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 چکیده
هاي باستانی ـ که یکی از تجلّیات فرهنگ گذشته ایرانی است ـ در دورة غزنویان همچون بیشتر آداب و جشن

تجلّی آداب و رسوم معمول در رسوم ملّی تحت تأثیر حاکمیت قرار گرفت. تاریخ بیهقی اثري متعلّق به این دوره و آیینۀ 
هاي نوروز، مهرگان و سده از اعیاد مورد توجه ایرانیان باستان بوده که مراسم آن در دربار غزنوي نیز آن است. جشن

شده؛ منتها آداب و رسوم و اهداف آن، متناسب با تغییرات سیاسی جامعۀ ایرانی تغییرکرده است. در این مقاله برگزار می
وتاهی به پیشینۀ سه جشن باستانی ایران یعنی نوروز، مهرگان و سده، به چگونگی برگزاري مراسم مربوط ضمن اشارة ک
شود. نتیجۀ ها پرداخته میها در دربار غزنویان و علل برگزاري و استقبال یا عدم استقبال از این جشنبه این جشن

ریخ بیهقی شده است، بیشتر از مقولۀ تشریفاتی است دهد اشاراتی که به برخی از آداب و رسوم در تاپژوهش نشان می
ها در دهد. برگزاري این جشنکه یک حکومت غیرایرانی را در ظاهر حکومتی ایرانی، اصیل و دوستدار ایرانیان نشان 

 آوري مالیات و اظهار قدرت داشته است.دربار غزنوي بر خالف گذشته، بیشتر انگیزة مادي مانند جمع
 تاریخ بیهقی، جشن نوروز، جشن مهرگان، جشن سده، غزنویان :واژگان کلیدي

 
 مقدمه .1

ها هر ازگاهی براي تمدد اعصاب و تجدید قوا یا اهداف جشن و شادي همواره از تعلّقات ذهن بشر بوده و انسان
و در دربارخود به برگزاري اند. حاکمان و شاهان  نیز از این امر مستثنی نبوده ماورایی و باورمندانه، به آن اقبال نشان داده

ها، متناسب با روحیات حاکم بر آنان، اند. هدف و شیوة برگزاري مراسم مربوط به این جشناین مراسم اهمیت داده
هاي درونی و میزان آگاهی آنان از این مراسم با هم متفاوت بوده است. پرسش مطرح این اقتضایات سیاسی، خواسته

 شده است؟هایی برگزار میروز، مهرگان و سده در دربار غزنویان چگونه و با چه انگیزهاست که سه جشن باستانی نو
جشنِ «نخست مروري گذرا بر معنی لغوي جشن وسپس شیوة برگزاري آن در دورة غزنویان خواهیم داشت. 

رتشتیان در هندوستان زوسیلۀ فارسی از یسن گرفته شده است که به معنی ستایش وپرستش است. واژةیسن را ایرانیان به
 ).1381:54رضایی،»(رواج داده  و به کارگرفتند که با کمی دگرگونی به واژةجشن دگرگون شد



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ 928
 

شوند: یکی اعیاد دینی یا گاهنبارها که اعیادي هاي بازمانده از عهد باستان در ایران به دو دسته تقسیم میجشن
جشن نوروز، مهرگان و سده است. در اوستا، در بارة نوروز،  هاترین آناند و دیگري اعیاد ملّی که برجستهزردشتی

مهرگان و سده سخنی در میان نیست. در متون میانه نیز، از نوروز و مهرگان یاد شده است، اما از جشن سده ذکري 
 )495: 1386نیست. (بهار، 

و تقارن دارند، یا همان اعیاد  هاي طبیعی پیوندهاي باستانی آنهایی که به نوعی با طبیعت یا پدیدهدر میان جشن
هاي طبیعی دارند از یاد هاي ایران چون نوروز و مهرگان، گاهنبارها که ریشهاي از جشنپاره«ملّی، اهمیت بیشتري دارند.

-و تاریخ و رسوم وآداب وزندگی  مردم ایران جدانیست. پس از تسلّط تازیان بر ایران ورواج دین اسالم، اغلب جشن

و حتّی از میان مانند دیگر سنن متروك گردید، اما بعضی از اعیاد همچنان با رونق اولیۀ خویش باقی ماندند هاي ملّی، 
 ).1312:911صفا، »(انداعراب غالب را به احترام خود واداشتهاقوام ایرانی نیز تجاوز کرده و 

) 412: 1350فلّاح رستگار، آمده است.(ر.ك»ي بیهقییادنامه«اي درها در تاریخ بیهقی اشارات پراکندهدربارة جشن
ها نیز هاي باستانی به صورت جداگانه، مقاالت بسیاري موجود است که در برخی از آنو در مورد اجراي مراسم جشن

 ) 997:1313ها در دورة غزنوي شده است.(ر.ك صفا:اي به برگزاري این جشناندك اشاره

 
 جشن نوروز .2

شده است. این واژه در غزنویان نیز برگزار می شن ایرانیان شمالی بوده در دورةترین جمراسم نوروز که مهم
واژة نوروز در پهلوي به صورت(نوکروج) آمده است که مرکّب است از دو جزء، بخش «پهلوي نیز آمده است. 

یوم الجدید است که هم به معنی روز تازه و نو، اول(نوك) به معنی جدید و تازه و بخش دوم به معنی روز است و روي
 ). 1370:9رستگارفسایی،»(به کار رفته است» نیروز«و»نیریز«و»نوکروز«در عربی به صورت

در ایران باستان «اند.مبناي تعیین جشن در ایران باستان،تقسیم بندي خاصی است که آنان از فصول سال داشته
اند، آغاز سال را با اعتدال ربیعی یا قرار شتی نیزداشتهشد، ایرانیان شمالی که دین و آیین زرتسال به دو بخش تقسیم می

گرفتن برج حمل در آفتاب شروع کرده و آن را جشن می گرفته اند. اما ایرانیان جنوبی آغاز سال را با ابتداي فصل سرد 
 ).34: 1383رضی،»(داشتندو زمستان پنج ماهه برگزار کرده وجشن مهرگان را بسیار گرامی می

که وجهۀ دینی یا عقیدتی داشته باشد، در میان بومیان فالت ایران رواج داشته است. این ش از آناین جشن پی
هاي ایرانی است که البته برخی از پژوهشگران آن را هند و ایرانی ندانسته اند؛ بلکه باقید ترین جشنجشن، یکی از کهن

ویژه نوروز و به احتمال بسیار، این اعیاد، به«دانند. سوب میاحتمال آن را به اقوام بومیایران پیش از مهاجرت آریاییان من
بایست اعیادي سخت کهن در نجد ایران بوده باشند دار، میماند و نه اعیاد اقوام گلهمهرگان، که به اعیاد اقوام برزگر می

 )495: 1386(بهار، » ندو به پیش از تاریخ بازگردند و از آنِ اقوام بومی این سرزمین، اجداد غیر آریایی ما، باش
به علّت نبود تقویم منظّم و ثابت کنونی، جشن نوروز، همواره در اولین روز بهار برگزار نشده است و در کتب 

). در آغاز، 478-477: 1385اند (هینلز، تاریخی ثبت شده است که گاهی این جشن را حتّی در تابستان برگزار کرده
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آوردند. تقریباً از دورة شمار نمیکردند و آن پنج روز و اندي را بهروز حساب می 360تقویم در گردش بود. سال را 

کردند.تا اینکه، سال یک ماه اضافه می 120کردندو هر روز حساب می 365شود و سال را ساسانی، روزها تثبیت می
 )359: 1390(بهار، شود ها تثبیت میآورد و روز برگزاري جشنخیام تقویم جدید و دقیق را به وجود می

اي که دربارة نوروز در ایران در دست داریم، روایتی است که نوروز را به جمشید نسبت داده و ترین اشارهمهم
اند. ). دلیلنسبت دادن نوروز به جمشید را محبوبیت وي دانسته4: 1: ج1378شرحش در شاهنامه آمده است (فردوسی، 

شدن جهان به خاطر جمشید بوده اسالم است. در وندیداد آمده است که بزرگترین چهرة پیش از جمشید، محبوب
 )359: 1390است. در دورة وي، نه مرگ بود، نه پیري و نه درد. (بهار، 

ها رایج بوده که ممکن است معلول عالوه بر این اشاره در شاهنامه، در ایران پس از اسالم نیز برگزاري این جشن
علّت گرامیداشت نوروز بعد از اسالم به اعتقاد برخی اسالمی شدن نوروز است که به رغم «د. جریانات سیاسی روز باش

آنان این کار بیشتر توسط شعوبیه به منظور مبارزه فرهنگی با اعراب و حس برتري جویی نسبت به آنها انجام 
 ).25:1355نقل از گرگانی، 5: 1386آقا حسینی،»(گرفت.

-هاي باستانی ایران در میان اعراب مسلمان پرداختهکلی در پژوهش خود به بحث جشنامین مقدسی و امانی چا

ها، هر چند خلفاي راشدین از جمله عمر و علی، علیهم السالم، مناسبات و هدایاي نوروز را اند و بنا بر کار آن
امیه، چون ). در دورة بنی104: 1385نپذیرفتند، اما به صراحت نیز با آن مخالفت ننمودند(امین مقدسی و امانی چاکلی، 

پوشش «). و در دورة عباسیان، فرهنگ ایرانی با 105شد(همان: ها برگزار میگري بودند، این جشنخلفا به دنبال اشرافی
پا به عرصۀ تاریخ گذاشت. تا پیش از این دوره، نوروز و مهرگان تا سطح توده و عامۀ مردم عقب نشینی کرده » اسالمی

 ).105ما در این دوره، به مرور به سطح مقامات حکومتی ارتقا پیدا کرد(همان: بود، ا
در ابتداي اسالم، خود مردم ایران بر بزرگداشت مهرگان و دادن هدایا اصرار داشتند و از این حس بومیان ایرانی، «

در آغاز خالفتشان، در پی مطالبۀ ). خلفا 265: 1387(محمودآبادي و عباسی، » کردندحاکمان اموي بعداً سو استفاده می
 )267اجباري هدایاي سنگین در نوروز و مهرگان بودند. (همان: 

توان وجوه اهمیت نوروز را در اعتقاد بدین موارد دانست:آغازآفرینش، خلقت آدم ، فرود آمدن فروهرها،پدید می
ت که بنا بر اعتقاد زردشتیان، اهورامزدا در آمدن روشنی، پایان خشکسالی و آغاز نعمت فراوان و.... بیرونی آورده اس

: 1363نوروز از کار آفرینش جهان آسوده شد و زردشت نیز در این روز توفیق یافت تا با خداوند رازو نیاز کند(بیرونی،
282.( 

نوروز را برگزار کرد و به این مناسبت، » جمشیدکی«جاحظ، دربارة رسوم نوروز آورده است که نخستین بار 
 )359: 1898داشتند. (جاحظ، ان هدایایی را مانند عنبر و مشک و غیره به شاه تقدیم میبزرگ

-و روز سه«شده است.آید، این عید برخالف گذشته فقط در یک روز برگزار میگونه که از تاریخ بیهقی برمیآن

ها و بدادند کهتران به آوردن هدیه شنبه چهار روز باقی مانده از جمادي االولی امیر  بجشن نوروز بنشست و داد این روز
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ي جیلم تا این روز نخورده بهامیر هم داد بِنگاه داشت رسم و نشاط شراب رفت سخت بسزا که از تو
 ).757:1385بیهقی،»(بود

عالوه بر هدیه آوردن، مراسم باتکلّف و پرخرج همراه شعر و رقص و پایکوبی و آوازخوانی نیز در نوروز برگزار 
و روز پنجشنبه هجدهم ماه جمادي االخري امیر بجشن نوروز بنشست وهدیه بسیارآورده بودند، و «است. شده می

تکلّف بسیار رفت. و شعر شنود از شعرا، که شادکام بود در این روزگار زمستان و فارغ دل و فترتی نیفتاد، و صلت 
دینار صله فرمود بنامه و هزار دینار مشاهره هر  فرمود، و مطربان را نیز فرمود. مسعود شاعر را شفاعت کردند، سیصد

 ).941(همان:». ماهی از معامالت جیلم...
استثناي با توجه به این دو نمونه از نوروز در تاریخ بیهقی، می توان گفت که این جشن در دربار غزنویان ـ به

-ي رسمبدبا توجه به تغییر دین ـ  در بقیهچند مورد مانند بخشیدن البسه به اطرافیان و برپایی مجلس مظالم و حضور مو

ها و امیر هم داد داد این روز بدادند کهتران به آوردن هدیه«گوید:طور که خود بیهقی میها مطابق گذشته بوده است و آن
 ).757همان:»(بِنگاه داشت رسم و...

-اکمان والیات براي شاه هدایایی میدر دربار غزنویان،در نوروز و مهرگان، عالوه بر مالیات نواحی، از طرف ح

وهر سالی دویست دینار هریوه و ده هزار «گوید:کند، میفرستادند وقتی مسعود پسر کاکو را در سپاهان نمایندةخود می
ي نوروز و مهرگان از هر چیزي و اسبان تازي و استران بازین و طاق جامه از مستعمالت آن نواحی بدهد بیرون از هدیه

 ).14:1385بیهقی، »(ر دستیآالت از ه
گریزد و به محمود افتد و بوالعسکر میمیرد بین پسرانش عیسی و بوالعسکر مخالفت میو چون والی مکران می

اکنون اگر خداوند بیند، «کند:ي نوروز و مهرگان صحبت میبرد و عیسی از بر حق بودن خود و فرستادن هدیهپناه می
و بنهد آنچه نهادنی باشد، چنانکه امیر عادل بر پدرش بنهاده بود، و به فرصت بنده می این والیت بر بنده نگاه دارد 

 ).288همان: »(فرستد با خدمت نوروز و مهرگان

 
  جشن مهرگان  .3

این ماه را  بر یکدیگر، از هرچه «کردند.ایرانیان جنوبی سال را با ابتداي فصل سرد و زمستان پنج ماهه آغاز می
ه و میوه نصیب باشد بدهند و بخورند بهم،ذ و آفتاب درین ماه در میزان باشد و آغاز خریف رسیده باشد از غلّ

این عید مانند دیگر اعیاد براي عموم  مردم است و تفسیر آن دوستی جان است و «). بیرونی گوید: 6: 1312خیام،»(بود
).مهرگان، عید آفرینش و 327: 1363بیرونی،»(گویند که مهر نام آفتاب است چون در این روز آفتاب براي عالم پیدا شد

 )339: 1390نوروز، عید باززایی بوده است. (بهار، 
 گوید:اند، فرّخی در یکی از قصایدش میخواندهنیز می» جشن خزان«شاید مهرگان را در قرون اسالمی گاه به نام

 زین جشن خزان خرّمی و شادي بینند / چندانکه در ایام بهاري مطر آید
 )40: 1380رّخی،(ف
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هاي تاریخی سده چهارم و پنجم و ششم اي که در کتابمراسم جشن مهرگان تا اوایل دورة اسالمی به شیوه

کم در ي مردم، دستهاي غیررسمی نزد عامهآمده، نه در دستگاه دولتی و حکومتی برگزار می شود و نه در گردهمایی
کردن هدایا ی در دست نیست؛ اما در برخی منابع اشاراتی مبنی بر پیشکشي اخیر نیز از برگزاري آنها اطّالعدو سده

در هنگام مهرگان و نوروز نمایندگان ملل تابعه وزیران و نمایندگان اصناف و برزیگران و... هدایاي را طی «آمده است.
 ).21:1383رضی ،»(کش کرده و شاهنشاه خود در این مراسم حضور می یافتتشریفات به حضور شاه پیش

با توجه به تاریخ بیهقی بعضی از مراسم مهرگان مانند خوردن شراب و خواندن شعر و موسیقی و آوردن هدیه از 
طرف بزرگان همچنان متداول بوده است؛ اما بعضی دیگر همانند نوروز به سبب این که خاص دین زرتشتی بوده است، 

 از بین رفته و دیگر برگزار نمی شده است.
دادند ودر هیچ جاي تاریخ بیهقی نیامده است که شاه لباس یا چیز جشن فقط دیگران به شاه هدیه می در این

خداوند زادگان و اولیا و حشم پیش آمدند و نثارها بکردند و بازگشتند. «ي مهرگان به کسی بدهد: دیگري به عنوان هدیه
بمراتب بنشاندند. وهدیه ها آوردن گرفتند از آن و همگان را در آن صفهبزرگ که بر چپ و راست سراي است، 

و والیچغانیان و باکالیجار والی گرگان... و از آنِ والی مکران و صاحب دیوان خراسان سوري و دیگرعمال اطراف ممالک؛
بدان  ي خاصه رفت و جامه بگردانید ونیک روزگار گرفت تا آنگاه که از این فراغت افتاد. پس امیر برخاست به سرایچه

ي زمستانی بگنبد آمد که به چپ صفّه بار... و این خانه را آذین بسته بودند سخت عظیم وفراخ و آنجا تنوري نهاده خانه
بودند که بنردبان بر آنجا رفتندي و هیزم نهادندي، و هنوز تنور برجاي است. آتش بر هیزم زدند و غالمان با بلسک ها 

و خایه و گواژه و آنچه الزمه روز است مملوك را از سوخته و برگان روده میکردند درآمدند و مرغان گردانیدن گرفتند 
و بزرگــــان دولت بمجلس حاضر و ندیمان نیز بنشستند و دست بکار بکردند و خوردنی علی از طریق االستالت 

وزي چنان که پادشاه پیش میخوردند. شراب روان شد به بسیار قدمها و بلبله ها و ساتگینها و مطربان زدن گرفتند و ر
 )724:1385بیهقی ».(گیرد

بیهقی در سه مورد دیگر از شرح مهرگان به شراب خوردن و آوردن هدیه ها از طرف بزرگان اشاره کرده است. 
 ).422،715(ر.ك.بیهقی:

ر آن نهند که صورت آفتاب در میان گردان بدر این روز پادشاهان ایران تاجی بر سر می«گوید: کریستنسن می
و روز «کند: کردند اشاره میآماده می). بیهقی نیز به تخت و تاجی زرین که براي شاه1378:126کریستنسن،»(منقوش بود

ي سراي نودر القعده مهرگان بود؛ امیر رضی اهللا عنه، بجشن مهرگان بنشست، نخست در صفّهشنبه بیست وچهارم ذي
کردند و پس از انه راست نشده بود، که آن را زرگران در قلعت راست میپیشگاه، و هنوز تخت زرین و تاج و مجلس خ

). مهرگان در گذشته همانند نوروز به دو 724:1385بیهقی »(این به روزگار دراز راست شد و آن روزي دیگر است
جا و فقط در کشده است اما در دوره غزنوي تمام مراسم آن یصورت خاصه و عامه بوده است ودر چند روز برگزار می

 یک روز برگزارشده است.
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هایکسان نبوده و عوامل متعددي در برگزاري یا فراموشی آن دخیل بوده ي زمانها در همهاستقبال از این جشن
است که از جمله عوامل مهم موقعیت حاکمان و پادشاهان این روزگار است به این معنی که اگر شاهان غزنوي درحال 

که هنگام پیروزي و فراهم اند، این مراسم شادي و پویایی چندان نداشته است؛ درحالیا دیگران بودهرقابت و درگیري ب
و روز یکشنبه چهارم ذي الحجه بجشن «ي مدح و ستایش از سوي شاعران وضع طور دیگري بوده است.شدن زمینه

ت بیاوردند، اولیا و حشم نیز بسیار آوردند ها که ساخته بودند پیشکشی را در آن وقمهرگان نشست و از آفاق ملّت هدیه
هاي شگرف میفرمود... و پس از خواست و بر آن صلتو شعرا شعر خواندند وصلت یافتند، که این خداوند شعر می

 ).752همان:»(شعر بسر نشاط و شراب رفت و روزي خرّم بپایان آمد
و امیر رضی اهللا عنه، بجشن مهرگان «یست:ها ناي از بخشش و شاديدرهنگام شکست یا هجوم دشمنان، نشانه

نشست روز سه شنبه بیست و هفتم ذوالحجه، و بسیار هدیه و نثار آوردند و شعرا را هیچ نفرمود، واز مسعود رازي 
ها کرده... اي گفته است سلطان را در آن نصیحتخشم گرفت و فرمود تا او را به هندوستان فرستادند که گفتند او قصیده

رفت و عمر ها میان را هم صلت نفرمود که در این روزگار ابر زرپاش سستی گرفته بود وکم باریدي و مناقشهو مطرب
 .)925همان:»(به پایان آمده بود

روز «دادند: هاي باستانی ترجیح میآیدکه در دربار غزنوي اعیاد اسالمی را بر جشناز تاریخ بیهقی چنین برمی
هاي بسیار آوردند؛ و روز عرفه بود، امیر روزه داشت، و کس را مهرگان بنشست و هدیه چهارشنبه نهم ذوالحجه بجشن

زهره نبود پنهان و آشکارا نشاط کردي و دیگر روز اضحی کردند و امیر بسیار تکلّف کرده بود هم بمعنی خوان نهادن و 
 ).886همان:»(هم بحدیث لشکر...

 
 جشن سده .4

ها در این است که این جشن مخصوص بومیان آریایی نبوده، از این رو تفاوت عمدة جشن سده با دیگر جشن
ممکن است که در مقایسه با سایر اعیاد، در متون کهن کمتر از آن سخن رفته باشد، این جشن نیز چونان اعیاد دیگر در 

-ید جشن سده از جمله آیینآتا آنجا که از اساطیر و متون ایران باستان و میانه برمی«شده است.دوران اسالمی برگزار می

هاي پهلوي از آن هایی نبوده که در ایران باستان و در ادبیات زرتشتی اعصار کهن رسمیتی داشته باشد. در اوستا و نوشته
ذکري نرفته است و این محتمالً بدین روي است که این جشن از اعیاد بومی غیرآریایی بوده و هنوز در دین زرتشت از 

گونه اعیاد، در جهان انسان توان باور کرد که خود آیینی بس کهن بوده است، زیرا اینه است؛ ولی میرسمیت بهره نداشت
ستک، سدك و یا «سده باید به شکلی از این اشکال).«138: 1354بهار،«(اعصار قدیم کمابیش عمومیت داشته است

 ).575:1380ضی،ر»(سدبوده باشد این جشن به مناسبت پیدایش آتش و در حقیقت جشن آتش است
را »سده«در بیان وجه تسمیه آن به سده نظریات مشابه زیادي وجود دارد. بیشتر دانشمندان جز چند مورد نام

سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر بابکان است و در «نویسد: دانند. ابوریحان بیرونی میمی»صد«گرفته شده از
ها را جداگانه بشمارند، میان آن و آخر سال عدد صد بدست زها و شباند که هرگاه روعلّت و سبب این جشن گفته
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آید و برخی گویند سبب این است که در این روز زادگان کیومرث، پدر نخستین، درست صد تن شدند و یکی از می

 ).1363:333بیرونی،»(خود را بر همه پادشاه گردانیدند
یلدا که روز تولّد خورشید است گذشته است و با نوعی  جشن سده در واقع، چلّۀ خورشید است؛ چهل روز از

اوستایی و به معناي » sand«). سده، از ریشۀ 354: 1390دارند (بهار، آیین جادوییِ آتش روشن کردن، آن را گرامی می
 ).354شد (همان: خورشید در این روز، پس از چهل روز، ظاهر می». ظاهر شدن است«

با نوروز و مهرگان داشته در زمان و مکان برگزاري مراسم مربوط به آن  این جشناي که برگزاري تفاوت عمده
ساختند و هایی از بوته فراهم میرفتند و کوههشد، همگان به صحرا میاین جشن به هنگام شب برگزار می«بوده است.

کند، ي سرما را نابود میازماندهکردند و معتقد بودندکه این آتش بافروختند و شادي و یا پایکوبی میآنها را بر می
شد و ملوك و سالطین مرغان و جانوران صحرایی را گرفته آنها را به اي عمومی شمرده میها فرضیهگردآوري این بوته

-می رها را ایشان و افکندندمی آتش یاگیاه درپرنده و بستندمی خشک گیاه هايدسته ایشان برپاي یا آغشتندمی نفت

 .)1354:299، بهار(» ساختند
کردن و به پرواز درآوردن کبوتر و عقاب و بازي با برخی از جانوران بیهقی در این مورد فقط به آتش روشن

 زده است.به معناي شأن و شوکت از گفتن جزییات دیگر تن» دارات«اشاره کرده و با لفظ 

 
 گیري نتیجه .5

ا کیفیت برگزاري آنها تحت الشّعاع شرایط سیاسی و ها پرداخته شده است؛امدربار غزنویان به این جشن در
ها از لحاظ کمی کاهش یافته و هر یک از این سه احوال درونی حاکم بر شاهان بوده است. میزان برگزاري این جشن

 اي جزییاتهاي پیشین ـ به جز در پارهشده است. از نظر کیفی بیشتر مرسومات دورهجشن صرفاً در یک روز برگزار می
-هاي اصلی برگزاري این مراسم در دربار غزنویان عبارتند از: گرفتن هدایا، خوشـ به قوت خود باقی بوده است. انگیزه

هایی مانند استقبال ها در ایران باستان به انگیزهکه این جشنباشی، اظهار قدرت و نمایش تجمالت شاهانه؛ در حالی
هاي مراسم از ویژگی است. داشتن وجهۀ مقدس و دینی در گذشتهبودهازسال نو و شروع فصل رویش و کشاورزي 

ي قابل توجه این که در تاریخ بیهقی به نوروز کمتر شود. نکتهها بوده که در این دوره هیچ نشانی از آن دیده نمیجشن
وشکاف و نگاه دقیق بیهقی جاي ها پرداخته شده است یا بیهقی به آن کمتر اشاره کرده که با توجه به قلم ماز سایر جشن

 تأمل دارد.
 

 کتابنامه .6

ي ادبیات و  ي دانشکده مجلّه. «ها و عیدها در شعر فارسی تحلیلی بر بازتاب جشن).1386آقا حسینی، حسین. (
 .1-18: 185ش ». علوم مشهد
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می و بازتاب آن عوامل پایداري نوروز در عصر اسال ). 1385مقدسی، ابوالحسن و امانی چاکُلی، بهرام. (امین

 .116-97: صص 177. ش 1385بهار ». مجلۀ دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران« در شعر عربی در دورة عباسی.

 . چ هفتم.تهران: نشرچشمه.تاریختااسطورهاز).1390بهار،مهرداد. (

 .چ دومتهران: نشر اسطوره.جستاري در فرهنگ ایران).1354ــــــــــــــــ. (

 .چششم. تهران: نشر آگه.پژوهشی در اساطیر ایران).1386ــــــــــــــــ. (

 . ترجمۀ اکبر داناسرشت. چ سوم.تهران: انتشارات امیرکبیر.آثارالباقیه). 1363بیرونی،ابوریحان. (

 خطیب رهبر. چ دهم.تهران: نشر مهتاب..تصحیح خلیلبیهقیتاریخ). 1385بیهقی،ابوالفضل. (

 بمطبعه البریل: مدینه لیدن. کتاب المسمی بالمحاسن و االضداد. ). 1898ان عمرو بن بحر. (جاحظ، ابی عثم

 بسعی و تصحیح مجتبی مینوي. طهران: کتابخانۀ کاوه.نوروزنامه.  ). 1312خیام، عمر. (

 .22ش». ادبستان فرهنگ و هنر. «همه روزگار تو نوروز باد). 1370رستگار فسائی، منصور. (

 .چ سوم.تهران:انتشارات در.تاریخ نوروز وگاهشماري ایران).1381العظیم. (رضایی،عبد

 . تهران:انتشارات بهجت.گاهشماري و جشنهاي ایران باستان). 1380رضی،هاشم. (

 .چ دوم.تهران:نشر بهجت.جشن هاي آب).1383ـــــــــــــــ .(

 . 8،9،10،11،12ش». ي مهرمجلّه.«مهرگانجشن).1312. (اهللاصفا،ذبیح

یادنامۀ ابوالفضل «ی. هقیب خیتار ازخالل غزنه دربار فاتیوتشر ورسوم آداب).  1374فلّاح رستگار، گیتی. (
 .467-412. صص مشهدیفردوس دانشگاه:مشهدچ دوم.». بیهقی

 . تصحیح محمد دبیرسیاقی.چ ششم. تهران:نشر زوار.دیوان فرّخی). 1380فرّخی سیستانی. (

 الدین نوري. بر اساس چاپ مسکو. تهران: نشر زهره.به کوشش نظام شاهنامه. ). 1378فردوسی، ابوالقاسم. (

 ترجمۀ رشید یاسمی.تهران: صداي معاصر. ایران در زمان ساسانیان.). 1378سن، آرتور. (کریستین

فرآیند برگزاري جشن مهرگان در قرون نخستین  ). 1387اکبر. (محمودآبادي، سید اصغر و عباسی، علی

 .282-257: صص 68. ش 87زمستان ». مجلۀ فرهنگ، ویژة تاریخ« اسالمی.

 چ دوم. ترجمۀ باجالن فرخی. تهران: انتشارات اساطیر. شناخت اساطیر ایران.). 1385هینلز، جان راسل. (
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