشاء    ،  )ق1407(  القلقشندي، .2
 .447صدارالكتب العلميه، 

 .270، ص علمي و فرهنگي:ترجمه محمد ابراهيم آيتي، تهران ,2ج, تاريخ يعقوبي، )1371(يعقوبي، . 3

 .280همان، ص .4

ني اي ديـد كـه از آن        روايت شده است كه جمشيد پادشاه ايراني كه نوروز به وي نسبت داده شده است                 .5
 و به ياد آن روز مـردم شـكر          .چكيد دستور داد كه از اين ني آب بگيرند و شكر درست كنند              مي آب شيرين 

 .كنند  ميدرست

 ،دن .هيـورث . ج  تحقيق ،اب االوراق اخبار راضي  و المتقي هللا من كت       ) م1979 /ق1399( ابوبكر صولي، . 6
ترجمه محمد   ،تمدن اسالمي در عصر عباسيان    ،  )1383(محمد كاظم مكي،    ؛  15،  32صدارالمسيره،  : بيروت
 .181ص سمت،: ، تهرانسپهري
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 شـعري در    ،آوردند هدايا را بپذيرد يكي از اصحاب به جاي هديـه            مي كه در اين روز هديه    
 يـا  1.تمـامي هـدايا را بـه او بخـشيد    ) ع( امام موسي كـاظم     و سرود) ع(وصف امام حسين  

كـه   بـن افطـس را       هللا نقل شده است كه عبدا     عيون اخبار الرضا   و   مقاتل الطالبين روايتي در   
هارون دستگير كرده بود به جعفر بن يحيي برمكي سپرده تا زنداني كند و جعفر در ايام عيد                  

 بعنوان هديه بـا هـداياي       ،اي پيچيده   بن افطس را كشت و سر او را در پارچه          هللا عبدا ،نوروز
     2.ديگر نزد هارون فرستاد، هارون هداياي او را پذيرفت

 كه ابودلف القاسم بن عيسي عجلي به مأمون در كند صولي از يزيد بن مهلب روايت مي
  3.هاي ابريشمي بر صد ماده االغ تربيت شده هديه داد روز مهرگان صد بار زعفران در كيسه

اي آوردند كه از آن هديه لذت برد كه  در روز نوروز براي مأمون هديه: كند جاحظ نقل مي
 عرض بسيار زيادي كه اين اي از جنس خرما در طول و اين هديه عبارت بود از سفره

هديه را به ابي سلمه داده بودند كه مأمون از آن هديه تعجب كرد و از ابي سلمه پرسيد كه 
آيا اين هديه در خانه من است؟ يا : خليفه گفت. بله: آيا تو اين هديه را از او گرفتي، گفت

هديه را پس مأمون . ام خانه من در اوست؟ گفت هديه را در داخل دستمال گذاشته
اي بود كه از ليف خرما تهيه شده  خواست، پس هديه را براي او آوردند كه آن هديه سفره

هاي طاليي در حدود صد مثقال وجود داشت كه مأمون آن هديه را  بود كه درون آن ميل
احمدبن يوسف در يكي از ... «:همچنين نقل شده است 4.قبول كرد و از آن هديه لذت برد

اي كه ارزش آن يك ميليون درهم بود براي مأمون فرستاد و اين  ديهعيدهاي نوروز ه
  :اشعار را نوشته ضميمه آن كرد

  علي العبد  حق فهم البد فاعله              و ان عظم الموالي و جلت فواضله
                                                 

  318ص, عالمه: قم, 4ج, مناقب آل ابيطالب، )تا بي(, ابي جعفررشيدالدين محمد بن شهرآشوب .1

؛ 494دارالمعرفـه، ص  : ، شرح و تحقيق سيد احمد صقر، بيـروت        مقاتل الطالبين  ،)تا يب (، ابوالفرج اصفهاني  .2
نـشر  :  رضا مـستفيد، تهـران  ، ترجمه علي اكبر غفاري و حميد2، جعيون اخبارالرضا، )1373(،  شيخ صدوق 
 .569ـ570صدوق، ص

 .109رف مصر، صدارالمعا: تصحيح سامي الدهان، قاهره, التحف و الهدايا، )1956(  هاشم خالديين،.3

 .322، صالمحاسن و االضداد .4
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   1ان عنه زاغني فهو قابلهــه               و ان كــــالم ترنا نهدي الي اهللا مال
گان نقل شده است زماني كه احمد بن يوسف را مـأمون بـه وزارت               در مورد جشن مهر   

اي بالغ بر يك ميليون درهم به مأمون داد و شعري نيز بر روي  مهرگان هديه انتخاب كرد در
 خالـدالمهلبي در روز نـوروز جامـه گرانبهـاي           ،همچنين براي متوكل   2.آن هديه نوشته بود   

هاي الماس نشانده بودند و جوشني گرانبها   دانهابريشمي و زربافت با گوي عنبرين كه بر آن
تـرين هـدايايي     يكي ديگر از بزرگ    3.با چوبي از عود به بلندي اندام يك آدم هديه فرستاد          

طـاهر  ...  «: اسـت  روايت شده ،  دادند، كنيزان ماهرو بوده    كه بزرگان و امرا به خلفا هديه مي       
ار صد كنيز زيبا به متوكل پيشكش نمود بن عبداهللا يك بار به مناسبت فرا رسيدن نوروز چه         

ها شوخ چشمي به نام محبوبه بود كـه دل خليفـه سـخت در گـرو عـشق او                     و در ميان آن   
گرفتار گرديد و چون متوكل چـشم از جهـان پوشـيد، محبوبـه همچنـان در سـوگ او دل                    

  4»...افسرده و غمگين ماند و ديري نپاييد كه خود نيز درگذشت
 شـغل خـود هـدايايي بـه         با توجه به  ون دوره ساسانيان هركس     در دوره عباسيان همچ   

. داد كه برخـي از ايـن هـدايا ارزش اقتـصادي نداشـتند      خليفه در روز نوروز و مهرگان مي  
شاعران بسيار زيادي در دربار عباسي هنگام نوروز يا مهرگـان اشـعاري را              نمونه،  عنوان   به
يـا   5، نـوروز دارد   ي  اي دربـاره   ي قصيده سرودند از جمله اين شاعران بحتري بود كه حت         مي

تـر ارزش ادبـي      نوشتند كه بـيش    هايي مي  كاتباني كه در نوروز براي خليفه يا درباريان نامه        
                                                 

اش بسيار است، ليكن برگردن بنده نيز حقي است كه ناچـار بايـد ادا    گرچه موالي من بزرگ و بي نيازي  .1
مـأمون آن شـعر را      . پذيرد  نياز است آن را مي     دهيم، او نيز با آنكه بي        بدو مي  بيني كه ما مال خدا را      نمي. كند

 ،)1313(،  ؛ هندوشـاه نخجـواني    313همان، ص  ؛»...دي است كه نيكو هديه داده است      خواند و گفت خردمن   
 .171فردين، ص: تهران عباس اقبال، تصحيح ،تجارب السلف

  .41ص ،التحف و الهدايا .2

 . همان.3
اداره كـل   : ،جشن نوروز و چهارشنبه سوري و سيزده بدر، تهران        »اسالمهاي    نوروز در دوره  « محمد بديع    .4

 .22، ص1356  و وزارت فرهنگ و هنر،نگارش

امل الـصير فـي، مـصر،       ، تحقيق و شرح و تعليق حسن ك       4 ج ديوان بحتري، ،  )تا بي( وليد بن عبيد بحتري،      .5
 .2090ـ2092صدارالمعارف، 
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دادند، از جمله احمد بن يوسف،       همچنين بزرگان نيز در اين روز به يكديگر هديه مي          1.دارد
 هديـه فرسـتاد و بـر روي آن          عنوان به) عموي مأمون (نمكي پاكيزه براي ابراهيم بن مهدي       

اي براي تو فرستادم كـه       اطميناني كه به تو دارم كار من را راحت كرده است و هديه            : نوشت
  2.كني شماري و آن را به بزرگان هم اهدا نمي آن را غنيمت مي

 4يك كيسه نمك و يك كيسه اشـن        3ابراهيم بن مهدي كه به اسحاق بن ابراهيم موصلي        
همتـي ماسـت و مـن سـابقه          ها نوشت، اگر كم است به خـاطر بـي          آنهديه كرد و بر روي      
دانم، اما بضاعت و همت من در همـين حـد بـود و اكـراه دارم از ايـن                     نيكوكاري تو را مي   

اي كه همراه آن فرستادم كه نام خود را در آن بيـاورم و بـا بركـت و ميمنـت، نامـه را                         نامه
لـيس  «كـنم    و فقط به گفته خداوند اكتفا مـي      شروع و با نظافت و پاكيزگي آن را تمام كردم         

و همچنـين   » ...علي الضعفاء و ال علي المرضي و ال علي الذين ال يجدون ما ينفقون حـرج               
ابراهيم بن مهدي به دوستش نوشت، اگر هديه من براساس حقي بود كه به نزديكانم داشتم،                

ت و برقـراري دوسـتي      چه بسا بر من سنگين بود، اما اين هديه براي از بـين بـردن وحـش                
 دوسـتي و صـميميت      ي  نهمي ز ، درآمد براي خلفا    هديه در نوروز و مهرگان عالوه بر       5.است
 .ه بـود  پذيرفته شـد ،عنوان يك كار پسنديده  از اسالم بهپس واين سنت در قبل     ،شد  مي نيز

رانـي بودنـد كـه همچـون دوره         همچنين در عصر اول عباسي بيشتر كـارگزاران خليفـه، اي          
 دادنـد و يـا هـدايايي از مـردم      ميدادند و به مردم هديه  مي در دربار خليفه بارعام  نيساسا
خانـدان برمكـي و      ، اين كارگزاران  ي  از جمله . داشتند  مي را پاس ها    گرفتند و اين جشن    مي

منـابع  . كه نقش مهمي در حفظ و احياي آداب و رسوم ايرانـي داشـتند              خاندان سهل بودند  
در يكي از اعيـاد     . ..« :اند سم نوروز توسط خالد ذكري به ميان آورده       تاريخي از اجراي مرا   

                                                 
لكتـب  ادار: بـه تحقيـق عبدالمجيـد الترحينـي، بيـروت      ،7ج العقد الفريد،، )م1987هـ1407(بن عبدربه،   ا .1

 .311ـ312صالعلميه، 

 .314همان، ص .2

 .دان زمان هارون، امين و مأمون موسيقي .3

 .رود كار مي وشو به گياهي كه براي شست .4

 314، ص7، ج العقد الفريد.5
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هايي از زر و سيم وجود       د و در ميان آن جام     نوروز كه مردم هدايايي براي خالد آورده بودن       
  : داشت يكي از شعرا براي خالد نوشت

  ر في النوروزـــا منك حظ              يا هدايا الوزيــــليت شعري أمالن
  ه  بــــعزيزـــــنوال ينيل  ي خالد بن برمك في الجو               دما عل
  ا به االمير مجيزيــ سوي م          هه من هدايا     ـــ فض  لي جام ليت

   1وزـــ بالماء ال لبول العج     وج  ز         ـــ المم ه للعسلــــانما ابتغي
 ،ايـن حكايـت    2.قـل كـرده اسـت      نيز حكايـت بـاال را ن       تجارب السلف صاحب كتاب   

راني است كـه حتـي در       هاي اي   پايبندي خالد برمكي به آداب و رسوم و سنت         ي  دهنده نشان
به منـزل او آمـده و       ...  شاعران و  ،كرده است و بزرگان     مي به اين مراسم عمل   دربار عباسي   

 از   باعث جذب بسياري   ، بخشش و دهش خالد    .آوردند  مي مطابق رسم نوروز براي او هديه     
 ،شد و براي اين كه از خوان نعمت او برخوردار شوند     مي  از جمله شاعران به خوان او      ،افراد

سرودند كـه خـود باعـث         مي  نوروز يا ديگر اعياد ايراني     ي  هاشعاري را در مدح او يا دربار      
كه نقل شده است بـشاربن بـرد از خالـد            چنان. شد  مي ها  تداوم حيات نوروز يا ديگر جشن     

 مبلغ هزار    انجام داد،  ي مدحي كه از وزير عباسيان و خاندان او در مراسم نوروز           برمكي برا 
هـايي چـون نـوروز و        فضل و جعفر برمكي جشن     حيي،ي 3.درهم براي هر بيت صله گرفت     

 كردند و در اين روز همچون پدرشان خالد  مي باشكوه خاصي برگزار،مهرگان را در دربار

شـعرا نيـز بـه    آوردند و   ميدر اين روز براي آنها هدايايي و مردم 4،دادند  ميبارعام برمكي
                                                 

ي هداياي وزير در نوروز آيا ما را از تو بهره اي نيست؟ براي خالـد بـن برمـك در عـالم جـوانمردي                         ا .1
دهد جـامي سـيمين از هـداياي          اش جز آنچه امير به من صله مي       اهميت ندارد كه چيز ارجمند را ببخشد  ك        

خواهم نه براي بول عجوزخالد نيز آنچـه          من آن جام را براي عسل آميخته به آب مي         . شد  وزير نيزنصيبم مي  
 ابـن   ؛»...آمـد بـه شـاعر بخـشيد         جام و ظرف سيمين و زرين نزدش حاضر بود و مال هنگفتي به شمار مي              

 .213، ص علمي و فرهنگي:ترجمه محمد وحيد گلپايگاني، تهران، خ فخريتاري ،)1367( طقطقي،

  .10، ص تجارب السلف.2

  .17ص التراث العربي،ء داراحيا: بيروت ،3، جالغاني، ا)تا بي( ابوالفرج اصفهاني،. 3

  .213، صتاريخ فخري. 4
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داشـت    يحيي و فرزندان او هم چنين براي حفـظ و پـاس            .پرداختند ها مي  مديحه سرايي آن  
گرفـت و     نوروز و مهرگان را جـشن مـي        ،رانياننوروز و مهرگان به خليفه كه به تقليد از اي         

 نـوروز و  از الزامـات مراسـم   كـه     دادن هديه  رسمِ 1.كردند  مي  هدايايي تقديم  داد،  مي بارعام
  .در دوره اسالمي گشتها   يكي از عوامل استمرار و ماندگاري اين جشن،مهرگان بود

  

                                                 
 ؛494ص دارالمعرفـه،  :بيـروت  ر،صق احمد سيد تحقيق و شرح ،الطالبين مقاتل ،)تا بي( اصفهاني، ابوالفرج .1

 .569ـ570ص ،2ج اخبارالرضا، عيون
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  نتيجه
، كـاركرد    ماهيت چوناز ابعاد مختلف    ي ايراني بودند كه     ها   از جمله جشن   نوروز و مهرگان  

 ،در دوران اسـالمي   . ر گرفتند مورد توجه حكام قرا   ها     در تمام دوران   ... و  اقتصادي ،نجومي
 را اقتبـاس كردنـد و زمـان پرداخـت           ان سيستم اداري و مالي ساسـاني      ،اعراب با فتح ايران   

 را  ايـن جـشن    ،در نتيجـه   ، و ود را به ناچار پذيرفتند     نوروز ب  ،خراج كه در زمان ساسانيان    
 رسـم  ،شـد از ديگر عواملي كه باعث رواج نوروز و مهرگان در دوره اسالمي           .پاس داشتند 

اين رسم عالوه بر اين كه يك توجيه دينـي داشـت و مـورد               . پرداخت و دريافت هديه بود    
 باعث تطميع واليان، حكام و خلفاي اموي و ،تاييد تمامي اديان توحيدي از جمله اسالم بود

عباسي شد و از نوروز و مهرگان به لحاظ اقتصادي استقبال كردند و حتي خلفـاي عباسـي                  
 را برگـزار هـا   دادند و اين جـشن    مي  مهرگان بارعام  ان ساساني در نوروز و    مچون پادشاه ه

 عامل اصلي ،زايي نوروز و مهرگان براي خلفا و درباريانعامل اقتصادي و درآمد. ردندك مي
 .آمـد   مـي   اموي و عباسـي بـه حـساب        يبود و از منابع درآمد خلفا     ها    برگزاري اين جشن  

 در برگـزاري  ، خالفت عباسي نقش داشـتند ي  و ادارههمچنين بزرگان ايراني كه در تاسيس   
سهيم بوده و عالوه بر پذيرش مردم و بارعام دادن در اين روزها به              ها    هرچه بهتر اين جشن   

عوامـل ذكـر شـده يعنـي زمـان      . كردند  مي رسم ساسانيان به خلفاي عباسي هدايايي تقديم      
در ها    ن در استمرار اين جشن    پرداخت خراج و پرداخت و دريافت هديه در نوروز و مهرگا          

  .اند در زمره اعياد اسالمي قرار گرفتهها  دوره اسالمي نقش داشته و حتي اين جشن
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