
                  األعیاد في العالم اإلسالمي

                                                       ترجمة أ. د. دالل عبّاس

 جشن  – [العید، االحتفال، الحفل].

 تشتمل هذه المقالة على األقسام التالیة:
  مقّدمة ألسنّیة.1-

 نشأة األعیاد وتطّورها.2-
 األعیاد اإلیرانّیة:3-

 أ- األدوات والوسائل، والتحضیرات

 ب- األعیاد الدورّیة
 ج-األعیاد الشخصّیة، الحكومّیة، الوطنّیة

 العید في العالم اإلسالمّي:4-

 أ-مقّدمة عاّمة
 ب-أعیاد  العالم اإلسالمّي

 ج-الممارسات والمظاهر االحتفالّیة

 د-أمكنة إقامة األعیاد
 ه-المعتقدات الشعبّیة

من1) مشتّقة الفهلوّیة في (jašan) و"َجَشن" الفارسّیة في "جشن" لفظة            ألسنیا .

األعمدة (بارتولومه 1، و"التضّرع" "التعّبد" ومعناها ،(yasna) األفستائّیة         اللفظة
التي ،(yájati) َیْهَجتى الفدائّیة للفظة نفسه الجذر من اللفظة أصل .(1274-1270           

في (yašta) َیْشَته ،(yaz) یز أخرى: ألفاظ إلى واإلبدال اإلعالل طریق من              تحّولت

[ومن البهلوّیة في (yazd-) وَیْزد القدیمة، الفارسّیة في (yad-) وید األفستائّیة،             اللغة
في (yštn) ویشتن (yz) ویز ،(yašn) َیْشْن و وَیْزتان/یْزدان] وإیزد، َیَزَته، إلى              ثّم

1 . Bartholomae  
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(ĝia) ا-یْج الِقدم في االغائر الهندو-أوروبي األصل إلى كّلها وتعود البارثّیة؛             المانوّیة
التي "سور"، لفظة هو الفارسّیة في جشن للفظة األقدم المرادف ص108).             (بیلي 2،

ص533) وولف 3، إلى العودة (تجدر الفردوسّي شاهنامة في عّدة مّرات            وردت

الدین فخر ذكره الذي المثل هذا المثال، سبیل على الفارسّیة، النصوص من              وغیرها
جمشید با گفت نیكو "چه ص438): (مج1، للعید سور لفظة مستخدًما الجرجانّي              أسعد

جمشید/المأتم دستور في القول أحسن [ما سور" مه و باد شیون َمه نادان               دستور/به

تو "گر :(281) الدعاء هذا في خسرو ناصر قول أو الجهالء]. لدى سّیان               والعید
وجهك وّجهت أنَت [إْن مشكور" وسعى باد خوش روزت رو/ روى مى سور               سوى

االسمین في باقیة تزال ال اللفظة وهذه مشكور]، وسعیك سعٌد [سور]/فأّیامك العید              نحو

في للعزف المستخدم الناي على ُیطلقان اللذین و"سورنا/شرنا" سوران"           "ختنه
،(2428 البیت ص158 مج3، (الفردوسّي، الشاهنامة في جاء واألعیاد.           االحتفاالت

سیاوش قال وقد وفاته، بعد سیاوش منامه في رأى ویسه موبذ أّن كیخسرو والدة                عن

کیخسرو سوَرآزاده  شب  نواست / جشنی  و نوآئین  روزی  "که  کن  شادی  و "برخیز               له:
بتحریر االحتفال لیلة إّنها جدید/ وعید جدید، یوم "فهذا وافرح [ِانهض             است"

األنموذجین كانا اللذین والمهرجان [النوروز] النیروز أّن بالذكر الجدیر           كیخسرو].

استخدمت وقد َعَلم، اْسَمْي والعربّیة الفارسّیة في اسمیهما نجد اإلیرانّیة، لألعیاد             األرفع
للعید المطلق بالمعنى المهرجان، وكذلك المطلق، للعید اسًما النوروز أو النیروز             لفظة

 أو االحتفال، وكذلك كلمتا آذین وجشنواره (اإلمام الشوشتري، ص12).

معّینة مواقیت ص ویخصُّ یحدُّد الشعوب من شعب كلُّ وتطّورها . األعیاد            2)نشأة
حیاة في مهّمة ُتحسب التي األّیام أو لألحداث تخلیًدا االحتفالّیة المراسم وإقامة              للتجّمع

واللهو واللعب واالنشراح والسرور الفرح مع المواقیت هذه ترافقت إن الشعب،             هذا

2 . Bailey 

3 .  Wolff  
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ذكرى تكون حین أّما أعیاًدا، ُتحسب فإّنها ُتذكر)، ال التي الصغیرة (حتى الهدایا               وتبادل
إلى الناس یلجأ الحالتین وفي بالفارسّیة]. [سوك "مأتًما" ُتسّمى فإّنها حزین             لحدث

من كثیر في لكْن ،("Feasting" ماّدة واألخالق ، الدین (د. والدعاء            التضّرع

تنال التي والتعابیر األسطرة، من هالٌة محّله وحّلت األصلّي، معناها ُنسي             الحاالت،
ص371 (كراسنوولسكا 4، القومّیین باألبطال والمرتبطة الشعبّیة، الجماهیر         استحسان

للعید نفسها اللفظة المجتمعات من كبیر عدد في اسُتخدمت السبب، لهذا بعدها).              وما

"جشن عبارة محّل حّلت التي بالفارسّیة األموات] [عید مردگان" "عید مثل             وللمأتم
اإلنجلیزّیة، في الماضین" 5 "عید لـ معادلة وهي فروردگان)، (فروردینگان/           َفرَوَهرها"

 و"عید األموات" 6 في الفرنسّیة (← روح األمیني، ص13).

العائالت حاجة األصل في هو األعیاد، من عید إقامة إلى والداعي المسّبب              إّن
في محّدد، وقت في فیقومون والمشاربة، والمؤاكلة والتحاّب التعاون إلى            والمجتمعات

من والتخّفف العمل، عن بالتوّقف الجمیع، في تأثیره له كان ویوٍم معّین حدث               ذكرى

ویعكفون جدیدة، وأمور أشیاء إلى والتطّلع والعتیق، القدیم عن والتخّلي القیود،             بعض
أفراحهم استعراض خالل من وتآلفهم صالتهم ویعّمقون والتسلیة، المرح           على

والقومّیة الوطنّیة وعاداتهم تقالیدهم في المتجّذرة والتضرّعات واألدعیة          المشتركة،

التجّمعات هذه كانت البدائّیة المجتمعات في ص.ن). م.ن، واألخالق ، الدین د. ←)            
وبما المؤونة؛ على الحصول أو العدو، على االنتصار أو وفیٍر، بصیٍد الظفر بعد               ُتعقد

ونوایاهم الدینّیین والقادة الكهنة أدعیة مع مترافقة كانت واألعمال األفعال هذه             أّن

عملهم)، فیتضاعف والمعنوّیة، الروحّیة القّوة من مزیًدا الشباب یمنح ذلك (ألّن             الخّیرة

4 . . Krasnowolska  

5 . feast of the dead 

6 . féte de morts 
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ص مج1، (وونت 7، األعیاد من عید بكّل خاّصة وتضّرعات شكر دعاء تدریجیا             ُوجد
ال المؤونة على الحصول سّیما وال األعمال هذه أّن وبما بعدها)، وما 171 ،141              

السنة فصول وبین األعیاد هذه إقامة بین تقلیدّیة عالقة ُأِقّرت محّدد، زمن في إّال                تتیّسر

اإلنسان)، مصیر في تأثیر ذات أّنها یعتقدون كانوا (التي السماوّیة األجرام أوضاع              أو
الدین د. ←) والشهور السنة وبدایة مهّمة، زمانّیة مفاصل تعیین ذلك عن              ونتج

األولى األعیاد كانت .(346-344 ص133، نیلسون 8، ص.ن؛ م.ن،          واألخالق ،

أن بعد األخرى األعیاد وانوجدت والفصلّیة، الزراعّیة األعیاد عادًة هي جدا             القدیمة
تحدید باإلمكان وأصبح منطقیا، را تطو وتطّورت المجتمع، في المواقیت تحدید            تقّدم

نجاة أو السنة، رأس أو الشعب، النتصار السنوّیة الذكرى أو الشخص والدة              تاریخ

في یرسخ دقیًقا، تحدیًدا بشرّي عمل أو طبیعّیة ظاهرة عن ناجم بالٍء من               الناس
  الذاكرة.

لألّمة، زعیًما الفرد یصبح حین لكن فردّیة، أو قومّیة شعبّیة إّما األعیاد عام               بشكل

نیلسون، ص.ن؛ م.ن، واألخالق ، الدین د. ←) قومّي عیٍد إلى الشخصّي عیده              یتحّول
682-688؛ ص76-70، مج2، نرینغ 01، و شرادر 9 بعدها؛ وما 341           ص133،

 نیبرغ، ص38).

 3) األعیاد اإلیرانّیة
 ألف) الوسائل والتحضیرات

والنجاح والفرح واالجتهاد والجّد العمل حّب على مطبوعین القدماء اإلیرانّیون            كان
عادة تبدأ كانت الحجرّیة، األخامینّیین كتابات إّن بحیث معّینة، مواقیت في النعم              وشكر

7 . Wundt  

8 . Nilsson 

9 . Schrader 

10 . Nehring  
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الفرح للبشر وخلق والبشر، واألرض السماء خلق الذي أهورامزدا، إلى            بالتضّرع
  والسرور (← كنت 11، ص211-210).

إلى األعیاد هذه تقسیم یمكننا القدماء. اإلیرانّیین أعیاد تعّددت الفكرة لهذه             ونتیجة

منها واحٍد بأّي االهتمام عدم إّن الدینّیة النصوص وفي الدینّیة، األعیاد طبقات:              ثالث
والفردّیة، المحلّیة واألعیاد ثواب؛ إقامتها وفي الفصلّیة، واألعیاد كبرى؛ خطیئًة            ُیحسب

Festivals" ماّدة واألخالق ، الدین د. ←) والمكان الزمان بتغّیر تتغّیر كانت             التي

.("Festivals. I: Zoroastrian" ؛  د. إیرانیکا ، ماّدة" (and fasts (Iranian 
أن یجب ال إّنما التقویم*)، ←) المواقیت وتحدید بالتقویم مرتبطة كّلها             األعیاد

المعاصرة العلمّیة القواعد متبعة بدقٍّة، للتقویم مراعیًة كانت القدیمة الشعوب أّن             نتصّور

خلیًطا أیًضا نجد اإلسالمّیة، الحقبة إلى العائدة والعربّیة الفارسّیة النصوص في             (حتى
ص176-174). زاده، تقي ←) واألّیام األعیاد بتوقیت یتعّلق ما في عجیبة             وأخطاء

والسنة النهرین، بین ما شعوب أوساط في الشائعة هي القمرّیة السنة كانت              مثًال

اإلیرانّیون وكان القدماء، المصرّیین لدى الشائعة هي یوًما) 365) الناقصة            الشمسّیة
الشعوب من وغیرهم جمیًعا كانوا إّنما كلیهما، السنتین یعرفون األخامینّي العصر             في

شهًرا، عشر اثني إلى المقّسمة السنة أي یوًما، 360 السنة عملیا یستخدمون العالم،               في

كان ذلك وسبب التقویم)، هذا على تسیر دوٌل اآلن حتى (هنالك یوًما ثالثین               والشهر
-109 ص52-50، (م.ن، اإلدارّیة األمور في العملّي واستخدامه التقویم، هذا           بساطة

حسبان فرضّیة أساس على محّددة اإلیرانّیة األعیاد معظم فإّن السبب، لهذا .(110            

أبو قّدمها التي التوضیحّیة الشواهد على بناًء یوًما- 360 القدیمة اإلیرانّیة             السنة
الحاشیة (ص50، زاده تقي وأیًضا ص11)، (1341هـ/1923م، البیرونّي          الریحان

 88)، وإّال لحدثت مشاكل عدیدة.

11 . Kent 

5 
 



األوقات من وقت في مة مقس كانت اإلیرانّیة، السنة أّن على القرائن من العدید               هنالك
الفصل وكان الخمسة"، "األصابع أساس على ُتحسب متساویة، غیر فصول سّتة             إلى

ذلك وبعد فصل، كّل لقدوم ُیعّیدون الغابرة، األزمنة في اإلیرانّیون وكان گاه"، "               ُیسّمى

في السّتة [األعیاد (جهنبار) "گاهانبار" إلى وتحّولت دینیا، طابًعا األعیاد هذه             اّتخذت
األصل في كانت فصلّیة، كأعیاد هنا إلیها نشیر التي كّلها األعیاد هذه القدیمة].               إیران

من المؤّلفة السنة ذلك بعد شاعت لكْن یوًما، 360 الـ ذات بالسنة ومرتبطة واحًدا،                یوًما

هذه سمُّیت السنة. على أّیام خمسة من مؤلٍّفة وحدة إضافة من بّد ال وكان یوًما، 365                
ُتحسب لم عملیا أّنها وبما المباركة)، أو الجّیدة (الخمسة وه" "پنجك أو "اندرگاه"               الوحدة

زاده، (تقي (دزدیده=المـُسَتَرقة)، "دوزیدك" مثل أسماء علیها ُأطلقت السنة، من            جزًءا

هذه حول االطالع من لمزید ومصادره؛ 233-229 ،109-101          ص16-11،
 األعیاد ←  خرده أفستا ، ص223-215، 223-238).

اإلیرانّیة شهوَرهم نّظموا قد كانوا األخامینّیین أّن من الرغم على أخرى، ناحیة               من

سنین بضع وبعد الربیع، فصل بدء مع تبدأ سنتهم وكانت البابلّي، التقویم              بحسب
:4 الجزء التقویم*، ←) التقریبّي موضعها إلى الفصول ویعیدون كبیًسا، شهًرا             یضعون

سّیما ال یوًما، 360 تعّد التي السنة وفق یعملون أنفسهم هم كانوا ،(2 الفقرة ألف،                 القسم

السنة تعّرفوا نفسها الحقبة في لكن .(1 الحاشیة ص606، هالوك 21، ←) وإداریا              مالیا
،17 الكتاب الصقليّ 31، دیودوروس ←) واعتمدوها یوًما 365 الـ ذات            المصرّیة

الكتاب ،24 الفقرة ،3 الفصل ،3 الكتاب روفوس 41، كورتیوس 6؛ الفقرة ،77              الفصل

ألّن األعیاد، توقیت في فوضى إلى التقویم هذا اعتماد أّدى .(8 الفقرة ،6 الفصل ،6               
ذلك بعد اآلخر والبعض السنة، رأس أعیاَد القدیم التقویم بحسب یقیم كان الناس               بعض

12 . Hallock  

13 . Diodorus Siculus  

14 . Curtius Rufus 
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األّیام تكون أن األّول هرمزد الساسانّي الملك أوامر صدرت أْن إلى أّیام،              بخمسة
أّیام سّتة الكبرى األعیاد مّدة بتمدید المشكلة وُحّلت أیًضا، أعیاًدا الموِعَدین بین              الفاصلة

الریحان أبا أّن من الرغم على ص224). 1340هـ/1922م، البیرونّي، الریحان            (أبو

واألعیاد الكبرى، األعیاد كّل واقعیا كانت فقط، النیروز بعید یتعّلق ما ذكر              البیرونّي
واألهم، األكبر العیَد السادس الیوُم ُیعّد كذلك، أّیام سّتة (الجهنبار) األخرى             السّتة

أّن بما ذلك، مع ص807). (بویس 51، الكبیر" "المهرجان أو الكبیر" "النیروز             ویسّمونه

حصل الیوم، ربع بمقدار الحقیقّیة الشمسّیة السنة من أقّل یوًما 365 الـ ذات السنة                هذه
"الخمسة أحیاًنا المصادر ذكرت السبب ولهذا الفصول، مواقیت في اختالف            تدریجیا

إسفند نهایة في وأحیاًنا الشمسّیة]، السنة من الثامن [الشهر آبان أّول في              المسَترقة"

أو جدیدة، سنة رأس بعیَدي یحتفلون وكانوا الشمسّیة]، السنة من عشر الثاني              [الشهر
("گاهانبارها األخرى السّتة األعیاد مواعید حول اختالف هنالك كان كما            بثالثة،

حوالى سعى 488-531م)، (حك: األّول قباد الساسانّي الملك أّن یبدو إّنما             [الجهنبار]).

األعیاد مواقیت وثبَّت الیوم، وربع یوًما 365 السنة وجعل الكبیسة، إلیجاد 507م              العام
العصور في حتى العلمّیة، الناحیة من كثیًرا ینفع لم التجدید هذا لكّن ص808)،               (م.ن،

وقد الهند، زرادشتّیي لدى سنة 120 لكّل واحد شهر كبیسة سوى ُیعتمد لم               المتأّخرة،

.("Festivals.I: Zoroastrian" ماّدة إیرانیکا، (د. دینّي خالف إلى أیًضا ذلك            جّر
السنة قاعدة على اإلیرانّي التقویم استقّر والجاللّیة، المعتضدّیة العلمّیة الكبیسات            باعتماد

األولى السّتة األشهر من شهر كّل على یوٍم وبإضافة التقویم*)، ←) الحقیقّیة              الشمسّیة

الذي [العید المهرجان عید تأّخر فقد واألّیام، لألعیاد األصلي الترتیب اختّل السنة،              من
تیركان عید وتأّخر أّیام، سّتة الشمسّیة] السنة من السابع الشهر أي مهر شهر في                ُیقام

والثالث أّیام، ثالثة الشمسّیة] السنة من الرابع الشهر أي تیر شهر في یقام الذي                [العید

منه، عشر الثامن الواقع في هو الشمسّیة] السنة من السادس [الشهر شهریور من               عشر

15 . Boyce  

7 
 



التقویم*، ←) خرداد 28 الواقع في هو الشمسّیة] السنة من الثالث [الشهر خرداد               و26
  الجزء4: التقویم في إیران ، القسم ج).

الریحان أبو وینقل والمهرجان، النیروز هما قطبین حول اإلیرانّیة السنة            تدور

قال قد كان الفارسّي سلمان أّن مفادها روایًة ص224) (1341هـ/1923م،            البیرونّي
وفي العقیق، من زینًة النیروز یوم لعباده خلق قد اهللا إّن نقول كنا اإلیرانّیین، عهد                 "على

یفُضُل كما األّیام، سائر َیْفضالن الیومین هذین فإّن لذلك الزبرجد، من زینًة              المهرجان

كانت السنة، من النصفین هذین من واحد كّل خالل األخرى". الجواهَر الجوهران              هذان
الشتاء، فصل لبدایة و خّرم الصیف، فصل لبدایة تیركان أخرى: مهّمة أعیاٌد             هنالك

في احتفال وُیقام المالئكة، أو اآللهة أحد اسم الشهر أّیام من یوم كّل على یطلق                 وكان

وُیسّمى ألهورامزدا، صا مخص شهر كّل من األّول الیوم كان خاّصة. بمراسم الیوم              ذلك
مخّصصة والعشرون والثالث عشر والخامس الثامن األّیام، وكانت هرمزد"،           "[یوم]

یلیه، الذي الیوم باسم ویوصف [الخالق]"، "َدى=آفریدگار ُیسّمونه وكانوا           آلفریدگار،

حتى الثاني من األّیام كانت دین". به و"َدى بمهر" "َدى و بآَذر"، "َدى یقولون                وكانوا
الماضین لذكرى عشر التاسع والیوم [امشسپند]؛ السّتة للمالئكة مخّصصة           السابع

بأسماء ُتسّمى كانت األخرى واألّیام فروهر]"، لمالك السم آخر [لفظ "فروشي             وُیسّمونه

تیر [القمر]، ماه [الشمس]، خورشید [المیاه]، آبها [النار]، آتش           اآللهة:
وزمین [السماء]، وآسمان [الریح]، وباد [المواشي]، وگوش         [باران=األمطار]،

األّیام كانت ص262-182). مج2، معین، ←) [الكواكب] وستارگان          [األرض]،

النصف (بدایة عشر الخامس الیوم ینسبون كانوا مثًال المحبوبة، لآللهة مخّصصة             الباقیة
إلى العشرین والیوم اإلیرانّیة)، للدیار الحافظ المیثاق، (إٰله مهر إلى الشهر) من              الثاني

نظیر اسمه الذي الیوم في اإلیرانّیین). المحاربین ونصیر واالنتصار، فر الظَّ (إٰله             بهرام

في مثًال والشهر. للیوم المشترك باالسم العید وُیسّمون ویعّیدون، یحتفلون الشهر،             اسم
ُیسّمى عیًدا یقیمون مهر، شهر من عشر) الخامس (الیوم مهر المسّمى             الیوم
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الریحان أبو ←) سده" "عید أهّمها للنار أعیاٌد أیًضا عندهم كان             "مهرگان=المهرجان".
ص253- 1403هـ/1983م، نفسه، ص240-215، 1341هـ/1923م،      البیرونّي،

بأعیاد یتعّلق ما في االطالع من لمزید ص43-48؛ الخیر، أبي بن شهمردان              261؛

تاریخ في ملك وأّول األولى، البشرّیة النماذج سن 61، كریستن ← القدماء             اإلیرانّیین
إیران نفسه، ص138-160؛ مج2، ص182-146، مج1، األسطوريّ 71،         اإلیرانّیین

د. واألخالق ؛ الدین د. ص792-815؛ بویس، ص68-78؛ الساسانيّ 81، العهد           في

مج2، كمبریدج 02، إیران تاریخ في هارتنر 91 مقالة ← أیًضا ن؛ ص. م.ن،              إیرانیكا ،
من فیها ما لكثرة منها، االستفادة في الدقة توّخي ضرورة إلى وُننّبه              ص792-714،

داللة األكثر التحقیق على نعثر الالئقة). غیر والتعابیر بالمصادر، المتعّلقة            األخطاء

استندت الذي ،(306-305 (ص195-191، التقویم سّیما ال زاده، تقي آثار في             وفائدة
 إلیه جمیع اآلثار المكتوبة في عصرنا والمتعّلقة بالتقویم اإلیرانّي واألعیاد اإلیرانّیة).

لكّل إّن القول الجدیر من الدورّیة، األعیاد إلى التطّرق قبل الدورّیة. األعیاد              ب)

السّتة) (األعیاد والجهنبار وسده وبهمنكان وتیركان النیروز األعیاد: من           مجموعة
لحق الذي التغییر كثرة فإّن كذلك به. الخاّصة مقّدماته وفروردینكان السوري             واألربعاء

الممكن من أّن حّد إلى كبیًرا المصادر في مواقیتها وتغییر األعیاد تكرار جعل               بالتقویم،

الفّنّیة األبحاث المقالة هذه في سنتجّنب لذلك، والتعابیر؛ باألسماء خلط ذلك عن ینتج               أن
  حولها:

آذار]: 21 في یبدأ الشمسّیة، السنة من األّول [الشهر فروردین شهر أعیاد .1             

أّول منذ یبدأ اإلیرانّیة األعیاد أكبر السنة، رأس عید أو الجدید] [نوروز=الیوم              النیروز
16 . Christensen  

17 . Les types du premier homme et du premier roi dans l’histoire legendaire des Iraniens 

18 . L’Iran sous les Sassanides  

19 . Hartner  

20 . The Cambridge history of Iran 
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البیرونّي، الریحان (أبو روایة هنالك أّن علًما هرمزد). (یوم المــُسّمى الشهر             أّیام
شهر قّسموا جمشید بعد أتوا الذین الملوك إّن تقول ص218)            1341هـ/1923م،

عیًدا، منها خمسٍة كّل وجعلوا أّیام، خمسة من قسم كّل أقسام، سّتة إلى كّله                فروردین

إلى أصله یعود عیًدا كانت األولى السّتة األّیام أّن فیه شّك ال والذي المحسوم                لكّن
1403هـ/ نفسه، النیروز، مقالة ← مفّصل نحٍو على االطالع من (لمزید            جمشید

روز فروردین ماه ص217-219)؛ 1341هـ/1923م، نفسه، ص253؛         1983م،

تتّمة قارن ص35؛ نیكنام، 25؛ الفقرة ص38، خرداد]، یوم فروردین، [شهر             خرداد
المالك روز=یوم (سروش عشر السابع الیوم دي"). ماه=شهر "َدى ماّدة            المقالة،

أبو ←) عیًدا ویّتخذونه الزمزمة"، بداة أو الخراج" "بدایة ُیسّمونه كانوا             سروش)

الیوم ص238-236). مج2، معین، ص219؛ 1341هـ/1923م، البیرونّي،         الریحان
متعّددة)، (بأشكال فروردینكان" "عید ُیسّمى (فروردین/َفْرَودین)، من عشر          التاسع

ص241-240 مج2، معین، ←) األسالف أرواح إلى مهداة خاّصة مراسم فیه            یقیمون

السائد التقویم بحسب لألرواح یقیمونه كانوا الذي هو والمفّضل األكبر اآلخر العید .(             
السنة من األخیر عشر، الثاني [الشهر إسفند شهر من األخیرة الخمسة األّیام              في

الریحان أبو ←) السنة من (اندركاه) اإلضافّیة الخمسة األّیام ویشمل            الشمسّیة]،

أیًضا ص256؛ 1403هـ/1983م، نفسه، ص224؛ 1341هـ/1923م،        البیرونّي،
 شهمردان أبي الخیر، ص46).

كّل من الثالث الیوم ُیسّمى الشمسّیة]. السنة من الثاني [الشهر أردبیهشت شهر أعیاد .2              

بالنار والموكل الفضلى"، "الحقیقة مظهر ُیمّثل الذي المالك أردبیهشت، باسم            شهر
ُیجعل الشهر اسم الیوم اسم یطابق وحین والعهود. المواثیق على والمحافظة             والضوء

ص219؛ 1341هـ/1923م، نفسه، ←) "أردبیهشتكان" وُیسّمى عیًدا، الیوم          هذا

زاده، تقي ←) الحدائق" جشن=عید "گلستان كوشیار سّماه ص242).           الكردیزي،
م.ن، ←) محفوظ بن القاسم أبي زیج في بالعربّیة الحلشان" "عید وعبارة              ص191)،
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من عشر الخامس حتى العاشر من األّیام الُجلستان". "عید ُیلفظ أن یجب              ص305)
كان له، مرجًعا وكوشیار آفرینكان من كلٌّ اعتمده الذي التقویم في أردیبهشت              شهر

أبي من كّل روایة على بناًء لكن ص191)، م.ن، ←) زرمیه َمئیذیو [عید]               جهنبار

یبدأ ص.ن)، (م.،، والكردیزّي ص.ن)، م.ن، (1341هـ/1923م، البیرونّي          الریحان
الثالثین في وینتهي روز)، (أْشتاد والعشرین السادس الیوم في الثالث [العید]             الجهنبار

 (َأَنگران=األیّام المضیئة).

كان خردادكان المسّمى العید الشمسّیة]، السنة من الثالث [الشهر خرداد أعیاد .3            
ص220 1341هـ/1923م، البیرونّي، الریحان (أبو خرداد شهر من السادس في           ُیقام

األصل] في [بالعربّیة البقر" و"عید خرداد]، [عید جشن" "خرداد أیًضا ُیسّمى وكان ،(             

جدا، مهّمة القدیمة إیران في البقرة كانت كوشیار). عن نقًال ص.ن، م.ن، زاده،               (تقي
ُیفّسر ما وهذا فریدون، بتربیة عالقة على أخرى ناحیة من كانت كما العمران،               ومصدر

 وجود عّدة أعیاد للبقر (← تتّمة المقالة).

البیرونّي، الریحان أبو ←) الثالثین حتى والعشرین السادس من األّیام البعض              عّد
الذي الرابع الجهنبار (242 ص238، الكردیزّي، ص.ن؛ م.ن،          1341هـ/1923م،

"عید والعشرین الثامن الیوم ُیسّمون وكانوا النباتات. خلق بمناسبة فیه            یحتفلون

وكانوا محفوظ)، بن القاسم أبي زیج عن نقًال ص253، زاده، تقي ←)              الریاحین"
 ُیسّمون الیوم الثالثین "آبریزكان" أو "عید االغتسال" (القزویني، ص80).

تیر شهر من السادس الیوم كان الشمسّیة]. السنة من الرابع [الشهر تیر              4.أعیاد

أبا أّن ومع ص.ن). م.ن، 1341هـ/1923م، البیرونّي، الریحان [أبو النیلوفر"            "عید
مائّي، نبات النیلوفر لكّن العهد"، حدیث العید] [هذا یعّدونه إّنما یقول" البیرونّي              الریحان

حدیثة وخرداد النیلوفر بین العالقة عّد یمكن ال إًذا للمیاه، الحارس الملك وهو               وخرداد

  العهد.
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رامي [آرش كمانگیر آرش لرمایة تخلیًدا [تیر=نبلة]) تیر (یوم عشر الثالث             الیوم
1403هـ/1983 نفسه، ص220-221؛ (م.ن، الصغیر" "تیركان عید یقیمون         النبال]،

االغتسال" "عید أیًضا ُیسّمى العید هذا كان ص243). الكردیزّي، ص254؛            م،

كالنیروز أیًضا تیركان عید كان ص238)، (الكردیزّي، المیاه] [صّب           و"آبریزكان"
"تیركان ُیسّمى الضیاء) (یوم تیر شهر من عشر الثامن والیوم أّیام، سّتة              والمهرجان

تیركان عید كان السنجرّي). الزیج عن نقًال ص192، زاده، تقي ص.ن؛ (م.ن،              الكبیر"

ص324 زاده، تقي ←) أیًضا التلمود في ُذكر أّنه حّد إلى ا مهم تیر" تمجید "عید                 أو
 والحاشیة 4؛ (← تیركان* أیًضا).

الیوم اسم تالقي على بناًء الشمسّیة]، السنة من الخامس [الشهر امرداد             5.أعیاد

الریحان (أبو مردادكان" "عید عیًدا أمرداد شهر من السابع الیوم اُتخَذ             والشهر،
یقول كما أو ،(243 ص238، الكردیزي، ص221؛ 1341هـ/1923م،          البیرونّي،

(َدى عشر الخامس الیوم ویّتخذون ص192). زاده، تقي ←) مرداذ" "عید             كوشیار

أبي زیج عن نقًال ص305، زاده، تقي ←) آذر" "جشن النار عید أمرداد من                بمهر)
(یوم أمرداد من عشر التاسع الیوم أّن أیًضا المراجع هذه في ورد محفوظ). بن                القاسم

 فروردین) ُیسّمونه "عید آفریدون"، لكن من دون ذكر مناسبته (م.ن، ص.ن).

هرمزد یوم ُیعّد الشمسّیة]، السنة من السادس [الشهر شهریور أو شهریر             6.أعیاد
في قائًما یزال ال العید وهذا للنجباء]، النار [عید نجبا" جشن "آذر شهریور شهر                من

ص 1341هـ/1923م، البیرونّي، الریحان (أبو الشتاء بدایة وُیحسب         طخارستان،

"عید شهریور) أو شهرَیر (یوم الرابع الیوم في یقیمون األكثرّیة لكّن ،(223-222            
الشهر، واسم الیوم اسم توافق على وبناء مج2،ص214-213)، معین، ←)            آذر"

ص243 الكردیزّي، ص.ن؛ م.ن، البیرونّي، الریحان أبو ←) "شهریوركان"          ُیسّمونه

آذر" "عید كان ص.ن)، م.ن، البیرونّي، الریحان أبو ←) الروایات إحدى وبحسب .(             
هائلة، ناًرا منازلهم في یوقدون البرد فصل قدوم بسبب الناس ألّن البیتّیة، النار عیَد                هذا
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في وردت روایة وبحسب ذلك. بعد ویحتفلون اهللا، إلى بالتضّرع یقومون تام              وبحرص
مولد "عید الیوم هذا ُیعّدون كانوا "شهریور")، ماّدة القاطع ، (البرهان القاطع             البرهان

 داراب".

وحبوب مویز "یوم كوشیار قاله ما وبحسب سفندارمذ)، (یوم الخامس الیوم              كان
أبو وأّما ص192)؛ زاده، تقي ←) والحشرات" العقارب و"یوم المسحوقة"،            الرّمان

(تتّمة إسفند" "یوم إسفندارمذ إلى تعود الخصائص هذه أّن ذكر فقد البیرونّي              الریحان

الروایات إحدى على بناًء مهر)، (یوم عشر السادس الیوم ُیسّمون كانوا             المقالة).
مج 1414-1416هـ/1994-1996م، البیرونّي، الریحان أبو ←) األّول"        "الخریف

ص259؛ مج1، (م.ن، الخامس الجهنبار أّیام أّول ُیعّدونه وكانوا ص263)، ،1           

المنیر) روز=الیوم (َرَشن عشر الثامن الیوم ُیعّدون وكانوا ص244).           الكردیزّي،
القانون بحسب ص462). المیداني، ←) الثاني الخریف أو الخاص"           "الخریف

الجهنبار أّیام آخر بهرام)، (یوم العشرون الیوم یصبح ص.ن) (م.ن،            المسعودّي

←) وكوشیار (9 الفقرة ص242، أفستا ، (خرده كهنبار آفرینغان بحسب أّما             الخامس،
  تقي زاده، م.ن، ص.ن)، الجهنبار الثالث یأتي في األّیام من 25 حتى 30 شهرَیر.

"مهرگان"- المهرجان عید الشمسّیة]. السنة من السابع [الشهر ِمهر           7.أعیاد

كبیرة، أهمّیة إیران تاریخ طیلة له كان والذي اإلیرانّیة، غیر المصادر في              المعروف
أو الصغیر" "المهرجان على (لالطالع أّیام سّتة یستمّر النیروز كعید به االحتفال              وكان

أو الكبیر" "المهرجان نهایة وحتى مهر یوم أي عشر الخامس الیوم في العاّمة"               "عید

إلى المنسوب وأساسه رام"، "یوم أي والعشرین الواحد الیوم في الخاّصة"             "عید
شهر أّیام من هرمزد یوم [المهرجان*]). مهركان ← الضّحاك على وانتصاره             فریدون

1341 البیرونّي، الریحان (أبو العاّمة" "خریف أو الثاني" "الخریف ُیدعى كان            مهر

من األّیام السنجرّي). الزیج عن نقًال ص193، زاده، تقي ص333؛            هـ/1923م،
بناًء وذلك الرابع، الجهنبار ُیحسب كان مهر، شهر من الثالثین حتى والعشرین              الخامس
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(تقي وكوشیار ،(10 الفقرة ص242، أفستا ، (خرده كهنبار آفرینكان ذكره ما             على
 زاده، م.ن، ص.ن).

ُیسّمى آبان من الثاني االیوم كان الشمسّیة]، السنة من الثامن [الشهر آبان              8.أعیاد

ُیسّمى منه عشر الحادي الیوم وكان األّول"، "كاكیل المفرد الزیج في جاء ما               بحسب
والیوم األّول الیوم كانا الیومین هذین أّن الظاهر ص305). زاده، (تقي الثاني:              :كاكیل

في فروردینكان أو الجهنبار المسّمى العید من أّیام عشرة تستمّر دورة من              األخیر

كانوا فقد آبان)، (یوم العاشر الیوم في أّما ذلك. معنى ُیفّسر لم أحًدا لكّن المحلّي،                 التقویم
آخر في ص224). 1341هـ/1923م، البیرونّي، الریحان (أبو آبانكان" "عید           یقیمون

أیًضا ص244؛ الكردیزّي، ص264؛ ص.ن؛ (م.ن، السادس الجهنبار یأتي           الشهر،

 تقي زاده، ص73-74، 305؛ كایغر 12، ص325).

من األّول الیوم في یقیمون الشمسّیة]كانوا السنة من التاسع [الشهر آذر             9.أعیاد

[عید جشن" "بهار مختلفة: أسماء علیه ُیطلق كان كبیًرا، عیًدا هرمزد) (یوم آذر               شهر

أبو ص413؛ مج3، (المسعودّي، ب] المنصَّ [الكوسج برنشین" و"كوسه          الربیع]،
ص245-239)، الكردیزّي، ص256؛ 1403هـ/1983م، البیرونّي،       الریحان

(بیلي، الربیع أوائل ومعناه: بهار" "آبسال اسم وكذلك السنة، لبدایة مناسبان             واالسمان

بدایة ُیعّد األوقات من وقت في كان العید هذا أّن على تدّل الثالثة األسماء                ص225).
أّول "في یأتي كان آذر" "أّول مثًال، الساساني العصر في الحقیقة، وفي الجدیدة،               السنة

(1414-1416هـ/ البیرونّي الریحان أبو یقول كما ُیسّمى وكان الحقیقي.          الربیع"

المیمون الیوَم ص193) زاده، تقي وأیًضا ص.ن؛ م.ن،          1994-1996م،
وكیان العظیمة] [إیران خّره إیران على قیاًسا خراسان، وعظمة عّز (أي             "خراسانخّره"

 خّره [العصر السعید]).

21 . Geiger 
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آذر"، "عید هو عیًدا یقیمون فكانوا آذر، شهر من آذر) (یوم التاسع الیوم في أّما                 
  وكانوا ُیعّدونه مرتبًطا بنهایة البرد الشدید.

َدي، البهلوي: (أصلها دي لفظة الشمسّیة]، السنة من العاشر [الشهر َدي أعیاد .10             

صفات من [الخالق]، "آفریننده" بمعنى َدثوش) المتأّخر: واألفستائي َدْذوَوه،           واألفستائي:
(بارتولومه، وغیرها وآفریدگار دادار، الحالّیة: اهللا أسماء في داخلة وهي األرباب،             رّب

من ونستنتج الخالق]، [شهر أي آفریدگار" "ماه یعني دي إًذا 678-679)؛             األعمدة

(روت، دي شهر من تبدأ األوقات من وقت في كانت اإلیرانّیة السنة أّن القرائن                بعض
وجوه نرى السبب ولهذا ص63-61)، قارن ص55-54، زاده، تقي أیًضا            ص701؛

األّیام في المّتبعة التقالید سّیما ال الشهر، هذا في شائعة كانت التي المراسم بین                شبه

(یوم الشهر من األّول الیوم أّن وبما السنة. رأس في المّتبع والتقلید منه،               األولى
الریحان (أبو ومبارًكا سعیًدا والشهر الیوم تالقي عّدوا هللا، ص مخصٌّ            هرمزد)،

م.ن، 1341هـ/1923م، نفسه، 1414-1416هـ/1994-1996م،      البیرونّي،

تسعین كان النوروز عن الیوم هذا یفصل ما أّن وبما ص245)، الكردیزّي،              صص.ن؛
اسمه لكّن [التسعینّیة]، روز" "َنَوْد أیًضا ُیسّمى كان [المئوّیة]، "سده" لعید (تقلیًدا              یوًما

سعادت و"روز المبارك]، المیمون [الیوم روز" "خّرم بمعنى روز" "خّره كان             الرسمّي

وأّما الضیاء]. [یوم روز" و"وفّرهى العظیم] [الیوم و"فّرروز" السعد] [یوم            آور"
األصل المسیحّي بالعید وربطه الشمس]، یوم خورشید= [روز روز" "خور            تسمیته

  "یلدا"، فبناًء على التعابیر والتسمیات العامّیة الشعبّیة.

مخّصصة أیاما أیًضا تعّد والعشرون والثالث عشر والخامس الثامن األّیام            كانت
ص زاده، (تقي أعیاًدا وُتّتخذ بدین"، و"دي بمهر" و"دي بآذر" "دي وُتسّمى             للخالق،

م.ن، 1414-1416هـ/1994-1996م، البیرونّي، الریحان أبو قارن:        194؛

(أبو األّول الجهنبار أّنه أساس على عیًدا عشر الحادي الیوم یّتخذون وكانوا              ص.ن).
(گوش عشر الرابع الیوم كان ص226). 1341هـ/1923م، البیرونّي،          الریحان
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سیر من: (بدًال "سیرسور" عید ُیسّمى الشهور)، كّل من عشر الرابع الیوم              روز=اسم
الثوم مع اللحم فیه یأكلون كانوا ألّنهم كذلك سمُّي سیر=الثوم، [ومعنى سیرسوا)،              سوز،

م.ن، 1341هـ/1923م، نفسه، 1414-1416هـ/1994-1996م؛ (نفسه،       المحّمر]

  صص.ن: الكردیزّي، ص245؛ یبوستي 22، ص244؛ آیلرس 32، ص9).
(11 الفقرة ص243-242، أفستا ، (خرده كهنبار أفرینكان ذكره ما على            وبناء

شهر من العشرین حتى عشر الخامس من األّیام ص.ن)، م.ن، زاده، (تقي              وكوشیار

أكل ویوم دي" "عید عشر الخامس الیوم كوشیار عّد وقد الخامس. الجهنبار كانت               دي.
اللیلة أي الیوم، هذا لیلة في ص194). (م.ن، "كالیل" أیًضا وسّماه والسعتر،              الثوم

[البقرة "گاوكثل" عید یقیمون عشر، السادس والیوم عشر الخامس الیوم بین             الفاصلة

العادات بعض في الحصان بها ُیزّین التي الزینة معناها (كتل، ُكتل" "گاو أو               المزّینة]،
نفسه، قارن ص.ن؛ م.ن، 1341هـ/1923م، البیرونّي، الریحان (أبو مثًال           كالتعزیة

یدّل گاوكیل). لیلة :265 ص260، مج1،        1414-1416هـ/1994-1996م،

كانت حین اتُّخذت قد آنًفا االمذكورة والعادات التقالید أّن على بالسنة التفاؤل              موضوع
الحاشیة ص175، الساسانّي، العصر في إیران سن، (كریستن دي شهر في تبدأ              السنة

.(3 

"عید أو الثالث" دي "عید یسّمونه عیًدا یقیمون كانوا والعشرین، الثالث الیوم في               
مج1، 1414-1416هـ/1994-1996م، البیرونّي، الریحان (أبو األخرى"        الثالثة

زاده، (تقي دي" "عید العید هذا كوشیار سّمى .(246 ص239، الكردیزّي،             ص260؛

 م.ن، ص.ن).

من الثاني الیوم في الشمسّیة]. السنة من عشر الحادي [الشهر بهمن أعیاد .11             

"بهمنجمة" أو بهمنكان" "عید الشهر، واسم الیوم اسم توافق بمناسبة ُیقام بهمن،              شهر

22 . Justi   Eilers 

23 . Eilers 
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ُیسّمى ص266). الكردیزّي، ص257؛ 1403هـ/1983م، البیرونّي، الریحان         (أبو
البیرونّي، الریحان (أبو الجدیدة المئوّیة أي [برسده/نوسده] أو َبرَسدق الخامس            الیوم

األعیاد بین من وكان ص.ن)، م.ن، الكردیزّي، 258؛ ص           1403هـ/1983م،

یوًما خمسین (َسَده=قبل سذق العاشر الیوم ُیسّمون كانوا العام. من الفصل بهذا              الخاّصة
العید هذا كان عشرة. والحادیة العاشرة اللیلتین في ویعّیدون النوروز)، عید من              ولیلة

ُیقام طویًال زمًنا وظلَّ عید)، (←سده*، واستمرارّیة تفاصیَل اإلیرانّیة األعیاد أكثر             من

الیوم به. المتعّلقة المعتقدات بعض الیوم حّتى الناس لدى یزال وال محّلیا. أو               رسمیا
عن نقًال ص305، زاده، (تقي البدن لصّحة بهمن [ماء] شرب عید كان عشر               الخامس

عیًدا یقیمون كانوا الریح)، (یوم والعشرین الثاني الیوم في محفوظ). بن القاسم أبي               زیج

من مدیدة مّدة بعد الریح، فیه تهّب الذي بالیوم احتفاًال باذوره)، (واذبره، بادَبَره               باسم
أبو ←) الحمالن صوف تحّرك أّنها حّد إلى قوّیة ریٌح [الممطرة]، الریاح              انقطاع

45؛ ص الخیر، أبي بن شهمردان ص228؛ 1341هـ/1923م، البیرونّي،           الریحان

إّن ص.ن) (م.ن، البیرونّي الریحان أبو یقول كوشیار). عن نقًال ص195، زاده،              تقي
صا مخص وكان وأفراحه، تفاصیله بجمیع العید هذا یقیمون كانوا وضواحیها قّم             أهل

اسمها كان أسبوعّیة سوًقا یقیمون إصفهان أهالي وكان السنة]، [رأس النیروز             لعید

  كین، یقضون المّدة كّلها فیها بفرح وسرور.
االغتسال" "عید ُیقام كان أنیران)، (یوم بهمن شهر من الثالثین الیوم             في

الریحان (أبو بالمیاه البعض بعضهم الناُس یرمي وفیه المیاه)           (آبریزكان=صّب

إقامة استمّرت ص247). الكردیزّي، ص228-229؛ 1341هـ/1923م،        البیرونّي،
رّش "عید باسم الصفوّي العصر في شائًعا كان أّنه حتى طویلة، مّدة المیاه" صّب                "عید

 المیاه" ( ← مقالة تیركان*).

شهر في هرمزد یوم كان الشمسّیة]. السنة من عشر الثاني [الشهر إسفند              12-أعیاد
ص زاده، (تقي الربیع عید أي جشن" "بهار الروایات إحدى تقول كما ُیسّمى              إسفند

17 
 



الیوم وفي مازندران. في محلیا عیًدا األرجح على وكان المفرد). الزیج عن نقًال ،305              
أّن وبما عیًدا. یقیمون كانوا والشهر الیوم توافق بمناسبة إسفندارمذ) (یوم             الخامس

الرجال كان الخّیرة، والسّیدة البیت وحارس األرض، وحامي الطهارة مالك            إسفندارمذ

في سائدة تزال ال العادة هذه وكانت وثمینة، قّیمة هدایا للسّیدات ُیقّدمون الیوم ذلك                في
وكانت إیران، من الغربّیة والمناطق ي والرَّ إصفهان في البیرونّي الریحان أبي             عصر

1416-1414 البیرونّي، الریحان (أبو الرجال] [عطایا "مردگیران" بالفارسّیة         ُتسّمى

أیًضا ص260؛ 1403هـ/1983م، نفسه، ص266؛ مج1،        هـ/1994-1996م،
یكتبون كانوا ألّنهم الِفالحة" "عید أیًضا ُیسّمى العید هذا كان ص247).             الكردیزّي،

ص أفستا ، (خرده المؤذیة الحشرات ضرر من المزروعة الحقول لحمایة ة خاص            تعویذة

 210؛ أیًضا ← أبو الریحان البیرونّي، 1341هـ/1923م، ص230-229).

یقیمون كانوا إسفندارمذ، شهر من عشر الخامس حتى عشر الحادي من األّیام               في

الخامس الیوم ص230). 1341هـ/1923م، البیرونّي، الریحان (أبو الثاني          الجهنبار
"ُمشك فا مصح االسم أو الطازج]، [المسك تازه" "ُمشك عید كان روز) (مهر              عشر

ص زاده، (تقي حوله توضیًحا أو شرًحا یقّدم لم أحًدا أّن ومع المسكّیة]، [الخمرة               باده"

شیراز في ُیقام كان الذي نفسه العید هو الطازج" "المسك عید أّن شّك من ما ،(195                
الشتاء]، [آخر إسفند شهر أواسط في خالصته واستخراج المسك، شجرة ُنضج             بمناسبة

المیاه "عید یقیمون إسفند، شهر من فروردین) (یوم عشر التاسع الیوم في حالیا.               وُنسَي

والبحر والبحیرات واألنهار السواقي في والعطور الورد ماء وینثرون الجاریة"،            العذبة
بن القاسم أبي زیج في ص.ن). م.ن، 1341هـ/1923م، البیرونّي، الریحان            (أبو

یتبّین هنا ومن المیاه"، تدّفق "عید عشر الثامن الیوم ُعّد ص305) زاده، (تقي               محفوظ

كان النیروز تسبق التي العشرة األّیام في یومین. األصل في كان الجاریة المیاه عید                أّن
الخامس الیوم حتى ویستمّر إسفند 26 من یبدأ الذي "فروردیكان"، أو األموات عید               ُیقام

كان والعشرین السادس الیوم في فروردنكان*). (←مقالة المسَتَرقة الخمسة األّیام            من
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ص زاده، (تقي رود" زنده "عید ُیسّمى رود زاینده لنهر عیًدا یقیمون إصفهان              أهالي
  195، نقًال عن الزیج السنجرّي).

ص366-365 727هـ؛ العام في (المتوّفى الدمشقّي الدین شمس قاله ما على            بناًء

الماء، یرّشون الصباح وفي اللیل، في النار أعیادهم في یوقدون اإلیرانّیون كان ،(             
أعیاد أحد وراءه. الشتاء خّلفها التي واألوبئة الجراثیم على یقضون بذلك إّنهم              ویقولون

وال السورّي* األربعاء إلى اإلسالم بعد ُحّول وقد السنة، آخر في ُیقام كان هذه،                النار

 یزال قائًما حتى الیوم.

في السائدة األعیاد من عدٌد هنالك والقومّیة. والحكومّیة الشخصّیة األعیاد            ج )

وأعیاد األعراس إلى بینها من نشیر قومّي أو حكومّي أو شخصيٌّ جانب لها               إیران
والمانوّیین الیهود أوساط في السائدة واألعیاد باالنتصارات، واالحتفاء والتتویج،           المیالد

 واألرمن.

لدى جدا المهّمة والمـُثـل األهداف من العائلة واستمرارّیة الزواج كان األعراس . -1            
على أّكدوا وقد ص114-107)، راب 42، 136؛ الفقرة الكتاب، (هیرودوت،           اإلیرانّیین

،65 ،7 الفقرة ص60، (یسنا ، والِحَكمّیة الدینّیة كتبهم في عدیدة مّرات األمر              هذا

الدین ←د. أیًضا و7؛ 6 الفقرتان ،21 المجموعة بهلوي 52<، >فندیداد 11؛             الفقرة
ما في معلوماتنا ("Mariage (Iranian) . I:Zoroastrian") ماّدة          واألخالق ،

في المّتبعة التقلیدّیة القواعد على مبنّیة القدیمة إیران في األعراس باحتفاالت             یتعّلق

مكان إلى أّوًال یصل العریس كان األخامینّي العصر في األشراف. وعائالت             البالط
وتقترب العروس تأتي ثّم ومن نخبه. الجمیع ویشرب كرسّي، على ویجلس             االحتفال

األنخاب، یتبادالن ثّم بجانبه. آخر كرسيٍّ على ویجلسها ویقّبلها، یَدها فیمسك             منه،

24 . Rapp  

25 . Pahlavi Vendidâd 
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ص215، مج2، السابع، (آریان 62، الهدایا وتقدیم والسعادة بالبهجة االحتفال           وینتهي
 217؛ آتنابوس 72، الثاني عشر، ص539-538).

القرن من األّول النصف في الیونانّي المؤّرخ لهیرودوت 82 قّیم شاهد متناولنا              في

(اإلمبراطور كراكّال 92 إّن یقول األشكانّي، العصر في العرس عن المیالدّي،            الثالث
209-226م) حك: األشكانّیین، الملوك (آخر الخامس أردوان ابنة یَد طلب            الرومانّي)

إمبراطور جاء موافقته، أردوان أعلن أن وبعد العظیمان، البلدان لیّتحد            للزواج،

الورود بنثر مكان كّل في الناس فاستقبله البارثّیین. مملكة إلى            الرومان
األشكانّیون وخرج المستقبلّي. صهره لیستقبل السهل إلى أردوان          والعطور..."وجاء

وهم األلوان، ومتعّددة األثمان، باهظة مذّهبة وسترات الورود، من تیجاًنا یعتمرون             وهم

فرحین، األنخاب ویتبادلون الطبول، ویقرعون والنایات الموسیقّیة اآلالت على           یعزفون
أن جنوده أمَر فجأة اإلمبراطور لكّن العریس"، لیشاهدوا تقّدموا استثناء دون من              وكّلهم

في .(20 الفقرة ،4 (الكتاب ویقتلوهم األبریاء والمستقبلین العّزل المضیفین            ُیهاجموا

ص327-324)، مج1، الجرجانّي، أسعد الدین (فخر ورامین ویس المنظومة           القّصة
رامین بعرس االحتفال بالتفصیل ُشرح األشكانّي، العصر إلى یعود أصلها أّن ُیعتقد              التي

 بالورود.

انعكاسها خالل من معرفتها فباإلمكان الساسانّي العصر إلى العائدة األعراس أّما             
زال و برودابه المتعّلقة الروایة أروعها األخرى، الملحمّیة والقصص الشاهنامة            في

بعضهما، یعشقان كانا ،(1454-1080 األبیات ص235-207، مج1،         (الفردوسّي،

(والد سام اطمأّن ذلك بعد العرقّي. اختالفهما بسبب زواجهما دون حالت التقالید              لكّن

26 . Arrian  

27 . Athenaeus  

28 . Herodian  

29 . Caracalla 
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هذا أّن إلى الدین، ورجال المنّجمین واستشارة زال، امتحان بعد منوشهر والشاه              زال)
مقابلة وبعد رودابه، یِد لطلب كاُبل إلى سام وذهب مبارًكا، سعیًدا سیكون              الزواج

إلى سام وقّدم الزواج، شروط على اّتفقا مطّولة، ومباحثات رودابه)، (والدة             سیندخت

هبة ُتقّدم المبصرة]، [العین روشنى" "جشم ُتسّمى الهدّیة [هذه قّیمة هدّیة             سیندخت
زال ابنه تزویج "یرید أّنه على وعاهدها یدها وأمسك السفر]، من للقادم أو               للعریسین

منها وفاحت والخضرة، بالورود كّلها نواحیها وُملئت كاُبل، ُزّینت ثّم ومن             بابنتها".

بالجواهر، ومزیٍّن مذهٍّب وسریر الآللئ، من ببساط القصر إیوان ُزّین العطرة.             الروائح
المـُزّین تاجه معتمًرا زال العریس وُأحِضَر القصر، في زینتها بكامل رودابه             وُأجلست

ص232، (مج1، والزعفران والخمرة بالمسك المـَُضمَّخ حصانه ممتطًیا          بالجواهر،

كأًسا بیدها منهّن كّل تحمل جاریة، بثالثمائة محاطة سیندخت خرجت .(1432             البیت
والجواهَر، المسَك الجواري ونثرت العریس، والد واستقبلت وجواهَر، مسًكا           مملوءًة

سام سأل .(1436 البیت ص232، (مج1، منها نصیبه نال الحفل هذا حضر من               وكّل

علیها المتعارف الهدّیة" قّدم "أّوًال األّم: فأجابته رودابه؟" ستخفین متى "إلى             سیندخت
األبیات ص233؛ (مج1، رودابه قصر الجمیع ودخل الهدّیة، فُقّدمت وجهها]،            [لترى

-110 البیت ص133، مج2، وسودابه، كیكاووس عرس راجع كذلك          1443-1446؛

وعرس 70-102؛ البیت ص12-10، مج7، وروشنك، اإلسكندر وعرس          121؛
كسرى عرس 690-716؛ األبیات ص346-344، مج7، الدهقان، ابنة على           بهرام

على جمشید وعرس ،1519-1502 األبیات ص99-98، مج9، مریم، على           أبرویز

م.ن، بلخ، ملك ِابنة على ونریمان ص36-37؛ الطوسّي، أسدي بابل، ملك ِابنة              األمیرة
الخیر، أبي بن إیرانشاه صور، ملك ِابنة كتایون على بهمن وعرس             ص430-431؛

 ص60-55).

بعید تحتفل القدم منذ كانت التي الشعوب ضمن من اإلیرانّیون كان المیالد.              2.عید
فقد األخامینّي، العصر عن الشهادة هذه قّدم (133 الفقرة (الكتاب1، هیرودوت             مولدها.
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أّي من أكثر میالدهم یوم في عا موس احتفاًال یقیمون [اإلیرانّیین] البارثّیین أّن              ذكر
مولد عید في .(110 الفقرة ،9 الكتاب (م.ن، الضیوف إلى هدایا ویقّدمون آخر،               احتفال

(أفالطون، البالد أنحاء جمیع في احتفاًال أیًضا یقیمون كانوا للملك األكبر             االبن

السلوقي الملك الكماجني 13 آنتیوخوس أقّر .(C الفقرة ،121 األّول،           آلكیبیادس 03،
فخًما ضریًحا لنفسه وشّید األخامینّیین، إلى نسبه یعود الذي المیالد)، قبل األّول              (القرن

أوقاًفا وعیَّن التتویج، یوم واآلخر مولده، یوم واحًدا سنویَّین عیدین داغ، نیمرود              في

األبطال والدة أّیام في أیًضا الشاهنامة وفي ص207-203). (والدمان 23،           لنفقاتهما
من رستم ُولد حین فمثًال، واالحتفاالت، األعیاد تقام كانت المكانة ذوي             واألمراء

مج2 (الفردوسّي، كابلستان حتى زاولستان من عیٌد أقیم الشاهنامة في جاء كما             رودابه،

سور" 2432:"شب البیت ص159، أیًضا 1526-1536؛ األبیات ص240، ،         
في زرادشت مولد یوم عید ُیقام كان أیًضا، ُذكر وكما كسرى]. عید [لیلة               كیخسرو

  الخامس عشر من شهر ِدى [الشهر العاشر من السنة الشمسّیة].

العرش على وجلوسهم الملوك تتویج كان القدیمة، إیران في التتویج . أعیاد -3            
اسًما ُیطلقون األحیان معظم وفي ملكّیة"، "ناًرا یوقدون أّوًال، واسعة. مراسم مع              یترافق

في آناهیتا معبد إلى یذهب الجدید الملك كان األخامینّي العصر في ج. المتوَّ على               جدیًدا

رداءه الملك یخلع المعبد]. [كهنة الموابدة بإشراف التتویج مراسم لتتّم            باسارغاد،
من خلطًة ویأكل العرش، اعتالئه قبل یرتدیها الكبیر قورش كان التي الثیاب              ویرتدي

الحامض، اللبن من شراًبا ویتناول البطم، أوراق بعض ویلوك واللوز، الجاف،             التین

الملوك كان .(3 الفقرة أردشیر، (بلوتارك، خاّصة بمراسم رأسه على التاج             ویضع

30 . Alcibiades   

31 . Antiochus of Commagene 

32 . Waldmann  
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مج5، (سترابون 33، الموابَدة من ولجنة القوم كبار من مجلًسا یختارون            األشكانّیون
(العائلة سورن عائلة أفراد أحد ویتوّلى ص277)، ،3 الفقرة ،9 الفصل ،11              الكتاب

.(21 الفقرة كراسوس 43، (بلوتارك، الملك رأس على التاج َوْضَع األصل)            األشكانّیة

العرش، على یخلفهم من یختارون الذین هم الملوك كان الساسانّي، العصر             في
420-439م)، (حك: جور بهرام عصر منذ لكن بأیدیهم، رأسه على التاج             ویضعون

") ماّدة إیرانیكا ، (د. الموابدة موبُد التتویج یتوّلى كان الموابدة، نفوذ فیه زاد              الذي

.("Coronation 

زمام الكبیر قورش ابن كمبوجیه استلم حین االنتصار . على الشكر عید -4            

أحد وعّین الملك، في له شریًكا یكون أن من خوًفا بردیا، األصغر أخاه قتل                السلطة،

كان الذي الماِدّي، المغ هذا مصر. إلى هو وتوّجه عنه، نائًبا مغان المادّیة القبیلة                أفراد
من بدًال العرش على غوماتا هو أخاه أجلس بردیا، مقتل خبر یجهلون الناس أّن                یعلم

وسّتة األخامینّي داریوش لكّن أشهر، سبعة لمّدة الحكم على اِالثنان واستولى             بردیا،

إطالق إّن ص48-45). (شهبازي، وقتلوهما مًعا تحالفوا البارثّیین كبار من            أشخاص
هنا "مغ" لفظة ألّن موبًدا، كان منهما الواحد أّن یعني ال الغاصبین هذین على "مغ"                 اسم

الكتاب1، (هیرودوت، "مغ" واسمها الغاصبان، إلیها ینتمي التي القبیلة اسم على             داللة

"مغ"، قبیلة من الماِدّیة الشخصّیات كبار تعني مغ]، [جمع و"مغان" ،(101             الفقرة
في الحظوة دائمي كانوا الذین الموابدة" بمعنى "مغان وبین بینهم كبیر فرق              وهنالك

ذكرى في كبیًرا احتفاًال یقیمون األخامینّي العصر في البارثّیون كان األخامینّیین.             بالط

ُفّسرت وقد المغان")، ("مقتل مغوفونیا 53 بالیونانّیة اسمه كان الغاصبین، هذین            مقتل
ُیقام وطنیا عیًدا كان العید هذا أّن حین في الدین، رجال مقتل عید أّنها خطًأ                 اللفظة

33 . Strabo(n)  

34 . Crassus 

35 .  Mogophonia 
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على استولوا الذین مغان" " على لالنتصار وشكًرا المغتصبة، الحكومة إسقاط             بمناسبة
ظّلت بعدها). وما ص132 مج2، ماركرت، أیًضا الفقرة97؛ الكتاب3، (نفسه،            الحكم

المهرجان، بعید المتعّلقة القصص في حیة األخامینّي العصر بعد العید، هذا             آثار

←تقي أیًضا ص135-136؛ مج2، (ماركورات، الضّحاك على فریدون          وانتصار
[عید روچ" "جیري خوارزم في ُیسّمى "المهرجان" عید أّن حتى ص251)،             زاده،

مج2 ماركوارت، قارن ص236؛ 1341هـ/1923م، البیرونّي، الریحان (أبو         النصر]

 ، ص136).
فتح خبر وصل حین الناس أّن ،(99 الفقرة ،8 (الكتاب كذلك هیرودوت یحكي               

على ونثروا بالنصر، كبیًرا احتفاًال وأقاموا ویهزجون، یصیحون أخذوا إیران، إلى             أثینا

مراًرا بالتفصیل ُذكرت البخور. وأحرقوا اآلس، أوراق من صنعوها تیجاًنا            الطرقات
واألقدم الساسانّي للمجتمع انعكاًسا بالنصر، واالحتفال الشكر عید مراسم الشاهنامة            في

بعد كاووس 1-48؛ البیت ص81-79، مج1، فریدون، على االنتصار (مثًال أیًضا             منه

مج2، هاماوران، بعد كاووس 880-918؛ األبیات ص126-124، مج2،          مازندران،
انتصار 265-274؛ البیت مج3، إیران، إلى كیخسرو مجيء 126؛ البیت            ص168،

بیجن، ونجاة رستم انتصار 177؛ البیت ص313، مج4، أكوان، الشیطان على             رستم

ص213 مج6، منتصًرا، إسفندیار عودة 1275-1293؛ األبیات ص84-83،         مج5،
وغودرز رستم عودة اإلطالق على األجمل وغیرها). ،826-824 األبیات ،214-          

تبدأ التي ،(1415-1368 األبیات ص300-297، (مج4، كیخسرو إلى          منتصَرین

جهانی  مهان ...؛ و کهان  میان  خنیده  جهان / اندر ُبد شادمانی  «یکی  :" النحو: هذا                على
في له مثیل ال َفرًحا [كان خواسته ...» رامشگران  و رود و می  آراسته / شد آئین                  به 

وموسیقى خمرٌة بأكملها/ الدنیا الزینة وغّطت والكبار...؛ الصغار عّم           العالم/والضحك

ازو دست / به  می  با هفته  یک  بود «همی  بقوله: االحتفال ووصف وشعراء"               وغناء
پهلوانی  بر بگفتند رود/ به  و نای  به  رستم  َسُخنهای  نشست // و تخت  و تاج                  شادمان 
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والعرش التاج الفرح وعّم األیدي/ الكؤوس تفارِق ولم أسبًعا االحتفال [استمّر             سرود»
إّن بقوله: وینهیها بطولة]، أناشیَد الناي/ وقع على رستم أقوال وُغّنیت             والجلوس//

بالیاقوت مزّینة فاخرة، خلعًة إلیه أرسل له، وإكراًما رستم لخدمات تقدیًرا             كیخسرو

ومئة حصان ومئة وأقراط، تاج معها وجاریًة بربرّیة وسترة ودیناًرا وخاتًما             وتاًجا
باألحجار مزّینین وَصولجانین مذّهبین، وحذاءین والعود، بالمسك ملیئة وصوانَي           سرج،

  الكریمة.

أعیاد في والمنافذ والكوى واألبواب الجدران كانت المذكورة، المصادر على            بناًء
في والورود اآلس وُینثر األلوان، والمتعّددة المطّرزة الفاخرة باألقمشة ُتغّطى            النصر

وأبدانهم، رؤوسهم بغسل أّوًال هللا شكًرا المعّیدون ویقوم كّلها. األمكنة وُتعّطر             الطرقات،

أسبوًعا األوقات معظم في یقضون كانوا ثّم ومن اآللهة. ولشكر للدعاء،             ویتوّجهون
لهم ُیقّدمون الخدم تقدیر ولینالوا والموسیقى، األغاني وسماع والفرح االحتفال في             كامًال

  هدایا فاخرة وثیاًبا، ویتصّدقون على الفقراء.

450 لمّدة استمّر الذي األشكانّي، العصر في اإلیرانّیة الوطنّیة األعیاد أحد             كان
فیه انتصر الذي الیوم أي السلوقّیین، على األشكانّیین انتصار ُیخّلد الذي العید هو               عاًما

به ویحتفلون الخالص"، "یوم العید هذا ُیعّدون وكانوا الثاني، سلوقوس على             أرشك

ُألغي الساسانّي العهد بدایة في الفقرة4). واألربعون، الواحد (جوستن 63، مهیًبا            احتفاًال
تخلید هو النماذج وأرفع الصخور، على االنتصار وقائع یحفرون وصاروا العید،             هذا

علیها ُرسمت التي الصخور على َحْفًرا الرومان، أباطرة على األّول شابور             انتصار

 صورتا رستم وبیشابور.

الزرادشتّیین، لغیر القدیمة إیران في األعیاد بین من الیهودّیة . األعیاد -5           

یقیمون االكبیر قورش عهد منذ إیران في أقاموا الذین الیهود كان فقد الیهودّیة.               األعیاد

لكّن القدم، منذ تتغّیر لم وكأّنها تبدو أعیادهم أّن من الرغم وعلى بحّرّیة، أعیادهم                عادًة

36 . Justinus  
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ابتدعها الزمان، مّر على ُوضعت مناسبات، بضع باستثناء المراسم هذه أّن             الحقیقة
أّن األخیرة، التحقیقات تدّل ص220). (الكردیزّي، المتنّفذون واألحبار          الحاخامات

متأّثرة وكانت رسمّي، طابع ذات تكن لم الساسانّیین، عهد في حتى الیهود أعیاد               معظم

(نویسنر 73، هم ابتدعوها التي أو التقلیدّیة المراسم بإقامة األحبار "توصیة" بــ             فقط
أّن حتى البابلّي، القمرّي التقویم نفسه هو الیهودّي التقویم ص275-274).            األّول،

إلى سنة من یختلف األعیاد توقیت فإّن لذلك البابلّیین؛ من مأخوذة أیًضا الشهور               أسماء

"التقویم *، إلى العودة (تجدر الشهور من معّینة أّیام عّد أساس على العید وُیقام               أخرى،
) البیرونّي الریحان أبي مؤّلفات في بالتفصیل الیهودّیة األعیاد وردت           الفصل8).

ص243-247؛ [1403هـ/1983م]، نفسه، ص275-287؛      1341هـ/1923م،

ص227-180)، مج1، [1414-1416هـ/1994-1996م]، 1375-1373      نفسه،
والحاشیة ص324، زاده، تقي ←) تلمودّي نصٌّ هنالك (ص229-220).           والكردیزّي

النوروز ضمنها ومن المهّمة، اإلیرانّیة األعیاد إقامة بصراحة یستنكر           ص4)،

ذو واحد عیٌد الیهودّیة األعیاد بین من الیهود. على ویحّرمها وتیركان،             والمهرجان
أبو ← [فأل] بورى (بالفارسّیة" بوریم المسّمى العید وهو إیران بتاریخ مباشرة              عالقة

وهو ص227-226)، الكردیزّي، ص266؛ 1403هـ/1983م، البیرونّي،        الریحان

كتاب في (المذكورة الیهودّیة الروایات بحسب المـُغان". قتل أو المغوفونیا بعید             شبیه
ص التفهیم ، في [أخشویرش 83 َوُرش (َأَحْش خشایارشا/خَشیارشا إیران ملك إّن           إْسِتْر)،

القصر، في كبیًرا احتفاًال أقام "خسرو"])، بالفارسّیة ُذكر حیث ،7 والحاشیة 246            

فغضب ذلك، رفضت الملكة لكّن للضیوف. جماَلها ُتبرز أن َوْشتي الملكة زوجته              وأمَر
في جمیلة عن له بحثوا أخرى. فتاًة مكانها ُیجلس أن وقّرر مقامها، من وعزلها                الملك،

عمُّها وكان مكانها، ُأجلست إْسِتر، ُتدعى یهودّیة فتاًة وجدوا أْن إلى كّلها،              المملكة

37 . Neusner 

38 .  Aḥ ashwerosh  
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مؤامرٍة من الملك نّجى قد األوقات من وقت في وكان البالط، رجال من               مرُدخاي 93
من الثالثین الیوم وحّدد فأًال فأجرى لمرُدخاي، ا عدو الملك، وزیر هامان، كان              خطیرة.

مرُدخاي طلب یجده. یهودّي وكّل الَعَشرة وأبناءه ُمردخاي فیه یقتل موعًدا             آذار،

لها سیحّقق أّنه أعلن الذي الملك، تجتذب أن االحتفال في استطاعت التي إسِتر،               مساعدة
وسمح مكانه، مرُدخاي واستوزر فشنقه، هامان، بمؤامرة إسِتر أخبرته تطلبه. طلب             أيَّ

التاریخ ذلك منذ العشرة. هامان أبناء ضمنهم ومن جمیًعا، أعداءهم یقتلوا أن              للیهود

(القرعة، بوریم عادًة وُیسّمى عیًدا، الیهود نجاة یوم آذار، من عشر الرابع الیوم               ُجعل
لهذه السنوّیة الذكرى في ُیعّیدون الیهود ظلَّ 1390هـ/1971م). مور 04، ←)            الفأل)

الروایة أساس (على مفّصًال شرًحا البیرونّي الریحان أبو أورد وقد طویلة. مّدة              الحادثة

ویسّمونها (الدمى) التماثیل یصنعون كانوا الیوم هذا في الیهود إّن یقول حیث              الیهودّیة)،
اسم الیوم هذا على أطلقوا لذلك هذا، بعملهم كثیًرا ویفرحون یحرقونها، ثم              هامان،

ص [1403هـ/1983م]، نفسه، ص281-280، (1341هـ/1923م، هامان"       "حرق

الیوم هذا یسّمون "إّنهم یضیف الذي ص227 الكردیزّي، قارن 2؛ والحاشیة 247            
سوز" و"هامان هامان]، [سحق كوب" "هامان أّن على یدّل مّما هامان"، "سحق              أیًضا

في الیهود ألّن هامان]"). [عید سور" "هامان االسم ال صحیحان اسمان هامان]،              [حرق

هذا ُیسّمون كانوا نفسه]، إْسِتر كتاب [هو (ِمغیال) اسمه كتاًبا یقرأون كانوا الیوم               هذا
أبو ←) آذار من عشر الخامس الیوم في مراسمه ویقیمون "َمجلَّه"، أیًضا              العید

ص [1403هـ/1983م]، نفسه، ص280؛ 1341هـ/1923م، البیرونّي،       الریحان

عید (18:9 (إْسِتر، العتیق العهد على بناًء ص.ن). م.ن، الكردیزّي،            246؛
"البوري ُیسّمى وكان آذار، من عشر الخامس في (شوشان) شوش في ُیقام              بوري/بوریم

كعید عیًدا یقیموا أن یجب ما، مصیبة من شعٌب ینجو حین التلمود: في جاء                الشوشاني".

39 . Mordechai 

40 . Moore 
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الیهود فإّن إیران، في نشأ األصلي العید وألّن الصغیر"، "بوریم ویسّموه             "بوریم"،
والبهجَة االحتفال فإّن النیروز مع البوریم تزامن وإْن به، االحتفاء كثیرو             اإلیرانّیین

قبر (على همدان في یقیمونه الذي واالحتفال إسِتر، كتاب یقرأون كانوا             یتضاعفان.

ماّدة إیرانیكا ، د. ←) األخرى األماكن في االحتفاالت من أكبر یكون ومردخاي)،              إستر
.("Festivals. VII: Jewishs" 

جماعٍة بین اإلسالم، قبل شائعًة كانت التي األخرى األعیاد من المانوّیة . األعیاد .6             

یوم وقداسة األسبوع، وجود أساس على ُتقام التي المانوّیة، األعیاد اإلیرانّیین،             من
أْن المانوّیین على یتوّجب ،("Festivals. II:Manichean" ماّدة نفسه، ←)           األحد

وأْن الدینّیة، كتبهم قّراء وإلى الموسیقّیة األلحان إلى یستمعوا وأْن اآلحاد، أّیام              یصوموا

آلفاري 24، ص262؛ الثاني، ص193-192، األّول، (كفالیا 14، الدینّیة األناشید          یقرأوا
على الفصلّیة أعیادهم یقیمون المانوّیون كان ص.ن). م.ن، إیرانیكا ، د. ص26؛             مج1،

(من الشهداء أعیاد من عدٌد كان سنویا. یتغّیر توقیتها كان لذلك القمرّیة، السنة               أساس

وبالسغدّیة زوج)، (بمعنى یمك 34 بالبارثّیة ویسّمى یومین، یستمّر سبعة) إلى            أربعة
یومین یصومون منهما كلٍّ أثناء وفي ومصادره). م.ن، إیرانیكا ، د. ←)             ییمكي 44

القصص ویروون االعتراف)، (من ویعترفون ویصّلون، األدعیة ویقرأون          ولیلًة،

األّولین، الیومین یسّمون كانوا ص.ن). م.ن، إیرانیكا ، د. ص46-47؛ (هنینغ،            الِحَكمیَّة
منه والعشرین السابع الیوم في شنًقا وُأعدم یوًما، 26 ماني فیه ُسجَن الذي الشهر                من

والثامن والعشرین السابع الیومین ویسّمون الثالثة"، ماني "دعاة استشهاد           عیَد

عید هما یومین من آخرین بعیَدین یحتفلون كانوا ماني". استشهاد "عید             والعشرین

41 . Kephalia   

42 . Alfaric 

43 . Yamag  

44 . Yimki 
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المانوّیون ویسّمیه الظلمة، عالم من النور لُیخلَّص اسُتشهد الذي األّول"            "اإلنسان
ص81-83؛ (بولوتسكي 64، وعیسى ماني) (حواري سیسین 54 القدیس وعید          َأَهْرَمْزد)،

 د. إیرانیكا ، م.ن، ص.ن).

45 . Mar Sīsin 

46 . Polotsky  
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الجهنبار الزرادشتّیین بعیَدي شبیهة یومین تستمّر التي األعیاد هذه البعض عّد             لكن
مباینة وأهدافهم ومبادئهم وتقالیَدهم المانوّیین عادات ألّن له، معنى ال            وفروردینكان،

إیرانیكا ، د. ،6 الحاشیة ص183، (كلیمكایت 74، وعاداتهم الزرادشتّیین لمعتقدات           كلیا

برجعة یؤمنون كانوا (=العرش). بیَمه/بما 84 عید هو المانوّیین أعیاد أهّم ص.ن).             م.ن،
كانوا أّنهم وبما اآلثام، من الدنیا وتطهیر العرش، على وجلوسه السالم، علیه              عیسى

فیه ُیحیون نفسه، باالسم عیٍد مظهَر (بیَمه) العرش جعلوا الموعود، المسیَح ماني              ُیعّدون

ص.ن؛ م.ن، إیرانیكا ، د. ص45-46؛ (هنینغ، الشهداء أعیاد بمراسم شبیهة            مراسم
النیروز یعرفون كانوا المانوّیین أّن على تدّل قرائن ُوجدت ص47-1).            آلبري 94،

  أیًضا، ویتبادلون فیه ُرَقَع التهنئة ( د. إیرانیكا ، م.ن، ص.ن).

العصور، أقدم منذ مصائرهم في اإلیرانّیون األرمُن شارك األرمنّیة . األعیاد -7           
لغة تسّربت لذلك أرمینیا. األشكانّیة الساللة حكمت للمیالد األّول القرن بدایة             ومنذ

آثار من تركته ما على واضحة أدّلة وهنالك أرمینیا. إلى وتقالیُدهم وعاداُتهم              اإلیرانّیین

.("Festivals.VIII: Armenian" ماّدة إیرانیكا ، (د. األرمنّیة األعیاد في سّیما           ال
القرن حتى القدیمة، اإلیرانّیة الثقافة لتأثیر خاضًعا الواقع في األرمنّي التاریخ ظّل              لقد

أرمینیا. على تصدق اإلیرانّیة، األعیاد عن ذكرناها التي والمسائل المیالدّي،            الرابع

القدیمة المعتقدات تحارب المسیحّیة أخذت حین أیًضا، المیالدّي الرابع القرن منذ             حتى
ما (في استمرارّیتها على وحافظت بالمسیحّیة، المعتقدات هذه بعض اختلطت            بضراوة،

(م.ن، المهرجان وعید ،(403 ،378 ،217 ص161، راسل 05، النوروز، بعید            یتعّلق

آذار]، [عید جشن آذركان=آذر وعید ص292)، (م.ن، تیركان وعید           ص267-266)،

47 . Klimkeit 

48 . Bēma 

49 . Allberry 

50 . Russell 
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←) فروهران عید مراسم 502-503)؛ ص482، م.ن، ←) األصلي؟] سده [عید             أو
ص375- م.ن، ←) امرداد وعید خرداد وعید ،(348-345 ص336-334،          م.ن،

م.ن، ←) آناهیتا وعید المیاه عید ص348-334)، م.ن، ←) إسفندارمذ عید ،(390            

المناطق سّكان بعض كان زماننا، من قریب عهد وإلى وغیرها.            ص253-251)،
على محافظین یزالون ال الشمس"، "أبناء باسم اشُتهروا الذین أرمینیا، في             الجبلّیة

 التقالید والمراسم الزرادشتّیة (← م.ن، ص539-515).

الریحان أبو العتیق؛ العهد المقّدس. الكتاب عن فضًال والمراجع :           المصادر
1341هـ/ الیبزیغ زاخاو، إدوارد ط. الخالیة ، القرون عن الباقیة اآلثار           البیرونّي،

طهران همائي، الدین جالل ط. التنجیم ، صناعة ألوائل التفهیم كتاب نفسه،             1923م؛

1375-1373 الدكن آباد حیدر المسعوديّ ، القانون كتاب نفسه، [1983م]؛          1362ش
[كتاب نامه گرشاسب الطوسّي، األسدّي أحمد بن علّي          هـ/1954-1956م؛

اإلمام علي محّمد [1975م]؛ 1354ش طهران یغمائي، حبیب ط.           غرشاسب]،

التي واألبحاث الخطب جلسات أولى في العربّي"، األدب في "النوروز            الشوشتري،
1356ش طهران بدر، سیزده وعید السورّي، األربعاء وعید النوروز عید حول             ألقیت

] بومباي پورداود، إبراهیم ط. األفستا]، [مختصر أفستا خرده األفستا ،           [1977م]؛

[1312ش؟/1933م]؛ بومباي بورداود، بحث یسنا ، نفسه،        1310ش؟/1931م]؛
[1991م]؛ 1370ش طهران عفیفي، رحیم ط. نامه ، بهمن الخیر، أبي بن             إیرانشاه

] 1361ش طهران معین، محّمد ط. القاطع ، البرهان برهان، خلف بن حسین             محّمد

القدیمة]، إیران في [التقویم قدیم ایران در گاهشمارى زاده، تقي حسن             1982م]؛
في الدهر نخبة كتاب الدمشقّي، طالب أبي بن محّمد [1937م]؛ 1316ش             طهران

ها آیین األمیني، روح محمود دهخدا؛ 1408هـ/1988م؛ بیروت والبحر ، البّر            عجائب

إیران في القدیمة واألعیاد والتقالید [العادات امروز ایران در كهن هاى             وجشتن
داریوش جهاندارى شهبازي، شاپور علیرضا [1999م]، 1378ش طهران          الحالّیة]،
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بن شهمردان [1390هـ/1971م؛ 1350ش شیراز األكبر]، داریوش [حكم          بزرگ
[2003م]؛ 1382ش طهران زنجاني، إخوان جلیل ط. المنّجمین ، روضة الخیر،            أبي

1314ش طهران مینوي، مجتبى ط. مج1، ورامین ، ویس الجرجاني، أسعد الدین             فخر

موسكو وآخرین، برتلس ط. الفردوسي ، شاهنامة الفردوسي، القاسم أبو           [1935م]؛
المخلوقات عجائب القزویني، محّمد بن زكرّیا        1382-1390/1963-1971م؛

الضّحاك بن الحّي عبد [التا.]؛ العربي الشرق دار بیروت: الموجودات ،            وغرائب

1968] 1347ش طهران أوفست، ط. حبیبي، الحّي عبد ط. األخبار ، زین            الكردیزّي،
اللغة من نص ترجمة خرداد]، یوم فروردین [شهر خرداد روز فروردین ماه              م]؛

[عید نوروز پیدایى از نوین پژوهشى جمشید: نوروز سعید، برومند جواد في              البهلوّیة،

[1998م]؛ 1377ش طهران النیروز]، عید نشأة حول جدید تحقیق جمشید:            نیروز
معین، مهدخت إعداد المقاالت ، مجموعة معین، محّمد (باریس)؛ المروج           المسعودي،

-1364 طهران الفارسّي"، األدب في وأثره القدیمة إیران في "التقویم :13            المقالة

نسخة األسامي ، في السامي المیدانّي، محّمد بن أحمد [1985-1988م]؛           1367ش
(تركیا)، باشا إبراهیم مكتبة في محفوظة 601هـ، العام إلى یعود لمخطوط             مصّورة

أحمد وكامل شعار جعفر ط. الدیوان ، خسرو، ناصر [1965م]؛ 1345ش            طهران

ها آیین نوروز: تا نوروز از نیكنام، كورش [1998م]؛ 1378ش طهران             نجاد،
وعاداتهم الزرادشتّیین تقالید النیروز: إلى النیروز [من زرداشتیان سنتى           ومراسم

 واحتفاالتهم التقلیدّیة]، طهران 1379ش [200م]؛

 
 أجنبي.........................

 /علیرضا شابور شهبازي/

 4-العید في العالم اإلسالميّ . هذا الفصل یشتمل على هذه األقسام:
 ألف) عمومّیات
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 1. المقّدمة
 2. العصر الجاهلّي

 3. مسألة الشرعّیة

 4. االمتزاج بالتقالید غیر اإلسالمّیة والمحلّیة
 ب) األعیاد في العالم اإلسالمّي

 1. األعیاد األسبوعّیة

 2. نماذج من األعیاد الدینّیة والمذهبّیة بحسب التقویم القمري
 3. نماذج من األعیاد المرتبطة بالطبیعة

  4. نماذج من األعیاد العائلّیة.

 5. نماذج من األعیاد السیاسّیة والحكومّیة.
 ج: االحتفاالت بالعید

 الُعطل1.

 الممارسات االحتفالّیة لالعالن عن بدایة العید2.

  الممارسات االحتفالّیة المتعّلقة بالدخول إلى مناسبة العید3.

  األعمال العبادّیة4.

  التزاور5.

 المباركة بالعید6.

 الهدایا والعیدّیات والبدرات والنقوط7.

  مواكب العید8.

  األلعاب، والریاضات ، والمسابقات9.

 الموسیقى، والغناء والرقص10.

 األطعمة والوالئم.11.
 د) أمكنة إقامة األعیاد.
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 ه) المعتقدات الشعبّیة العامّیة.

 ألف)عمومّیات.
اإلسالم اعتنقت التي واألمم الشعوب وكذلك الجزیرة شبه عرب كان            1.المقّدمة :
التعیید، تقالید مجال في العربّیة، اإلسالمّیة الثقافة لسیطرة خضعت أو ظهوره،             بعد

اإلسالمّیة األعیاد بعض واعتماد اإلسالم، قبل ما أعیاد بعض استمرار            وظاهرة

وتغییر نقصاًنا، أو زیادًة األعیاد عناصر على طرأت التي والتغییرات            والعربّیة،
إنتاجها؛ وإعادة اإلسالمّیة، باألعیاد المحلّیة األعیاد ومزج األداء، في والتغییر            األسماء،

أبرز أحد ونظائرها. المحلّیة األعیاد شرعّیة أو إسالمّیة على المرتكزة            التغییرات

على العید لفظة سّیما ال العربّیة، المسّمیات استخدام كان التغییرات، هذه             تجّلیات
التي العربّیة األسماء عن فضًال اإلسالمّي. العالم أنحاء جمیع في االحتفالّیة             المناسبات

(جمعها: والموسم واالحتفال األفراح كلمة بینها ومن االحتفالّیة، المناسبات على            ُتطلق

اسًما اإلسالمّي، العالم أنحاء جمیع في استعماًال األكثر هي العید لفظة كانت              مواسم)،
في ida (مثًال آرامي أصلها یبدو ما على اللفظة وهذه المختلفة، األعیاد              ألنواع

اإلسالمّیة ، د. ←) العربّیة اللغة إلى تسّربت العطلة)، ویوم العید بمعنى             السریانّیة

الخلیل ← المثال سبیل (على العربّیة المعاجم مؤّلفو یرى .("Id" ماّدة الثانیة،              الطبعة
الجذر من العید كلمة أّن "عود") الجوهري قارن "عود"؛ ماّدة منظور، ابن أحمد؛               بن

شبیهة وإطالقها الكلمة هذه صیاغة آلّیة إّن قیل المتكّررة. العودة بمعنى             َعَوَد/ِعْود،

تفاؤًال قافلًة القافلُة ُسّمیت وكما العودة، بمعنى الُقفول من المشتّقة بالعربّیة، قافلة              بلفظة
ابن ←) ثانیة إدراكه أمل على عیًدا العید وُسمّي ابتدأته، الذي َسفرها من               بُقفولها

فالعید أصلها، أساس على األلفاظ استخدام على التأكید حال في "َقَفَل"). ماّدة              منظور،

ألّن وأفراح؛ واحتفال جشن لـ المرادفة األلفاظ أو الفارسّیة "جشن" لفظة من              أخّص
من غیرها أو العائلّیة، االحتفاالت فإّن ولذلك عام، كّل یتكّرر احتفال) أو (جشن               العید

عیًدا. لیست المناسبة بهذه واحدة مّرة العادة في ُتقام التي األخرى الَعَرضّیة              االحتفاالت
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التي األخرى اللغات من أيٍّ في أو العربّیة اللغة في دائًما ُتراع لم القاعدة هذه                 لكّن
أو عام فرح أو احتفال وقت أّي بها ُیقصد التسمیة هذه أّن ذلك العید، لفظة فیها                  ُتستخدم

  خاّص بجماعة محّددة.

المائدة: ←) اإلسالمّیة األعیاد أحد على یدّل نحٍو على القرآن في اللفظة هذه تأِت                لم
Festivals and" ماّدة القرآن> 15، معارف <دائرة قارن أیًضا          114؛

الفطر لعیدي األساس في اللفظة هذه اسُتخدمت ،("commemorative days         

←) واألضحى الفطر تعني بالمطلق العید لفظُة التقلیدّي الصعید على لذلك             واألضحى،
فضًال عیًدا. ُتحسب احتفالّیة مراسم أّي فإّن المتداول االستخدام في لكْن المقالة)،              تتّمة

االحتفاالت، من واحد كلِّ على ُتطلق التي المختلفة األسماء من وغیره االسم هذا               عن

اسم وُیطلق واألئّمة، األكرم النبّي كوالدات األعیاد من مجموعة على المـَولد اسم              ُیطلق
الموِسم ولفظة الدینّیة، غیر االحتفاالت من كبیر عدٍد على عادة العاّم بمعناه              الموِسم

" ماّدة اإلسالمّیة ، (←د. الجاهلّي العصر في الموسمّیة الدورّیة األسواق اسَم            كانت

لالطالع ص80-81؛ غرونبام 25، مون ←) الموسم من المولد لتمییز           Mawsim"؛
الجنوب من كبیر قسٍم في ُتطلق التي باألطعمة] الغنّیة [المائدة كندوري 35 لفظة              على

ص76- كلینغ 45، ←) الدینّي المضمون ذات األعیاد على عام بشكل آسیا من             الشرقّي

.("Kandūrī" 79؛  د. اإلسالمّیة ، ماّدة 

متفّرقة، َقبلّیة حیاة یعیشون العربّیة الجزیرة شبه عرب كان الجاهليّ : العصر .2            

ص100 (مج5، علي جواد ذكر وكما ومكانیا، زمانیا جدا متنّوعة أعیادهم كانت             لذلك

أو العرب جمیع أوساط في غیره دون رائًجا كان بالذات عیًدا إّن القول یمكن ال ،(                

51 . Encyclopaedia of the Qur<an 

52 . Von Grunebaum  

53. kanduri  

54 . Kaling 
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الربیع، بدایة مثل مناسبات جانب إلى الجاهلّیة عرب كان لقد الجزیرة. شبه في               معظمهم
توّلي بدء أو الحرب، في واالنتصار المرض، من والشفاء السفر، من والعودة              والزواج،

مج (اآللوسي، المحلّیة واآللهة باألوثان ارتباط له وما ذلك، وأمثال القبیلة، رئاسة             الشیخ

سّیما ال االحتفاالت، یقیمون ("Al Uzzā" ماّدة اإلسالمّیة ، د. ص345-347؛ ،1           
←) احتفالّیة لممارسات المجال لهم تتیح التي الموسمّیة، األسواق یقیمون كانوا             حین

الدینّیة المراسم أهّم من ُیعّد كان الذي الحّج* عن فضًال بینهم. ما في المقالة)                تتّمة

الجزیرة في المقیمین والنصارى الیهود أعیاد كانت الجاهلّیة، في العرب لدى             والتجارّیة
133؛ ص104-100، مج5، علي، (جواد فیها یشاركون أحیاًنا وكانوا لدیهم،            معروفًة

یجري كان یثرب- -في الجزیرة شبه مركز في ص348-345). مج1،            اآللوسي،

ال أن علًما اإلیرانّیة. للعادات تقلیًدا والمهرجان، النیروز بعیدي یبدو ما على              االحتفال
مج5، علي، (جواد العیدین لذینك الناحیة هذه عرب إقامة كیفّیة حول لدینا              معلومات

الجزیرة شبه لعرب الواقع في أو للجاهلّیین، االحتفالّیة السلوك أنماط أّما             ص101).

في االحتفاالت من النوع هذا عن تختلف ال فهي اإلسالم، ظهور أعتاب              على
والحلى بالمصوغات والتزّین جّیدة، مالبس ارتداء األخرى: اإلنسانّیة          المجتمعات

والمباریات األلعاب وإجراء المختلفة، الوالئم وتقدیم الزینة، أنواع من           وغیرها

والعزف، والغناء، والرقص بالمضارب، واللعب والرمایة، الخیل، كسباق          المختلفة:
ص138- م.ن، ←) والغناء الدفوف على والعزف للرقص األحباش یستخدمون           وكانوا

لشفاء نذٍر إیفاء هذه والطرب والغناء العزف مراسم یقیمون كانوا وأحیاًنا ،(139            

ص142 مج4، (النویرّي، بالنصر احتفاًال أو مضٍن، سفر من مسافر عودة أو             مریض،
.(  

الفطر عیَدي غیر احتفالّیة مراسم أو عید أّي أّن بما الشرعّیة. مسألة .3             

الشیعّیة)، المصادر بحسب الغدیر: عید (وأیًضا الجمعة التساهل بعض ومع            واألضحى،
أعیاد إقامة كانت النبوّیة. والسّنة القرآن من مستمّدة صحیحة شرعّیة قاعدة بأّي یتمّتع               ال
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اإلسالمّیة، البالد في والقومّیة الوطنّیة واألعیاد األئّمة، موالد أو النبّي كمولد             أخرى
یعتمدون وكانوا واستنكارهم، التقلیدّیین االّتباعّیین المسلمین بعض انتقاد موضَع           دائًما

هذه مثل إقامة إّن أ) ذلك: من آرائهم، إلثبات واالستدالالت الروایات من عدٍد               على

أعمال من هي لذلك ونتیجة اهللا، لغیر عبودیة وحتى مدیًحا تتضّمن والموالد              األعیاد
إّن ج) الشرعّیة؛ والمفاسد المعاصي من الكثیر ظهور تتیح إقامتها إّن ب) باهللا؛               الشرك

تكن ولم شرعّیة، وال عقلّیة قاعدة والمراسم األعیاد لهذه لیس د) بالكفار؛ تشبٌّه               إقامتها

ال أساًسا ه). البدع؛ ضمن من ُتحسب فهي ولذلك والصحابة، النبّي زمن في متَّبعة                سّنة
وهنالك و) إقامتها؛ وكیفّیة وزمانها األعیاد تحدید وإمكانّیة التشریع اهللا غیر ألحٍد              یحّق

االستدالالت من ذلك وغیر عیًدا"؛ قبري تّتخذوا "ال قال أّنه مفادها النبّي عن               روایات

294-296؛ ،283-288 ص190-180، َتیمّیة، ابن ← االطالع من          (لمزید
إلى العودة تجدر أیًضا ض190-192؛ مج1، السیوكي، ص138-139؛          الُشقیرّي،

الفّتاح، عبد محمود المنصف عبد ص1150؛ الطویل، 57؛ ،9 ص1،            كاكرزاي 55،

1419هـ/1999م ←العاملّي، التفاصیل من لمزید ص1865؛        1419هـ/1998م،
ص نفسه، المرجع إلى العودة تجدر االستدالالت هذه نقد على ولالطالع            ص67-83؛

مرتضى 176-184؛ ص118-106، سبحاني، ← االطالع من لمزید          92-138؛

المثال سبیل (على السّنة أهل علماء بعض اعتمد ص66-60). مج1،            العسكري،
ص 1405هـ/1984م الفّتاح، عبد محمود المنصف عبد ص.ن؛ م.ن،          ←الطویل،

النبّي إّن القائلة الروایة على ص.ن) م.ن، 1419هـ/1998م، نفسه، 2023؛ ،2020           

(ابن الیثربّیین أعیاد من بدًال واألضحى الفطر عیَدي إقامة قّرر المدینة، إلى هاجر               حین
على وبناًء ص101)، مج5، علي، جواد ص184؛ مج1، النویرّي، ص184؛            تیمّیة،

الجاهلّیین العرب أعیاد اختصر التوحیدّیة، الستراتیجّیتة تطبیًقا النبّي إّن قالوا آخر             رأي

التفرقة إلى یؤّدي أن شأنه من ما كّل من للتخّلص فقط، بعیدین العدد، والكثیرة                المختلفة

55 . Kakarzai 
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القبائل، بین والتوافق واالنسجام االتحاد أرضّیة ولُیمّهد المختلفة، القبائل بین            والتشّتت
أن من حّذر نفسه الوقت وفي المختلفة، اإلسالمّیة والملل الشعوب بین ذلك              وبعد

التوحید باتجاه دّفتها توّجه وأن الوثنّیة، أنواع من نوع أّي أیًضا المسلمین أعیاد               تتضّمن

األعیاد إلقامِة والمجّوزون المؤّیدون استند المستنِكرة، الفئة هذه مقابل اهللا.            وعبادة
(1 بینها: من اإلسالمّیة، السنن إلى أخرى، متعّددة حاالت في واالحتفاالت             والموالد

والدة بمناسبة ثوبّیة جاریته لعتقه لهب أبي عذاب تخفیف عن تتحّدث التي              الروایات

المولد أقام الذي أربیل حاكم عمل إلى استناًدا (2 وسّلم؛ وآله علیه اهللا صّلى                النبّي
الكریم القرآن من آیات إلى استناًدا (4 نفسه؛ عن (عقیقة) عقَّ النبّي وأّن (3                النبوّي؛

اهللاَِّ "؛ ِبَأیَّاِم ْرُهْم "َوَذكِّ 5 وإبراهیم: اهللاَِّ "؛ َشَعاِئَر ْم ُیَعظِّ َوَمن ("َذِلَك 32 الحج: بینها               (من

َلَك "َوَرَفْعَنا 4 االنشراح: َفْلَیْفَرُحوا "؛ َفِبَذِلَك َوِبَرْحَمِتِه اهللاَّ ِبَفْضِل "ُقْل 58             یونس:
َوآِخِرَنا ِلَنا َوَّ ألِّ ِعیًدا َلَنا َتُكوُن َماِء َن السَّ َماِئَدًة مِّ َعَلْیَنا َأنِزْل "َربََّنا 114 المائدة:             ِذْكَرَك" ؛

المواضیع هذه ونقد التفصیل، من (لمزید أخرى استدالالت إلى واستناًدا مِّنكَ ")؛             َوآَیًة

األعیاد أّن قضّیة حول النظر بغّض ص64-42). 1419هـ/1999م، العاملّي ←          
عدًدا فإّن ال، أو للبدع مصداًقا فعًال ُتعّد العیدین إلى ُأضیفت التي اإلسالمّیة               واالحتفاالت

لم وأصلّیین، مأثورین فقط العیدین عّدوا أّنهم من الرغم على المسلمین العلماء من               كبیًرا

الدینّیة وظائفها الحسبان في ُأخذت إن سّیما ال األخرى، األعیاد إقامة             یعارضوا
الموّدة وتقویة العاّمة، والعبادة اهللا شكر ذلك (من واالجتماعّیة األخالقّیة أو             والتعلیمّیة

الفقراء وتكریم اإلسالمّیین، والمجتمع العائلة أفراد بین أواصرهما وتقویة           والمحّبة

ذلك من أكثر بل ُیعارضوها لم أّنهم فقط لیس كذلك)، األموات وتذّكر              ومساعدتهم،
أن إیجابّیة، إقامتها وراء من أهدافهم كانت الذین المـُستحدثة، األعیاد هذه لمقیمي              تمّنوا

األخرى األعیاد عّدوا العلماء هؤالء الواقع، في عملهم. على وُیثابوا مأجورین             یكونوا

صالحة أعماًال تضّمنت إْن األعیاد هذه إّن القول إلى ذهبوا األقّل على أو حسنة،                بدعة
سبیل (على مباحة إقامتها فإّن القبیحة، واألعمال االنحرافات عن وكفا حسًنا، ها وتوج            
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راجع أیًضا ص42؛ مج1، َدْحالن، ص123-124؛ مج1، ←الحلبي،          المثال،
من لمزید ص869-871؛ المراغي، ص1486-1487؛ الطیر، ص1-2؛         كاكرزي،

 االطالع ونقد األقوال في هذا المجال  ← العاملّي، 1419هـ/1999م، ص99-92).

 االختالط بالتقالید والعادات المحلّیة غیر اإلسالمّیة:4.
طیلة المختلفة، المناطق في أقلیة أم كانوا أكثریة المسلمین لغیر المسلمین معایشة              إّن

التدّین في كامًال رسوًخا الرسمّیة اإلسالمّیة التعالیم رسوخ وعدم اإلسالمّیة،            العصور

أّدت التي األسباب من دائًما كانا اإلسالم، اعتنقت التي المختلفة الشعوب مارسته              الذي
من اإلكثار أّن كما إسالمّیة، غیر بعناصر اإلسالمّیة األعیاد تفاصیل اختلطت أن              إلى

خالل من یمكننا الشرع. حّكام أو الفقهاء انتقادات أحیاًنا أثار المسلمین لدى              األعیاد

الثقافة نسیج في الخلیط هذا نصّنف أن تفصیلیا ویدرس ع ُیوسَّ ألن صالح تمهیدّي               تقسیٍم
غیر أعیاد في المسلمین حضور أ) فروع: أربعة في الدین*) ←) العامّیة              الدینّیة

إدخال بعد واستمرارّیتها حفظها أو اإلسالمّیة غیر األعیاد كّل اقتباس ب)             المسلمین؛

ج) ص47)؛ الزاروس-یافه 65، (قارن وأسلمتها شرعنتها على مرتكزة علیها           تغییرات
د) المسلمین. لغیر االحتفالّیة الممارسات سّیما ال واقتباسها، العناصر بعض            أخذ

اإلسالمّیة، األعیاد في وتفّشیها المحلّیة للثقافات المفهومّیة القواعد حضور           استمرارّیة

  مّما أّدى إلى إنتاج ُهوّیة مستقّلة نسبیا لكلِّ عیٍد من األعیاد اإلسالمّیة المختلفة.
العراق في سّیما ال المسلمین من الكثیرون كان المختلفة، اإلسالمّیة العصور             في

األخرى الدینّیة واألقّلّیات الیهود وأحیاًنا المسیحّیین أعیاد في یشاركون ومصر،            والشام

ابن ص494؛ مج1، المقریزّي، ص14؛ الشُبْشتي، ص182-183؛         (المـَْقِدسّي،
ص465-459، مج2، متز 75، ← أیًضا ص238-239؛ 1415ه/1995م،         إیاس،

56 . Lazarus - Yafeh 
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مظاهري، ← إیران في 124؛ ص120، قاسم، عبده قاسم 498؛ ص488،             لین 85،
هذه في یرتكبون المسلمین بعض كان ولمـّا ص264)، مج2، فلسفي،            ص296؛

الخمر كشرب اإلسالمّیة للشریعة المناقضة االحتفالّیة التصّرفات بعض          األعیاد

حّكام [أو المسلمون الحّكام كان عام، بشكل بالكّفار والّتشّبه المحارم، بغیر             واالختالط
المسلمین یقّرعون األقّل على أو األعیاد، هذه إقامة آلخر حین من یمنعون              الشرع]،

الممارسات قسم ← أیًضا 464-465؛ ص440، مج2، متز، ←) فیها            المشاركین

 االحتفالّیة).
االخضرار وعودة الطبیعة وتجّدد الَبعث برموز المرتبطة األعیاد إقامة إّن            

الخضر، النبّي بتكریَم اإلسالمّیة والسنن التقالید في تترافق التي الربیعّیین            واالنتعاش

“ ماّدة اإلسالمّیة ؛ د. ←) جورج/جورجیوس القّدیس بتكریم المسیحّیة السنن           وفي
تتّمة ← أیًضا ؛ ”Khidr-Ilyas”, “Shenlik”, “Djirdjis” , “Khidr-Illyās         

آخر، ُأنموذج في كذلك المسلمین. غیر من المسلمین اقتباس من أنموذٌج هي              المقالة)

یقوم الكنیس، إلى الفطر عید أّیام من یوم آخر في الیهود فیه یذهب الذي العید ُیقام                  حین
المحلّیین، الموصل مشایخ أضرحة بزیارة المنطقة یهوَد لمعایشتهم الموصل           مسلمو

ص70-66). (صوفي، ویحتفلون والتسلیة، االستجمام وأدوات األطعمة معهم          حاملین

اإلشارة إسالمّیة غیر عناصر تتضّمن التي المحلّیة المسلمین أعیاد على للداللة             یمكننا
" ماّدة اإلسالمّیة ، (←د. المسلمون الشامان 95 یقیمه الذي الكبیر السنوّي العید            إلى

الجدیدة، األسالف سنة باسم الثاني]، األّول-كانون [كانون دیسمبر-ینایر في ("Can          

المسلمون الشامان یقوم العید هذا في أندونیسّي. أو مالیزّي األرجح على             وأصله
أو یومین لمّدة یستمّر الذي العید هذا في الهند-الصینّیة جزیرة شبه جنوبي              القاطنون

58 . Lane 

59 . Chām  
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كأرواح الُعلوّیة الموجودات إلى بالتضّرع راجه/رجا 06، تدعى كاهنة تؤّمهم أّیام،            ثالثة
" ماّدة م.ن، ←) األخرى المختلفة واآللهة األرواح من كبیر وعدد والغابات             الجبال

القاّرة شبه مسلمي أعیاد اختالط من أخرى نماذج على لالطالع            Indochina"؛

الهندوسّیة سّیما ال المحلّیة، واألعیاد والعادات بالتقالید الجنوبّیة-الشرقّیة وآسیا           الهندّیة
ص589- مج2، اإلسالمّیة> 26، <الشعوب ص135-136؛ سمیث 16، ←        والبوذّیة

مراسم في األصلّیین األفارقة للسّكان المحلّیة التقالید تأثیر على كذلك لالطالع             590؛

الممارسات بعض على ولالطالع ص165؛ بیكر 36، ← واألضحى الفطر           عیدي
وهم واألضحى الفطر عیَدي مالي في المسلمین إحیاء ومنها األعیاد، في             االحتفالّیة

ص700؛ مج2، بطوطة، ابن ← الطیور شكل على أقنعًة وجوههم على             یضعون

احتفظت قد األعماق في لكّنها اسمیا، المسلمة الشعوب من أنموذج على             لالطالع
.("ō

<ēM"  بتقالیدها الدینّیة المحلّیة، ال سّیما في األعیاد ←  د. اإلسالمّیة ، ماّدة  

المسلمین أعیاد أنواع تقسیم معاییر تختلف ال اإلسالميّ . العالم أعیاد            ب)

أساس على المسلمون یقیمها التي األعیاد عن فضًال اآلخرین. لدى عنها             وفرزها

والتخلید التكریم مناسبات بعد ما وفي الدینّیة، والمناسبات والسنن الدینّیة،            التعالیم

اإلسالم، في العائلة تأسیس فألهمّیة كثیرة؛ أخرى أعیاد هنالك والطائفّیة،            المذهبّیة
من جمٌّ عدٌد ُوجد اإلسالمّیة، البالد في والعشائرّیة العائلّیة العالقات أواصر             ولتمتین

األعیاد جانبها إلى الحسبان في نأخذ أن یجب كما العائلّیة، واالحتفاالت             األعیاد

الدولة تشكیل اقتضى العربّیة. غیر للشعوب والمحلّیة والقومّیة والطبیعّیة           األسطورّیة
جمیع في وغنّیة الشأن عظیمة إسالمّیة دول وقیام اإلسالم، لظهور األولى السنوات              منذ

60 . Radja / Ridja 
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یجب حتًما وحكومّیة. سیاسّیة متنّوعة واحتفاالت أعیاد إقامة اإلسالمّي، العالم            أنحاء
من غیره في كما اإلسالمّي العالم في األعیاد نحصر أن نستطیع ال أّننا إلى                االنتباه

قاعدة إلى منها كال ننسب وأن ومحكم، دقیق إطار في جازم نحو على الدنیا،                أنحاء

حتى دینّي، بمضمون ما حدٍّ إلى تحظى المسلمین أعیاد فمعظم كلیا. ومختّصة              واضحٍة
أّنه وبما ورسمّیة. عاّمة صفًة أحیاًنا الحاكمة العائالت في تأخذ كانت العائلّیة              األعیاد

الشائعة األعیاد عدد حول الجوانب جمیع ومن كامل تحقیق أّي ٌینجز لم اآلن               حتى

هذه في سنحاول عنها. موثوق فهرس وضع الصعب من اإلسالمّي العالم في              والرائجة
عدد إلى مجمل نحو على ونشیر األّولي، التحدید من نوًعا نعرض أن جاهدین               المقالة

  من هذه األعیاد:

حدیث إلى استناًدا عیًدا، الجمعة یوم ُیعّدون المسلمون كان األسبوعّیة .            1.األعیاد
عیًدا)، للمسلمین جعله (الذي الجمعة یوم حول وسّلم وآله علیه اهللا صّلى للنبّي               معروف

ذلك وغیر الجدیدة، المالبس وارتداء الجمعة، یوم التزّین على تحّض أخرى             وأحادیث

-415 ،349-348 ص مج1، ماجه، ابن ←) والسرور والفرح العید مظاهر            من
،194 ،189 ص97-96، مج3، النسائي، ص636-6651؛ مج1، داود، أبو           416؛

الجمعة*، والحواشي؛ ص151-150 1416هـ/1996م، العاملّي، أیًضا ←         197؛

وفرصة واالستراحة، الجمعة، صالة إقامة یوُم الراهن الوقت في الیوم هذا لكّن              یوم)؛
من نماذج على (لالّطالع بالعید خاّص سلوك أّي فیه ولیس وللتزاور،             للنظافة

الفتة احتفالّیة بممارسات تقوم الجمعة أّیام في كانت التي الخاّصة االجتماعّیة             الجماعات

رسمًیا تتبع التي اإلسالمّیة البالد في ص196). طعمة، ص.ن؛ م.ن، بطوطة، ابن ←             
 التقویم الهجرّي، یوم الجمعة هو یوم العطلة األسبوعّیة.

 2.نماذج من األعیاد الدینّیة والمذهبّیة بحسب التقویم القمرّي.

محّرم من والثاني األّول الیومین یّتخذون المسلمین بعض النبوّیة، الهجرة            أّوًال)
إلى مّكة من وسّلم وآله علیه اهللا صّلى النبّي لهجرة السنوّیة الذكرى بمناسبة               عیًدا،
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عمر من بأمٍر ذلك وبعد األّول، ربیع شهر في جرت قد الهجرة هذه أّن علًما                 المدینة،
على (لالطالع القمرّیة السنة بدایة في أي محّرم، من األّول في تاریخها ُجِعَل               (رض)

ص مج1، خاطر، ص117-118؛ قاسم، عبده قاسم ← العید هذا إقامة من             حاالت

 159؛ طیر، ص1488-1468).
من العاشر الیوم في یصومون السّنة المسلمین من الجماعات بعض عاشوراء.             ثانًیا)

واضح أنموذج على (لالطالع االحتفالّیة التصّرفات ببعض یقومون أّنهم حتى            محّرم،

حتى ص97). الحشایشي، ← تونس في ص78-88؛ مج2، الموقت، ← مّراكش             في
←) عاشوراء بیوم مرتبطة المناسبات من كبیًرا عدًدا عّدت المراجع بعض             أّن

ص90)، كاكرزاي، ص170-173؛ شلبي، ص428؛ لین، ص68-79؛         القزوینّي،

عن المروّیة عاشوراء یوم الصیام حّلّیة حول األحادیث كانت وإن وحتى ذلك، مع               لكْن
عاشوراء*) ← أیًضا 1؛ والحاشیة ص48 1419هـ/1999م، العاملّي، ←)           النبّي

ص مج3، ، 1403هـ/1982م نفسه، ←) األحادیث هذه نقد على (لالطالع            صحیحًة

من إسالمیا، عیًدا الیوم هذا جعل على الوجوه من وجه بأّي تدل ال فإّنها (110-104               
علیهم النبّي بیت ألهل منهم كرًها أمّیة بني أّن على متوافرة أدّلة هنالك أخرى،                ناحیة

أصّروا السالم، علیه علّي بن الحسین استشهاد تأثیر تقلیص وبهدف وعداوًة،             السالم

لعاشوراء حّملوها ودعائّیة سیاسّیة كخدعة احتفال وإقامة عیًدا، الیوم هذا اّتخاذ             على
ابن ص69؛ القزوینّي، ص329؛ 1341هـ/1923م، البیرونّي، الریحان أبو ←)         

مج ص، مج1، المقریزّي، ص229-230؛ الحنفي، الرزندي ص300-301؛         تیمّیة،

 1، ص490؛ القمّي، مج1، ص417-416).
والهند والعراق إیران شیعة سّیما ال المسلمین بعض صفر. شهر انتهاء عید ثالًثا)               

والهّم الغّم شهر بزعمهم ألّنه عیًدا، صفر شهر انقضاء یوم یّتخذون             والباكستان،

وقطع والملح والماء بالفحم، الملیئة األباریق النساء تقذف كربالء مدینة في             والحزن.

43 
 



لالطالع ص195؛ (طعمة، النحس ورّد الشرور لطرد الزقاق إلى البیت باب من              النقود
 على هذا العید في الهند والبكستان ←  د. األردّیة ، ماّدة "األربعاء األخیرة").

من عشر الثاني في السّنة أهل یختفل وسّلم. وآله علیه اهللا صّلى النبّي مولد                 رابًعا)

أّن علًما الشریف. النبوّي بالمولد الشهر هذا من عشر السابع في والشیعة األّول               ربیع
وفاة یوم األّول ربیع من عشر الثاني یعّد والباكستان الهند في مثًال المسلمین               بعض

← الیوم هذا في النبّي بوفاة القول على (لالطالع وسّلم وآله علیه اهللا صّلى                الرسول

← القول هذا لنقد ص255؛ مج5، كثیر، ابن ص141-142؛ مج4،            المسعودي،
تاریخ حول المختلفة لألقوال جامع نقد على لالطالع ص289-299؛           شاهروردي،

الحداد، ویعلنون ص19-3)، الشبیرّي، ← وسّلم وآله علیه اهللا صّلى النبّي             وفاة

ص69)؛ 1414هـ/1994م، شیمل 56، ص59؛ (تاسي 46، الوفاة* مراسم         ویقیمون
المسلمین من المحدودة الفرق بعض من شدید اعتراض وجود من الرغم على              كذلك

وكذلك العربّیة، الجزیرة في الوّهابّیین تحریم وحتى النبوّي، المولد عید إقامة             على

القرآن>، معارف <دائرة ص90-91؛ كاكرزاي، ←) له الهندّیة دیوبند مدینة            مسلمو
مع وُیقام اإلسالمّیة، األعیاد أهّم من الحالي الوقت في العید هذا یزال ال ص.ن)،                م.ن،

اإلسالمّي العالم أنحاء جمیع في -المولدّیات- به الخاّصة والتقالید التفاصیل من             كثیر

تقریًرا السیاق هذا في قّدم الذي كابتین 66، ← ص73-84؛ غرونبام، فون ←)            
لین، ص498-499؛ مج3، القلقشندّي، ← مصر في إقامته على لالطالع            مفّصًال،

ص مج1، خاطر، ← لبنان في ص118-119؛ قاسم، عبده قاسم           ص442-456؛

أهمّیة أهمّیته وفاقت ورسمّیة، وطنّیة صفًة العید هذا أخذ مراكش في             166-167؛
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" ماّدة اإلسالمّیة ، د. ص7-8؛ مج1، بي، علي ص308-309؛ راي 76، ←            العیدین
1403هـ/ شیمل "Mevlid"؛ ماّدة التركّیة ، د. ← تركّیا في          Al-Maghrib.VI؛

صاعدي ← الهند في ص69؛ 1414هـ/1994م، نفسه، ص216-218؛          1983م؛

Kurds,“ ماّدة" اإلسالمّیة ، د. ← كردستان في ص58-67؛          الشیرازي،
مسلمي أوساط في ص75-76؛ كلینغ، ← مالیزیا منطقة في           Kurdistan.1V”؛

  الصین والیابان ← هویدي، ص201-202؛ طیر، ص 1487؛ أیًضا ← المولد*).

ربیع منتصف في القاهرة أهالي یقیمه عید السالم، علیهما الَحَسنین مولد             خامًسا)
فیه؛ مدفون السالم علیه الحسین رأَس أّن یعتقدون الذي الحسنین جامع حّي في               اآلخر

ثالثاء یوم في عادًة ُیقام النبوّي، المولد عید بعد الثانیة الدرجة في یأتي الذي العید                 هذا

  (← لین، ص666-457).
مختصًرا عیًدا األولى جمادى من الخامس ُیّتخذ الكبرى، زینب السیدة مولد             سادًسا)

ص فرهنك، ← أفغانستان في العید هذا على (لالطالع السّكان الشیعّیة المناطق             في

  227-228). وقد ُأعلن هذا الیوم في إیران یوَم الممّرضة الوطنّي.
اآلخرة جمادى من العشرین الشیعُة یّتخذ السالم. علیها الزهراء السّیدة مولد             سابًعا)

احتفاًء األم وعید المرأة یوم بصفته الراهن الوقت في إیران في الیوم بهذا ُیحتفى                عیًدا.

  الفًتا.
أعیاد أهّم من رجب، شهر من عشر الثالث في السالم. علیه علّي اإلمام مولد                ثامًنا)

  الشیعة.

منتصف في علیها اهللا سالم الكبرى زینب السّیدة بوالدة المصرّیون یحتفل             تاسًعا)
عملیا العید هذا یبدأ فیه. مدفونة أّنها یعتقدون جامع في األربعاء، لیلة في وعادة                رجب،

  قبل أسبوعین من التاریخ المذكور (← لین، ص467-466).

67 . Rae 
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(م.ن، عیٌد رجب 27 في ومعراجه وسّلم وآله علیه اهللا صّلى النبّي بعثُة               عاشًرا).
خاطر، 268؛ ص262، الشیرازّي، أنجوي ص91-92؛ كاكرزاي،         ص468-470؛

ص الكردیزّي، قارن ص151-153؛ تشغیني، ص161؛ شبلي، ص268؛         مج1،

مختلفة مناطق في الهند في الدكن في العید هذا ُیقام ص70). القزوینّي، 216؛ ،211              
والطلبة، المتدّینین من فیه المشتركین ومعظم منه، 27 أو 16 أو رجب 15               في

  (تاسي، ص159؛ شیمل، 1400هـ/1980م، ص122).

أو مدفنه في شعبان من أربعاء ثاني أو أّول في الشافعي. اإلمام مولد عشر)                الحادي
  في جنوبي القاهرة (← لین، ص470).

علیهم الحسین بن وعلّي العّباس الفضل وأبي الحسین، اإلمام موالد عشر)             الثاني

  السالم. یّتخذ الشیعة الثالث والرابع والخامس من شعبان على التوالي أعیاًدا.
البراءة، لیلة مختلفة" عناوین بثالثة عیًدا شعبان من النصف ُیّتخذ عشر)             الثالث

تاریخ وكذلك الشریف، فرجه تعالى اهللا عّجل المهدّي اإلمام مولد لیلة الشیعة              ولدى

أو عشر الثالث لیلة یعّدون المسلمین من عدٌد هنالك السالم. علیهما وفاطمة علّي               زواج
المقّدرات وجّل عّز اهللا فیها ُیعیُّن التي اللیلة أي المحیا)، (َلیَلة شعبان من عشر                الخامس

بمعنى الِعبرّیة بریئیت ولفظة اللیلة هذه اسم تناسب على (لالطالع شخص لكّل              السنوّیة

وزیارة والعبادة اللیلة هذه بإحیاء المسلمون یقوم ص53). غرونبام، فون ←             الخلق
وإیقاد والحلوى، والخبز األشربة وتوزیع األسالف، ألرواح المغفرة وطلب القبور            أهل

ص169- مج1، خاطر، ص471-472؛ لین، ص178؛ مج1، بطوطة، (ابن          الشموع

المصابیح فاتحُة العید هذا في المّتبعة والتقالید العادات من ص92). كاكرزاي،             170؛
العراق في األطفال ومسیرات الهند، في علیها) الفاتحة وقراءة المصابیح إضاءة             (أي

لیاٍل لثالث واإلنعام.، الخیر طالبین المنازل أبواب ویقرعون ُینشدون، وهم األزّقة             في

ص تاسي، ←) النیران وإیقاد المفرقعات، وإطالق شعبان، منتصف في تنتهي            متتالیة
1406هـ/1986، التكریتي، 274-275؛ ص194-193، طعمة، 159؛ ،77-76       
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هذا مراسم على لالطالع ص153؛ تشغیني، قارن ص129؛ جمیل،           ص144-145؛
لبنان في (مثًال المناطق بعض في ص19). الحسني، ← الیزیدّیین لدى             العید

1414 شیمل، ←) والقّدیسین األولیاء جمیع ذكرى وتخلید بتكریم یقومون           وأندونیسیا،

نیزًكا أّن یعتقدون إیران في العوام كان .(74 المالحظة ،86 ص70،             هـ/1994م،
للنبّي صهًرا اختیاره على عالمًة السالم، علیه علّي اإلمام بیت على اللیلة هذه في                سقط

وكانت النارّیة، األلعاب یمارسون المناسبة هذه في وكانوا وسّلم، وآله علیه اهللا              صّلى

األلعاب هذه في المشاركة وعدم العمل؛ لهذا المال من ضخًما مبلًغا تخّصص              الحكومة
مج1 ماسه 86، ص196؛ ویلسون، ←) مستنكًرا أمًرا كان المذهبّي الطابع ذات            النارّیة

  ، ص233-232).

ُتسیُّر شعبان، شهر من یوم آخر في مراكش في ُیقام عیٌد شعبانة. عید عشر)                الرابع
.("ban

>Sha" فیه مواكب الفرح ( د. اإلسالمّیة ، ماّدة  

بالتشریفات ملیًئا المسلمین بنظر كان وإن الشهر هذا رمضان. عشر)            الخامس

شهر لمّدة عیًدا اإلسالمّیة التعالیم في األمر واقع في ُیحسب لم المتنّوعة،              والمراسم
الشهر، هذا استقبال في ُتقام التي األعیاد حول األخبار من الكثیر هناك أّن علًما                كامل،

المنازل في لیالیه طیلة الفاخرة والمآدب كاأللعاب، االحتفالّیة الممارسات بعض حول             أو

ص178- مج1، بطوطة، ابن ص95؛ المقدسّي، ← المثال سبیل (على           والمساجد
مج3، باف، شهري ص241؛ مج1، ماسه، ص114-116؛ قاسم، عبده قاسم            179؛

شهر من األخیر الیوم في إیران، في ص843). مج2، لوتورنو 96،            ص359-363؛

األخیرة الفرصة هذه وفي والتربة]، الحجارة [تقاذف اندازان كلوخ عید ُیقام كان              شعبان
وكیلیان، ص653؛ البیهقّي، ←) الطعام من لإلكثار عیًدا یقیمون كانوا رمضان             قبل

شائعة كانت التي الشرعّیة غیر الممارسات بعض على لالطالع ص27-33؛            مج1،

68 . Henri Masse  
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ص305- مج3، باف، شهري ← الخمرة شرب في اإلفراط ضمنها ومن العید هذا              في
من الفرید رمضان، هالل رؤیة بعدم االحتفال على لالطالع ص56؛ هدایت،             307؛

إثبات عدم حال في شعبان، شهر من األخیرة اللیلة المصرّیون فیه یقضي والذي               نوعه،

من الرغم وعلى ص474-473). لین، ←) ومحتفلین معّیدین رمضان، هالل            رؤیة
ال الدول، بعض في الراهن الوقت في الروحّیة، والریاضة التوبة شهر هو رمضان               أّن

قّلة عن وتعویًضا األعیاد، یشبه ما إلى لیالیه تحّولت الخلیجّیة، العربّیة الدول في               سّیما

الفطر عید إّن بحیث األسواق، وُتزّین بالناس، لیًال الشوارع تمتلىء النهار، في              الحركة
ص مج2، نانجي، ←) یوًما ثالثین استمّر لعیٍد األوج نقطة وكأّنه یبدو الشهر نهایة               في

  866 والحاشیة1؛ موراتا 07 وتشیتیك 17، ص92 والحاشیة 1).

رمضان 27 في العید هذا إیران شیعة یقیم ملجم. ابن موت عید عشر)               السادس
المستوفي، ص239-240؛ مج1، (ماسه، السالم علیه علّي اإلمام قاتل إعدام            بمناسبة

  مج1، ص331؛ شهري باف، مج3، 364-371؛ وكیلیان، مج1، ص133-117).

األّول في رمضان شهر انقضاء بعد یقام الصغیر. العید أو الفطر عید عشر)               السابع
أسماء العید هذا على ُیطلق االحتفالّیة. الممارسات من كاملة مجموعة مع شّوال              من

الصوم] انتهاء [عید گشادن روزه عید رمضان، عید إیران: في بینها: من أیًضا               متعّددة

"عید "عید"، ماّدة دهخدا، ص252؛ 1403هـ/1983م، البیرونّي، الریحان أبو ←)          
←) الشكر] [عید بایرامى وِشِكر الصغیر]، [العید یایرام كوچوك تركیا في             الفطر")،

←) ِلَبَرن أندونیسیا في ("Bayram؛ ماّدة التركّیة ، د. إسطنبول> 27؛ معارف            <دائرة

أكثر عملیا هي إّنما أّیام، ثالثة عادًة العید هذا مّدة إّن .("Lěbaran" ماّدة اإلسالمّیة ،                د.
← مالیزیا في (مثًال كامل شهر إلى تصل أّنها حتى المناطق، بعض في ذلك                من

70 . Sachiko Murata  

71 . . William Chittick  

72 . Istanbul ansiklopedisi  

48 
 



هذا على تغلب واحد. یوم من أكثر یستمّر ال إیران، في العكس وعلى ص73)،                كلینك،
وال العبادة، صفُة والمذهبّیة الدینّیة األخرى األعیاد من كبیر كعدد إیران في              العید

← الممارسات هذه بعض على لالطالع ←) واسعة احتفالّیة ممارسات            ترافقه

العربّیة البلدان في العید هذا حول التفصیل من لمزید ص159-166؛ ،1 مج              وكیلیان،
مج1، خاطر، ص479-480؛ لین، ص266-270؛ طعمة، ← آسیا شرقي           وجنوب

  ص174-177؛ كلینغ، ص71-73؛ أیًضا ← عید الفطر*).

في تجري الكعبة كسوة خیاطة كانت حین الماضي في الكعبة. كسوة عشر)              الثامن
ص59-68؛ فكرت، ص48-86؛ تالش، نظامي ←) سالطینها نفقة على           مصر

بعد وُتحمل الفطر، عید من أّیام بعد یبدأ تحضیرها وكان ص103-84)،             الجعفري،

من كبیرٌة قافلة ترافقها الكعبة، باتجاه موكب في متعّددة ومراسم واسعة             احتفاالت
1402-1404هـ/ إیاس، ابن ص183-184؛ بطوطة، ابن ←) المصرّیین         الحّجاج

عبده قاسم ص188-202؛ الدقن، محّمد 278؛ ص212، مج5،          1981-1983م،

جواد قارن ص480-487؛ لین، ومراِجِعه؛ مصادره والئحة ص120-119          قاسم،
  علي، مج6، ص643-641).

عیٌد القعدة ذي من عشر الحادي في السالم. علیه الرضا اإلمام مولد عشر).               التاسع

  لدى الشیعة ال سّیما في مدینة مشهد حیث مدفُنه ومزاُره.
في یقام ضخٌم عید وهو الكبیر. العید أو الّنْحر عید أو األضحى. عید               العشرون)

عید إیران في العید هذا ُیسّمى عادًة. أّیام أربعة لمّدة الحّجة، ذي من               العاشر

ص252 1403هـ/1983م، البیرونّي، الریحان أبو ←) الخراف] [نحر         گوسپندكشان
بایرام بویوك تركیا وفي عید، وَبْقره َبَقر، الهند في وُیسّمى ص218)، الكردیزّي،              ؛

حاجي"، "لبرن أندونیسیا في ویسّمى األضحى]، [عید بایرامى وقربان الكبیر]            [العید

اإلسالمّیة ، د. Bayram"؛ ماّدة" التركّیة ، د.ا.د. ) حاجي 37" رایا "هري مالیزیا             وفي

73 . Hari Raya Haji 
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← العید هذا حول التفصیل من لمزید ص73-74؛ كلینغ، Id"؛ al-Adha"             ماّدة
قربان* عید ← أیًضا ص178-189؛ مج1، خاطر، 249؛ ص241- مج1،            ماسه،

  [عید األضحى]).

في عیًدا الشیعة یقیم اآلن، وحتى بویه آل عصر منذ الغدیر. عید وعشرون)               الواحد
علیه علّي اإلمام أّن النبّي فیه أعلن الذي الیوم بصفته الحّجة، ذي شهر من عشر                 الثامن

ص466- (فقیهي، الوداع حّجة من عودته أثناء في بعده، من ووصیُّه خلیفُتُه             السالم

هذا ابتكار أّن یرى الذي ص161-156، 1419هـ/1999م، العاملّي، قارن           470؛
من الُنصیرّیة* لدى العید هذا أهمّیة على لالطالع البویهّیین. قبل ما إلى یعود               العید

Ghadīr" ماّدة اإلسالمّیة ، د. ص458-460؛ مج2، بدوي، ← الشیعّیة           الفرق

محّمد ← الفاطمّي العصر في العید هذا إقامة حول التفصیل من لمزید              Khumm"؛
العید هذا حول اآلثار من الكبیر الكّم على ولالطالع 1417هـ/1997م، األمیني،             هادي

عالقات إقامة الشیعة أوساط في المتداول من كان 1414هـ/1993م). الطباطبائّي، ←           

ص233-237؛ مج1، (ماسه، النساء بین وكذلك الرجال، بین اإلیمان في            األخّوة
  فرهنك، ص329؛ اآلغا جمال الخوانساري، ص35-38؛ ← غدیر خم*).

مج3، العماد، ابن ←) المختلفة الروایات على بناًء الغار. یوم والعشرون)             الثاني

← الروایات نقد على لالطالع ص288؛ مج1، األمیني، الحسن عبد            ص130؛
القرن في عنهم تبدر كانت بغداد شیعة أّن بما ص180)، 1419هـ/1999م،             العاملّي،

بعض أقام خاّصة، احتفالّیة وممارسات تصّرفات الغدیر لیوم إجالًال الهجرّي            الرابع

أبي اختباء بمناسبة عیًدا الحّجة ذي 26 في أي أّیام ثمانیة بعد المقابل، في السّنة                 أهل
"یوم العید ذلك سّموا وقد المدینة، إلى هجرته أثناء في الغار، في النبّي جانب إلى                 بكر

احتفالّیة ممارسات موعد األّول ربیع من التاسع وكذلك الیوم هذا صار ذلك بعد               الغار".

مج1، ماسه، ←) األجیال مّر على لوُنها َبَهت الشیعة، عواّم بعض من مغالیة               أخرى
 ص327-320).
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التقویم ألعیاد ما حدٍّ إلى مشابهة فهارس على (لالطالع األعیاد هذه جانب إلى               
نفسه، ص251-253؛ 1403هـ/1983م، البیرونّي، الریحان أبو ←         الهجرّي

فضًال ص73-68)، الكردیزّي، ص256؛ مج1،       1373-1375هـ/1953-1955م،

اإلسالمّیة والفرق الكبیرة، اإلسالمّیة المذاهب لدى الشائعة المتفّرقة األعیاد           عن
313-316؛ ص241، فرقاني، ← األعیاد هذه على األمثلة سبیل (على            الصغیرة

"Nuṣayriyya"؛ ماّدة اإلسالمّیة ، د. ص80-84؛ األموي، ص11-21؛         الحسني،

مجموعة دّون الذي الُنصیرّي، الطبراني ← أیًضا ص458-470؛ مج2،           بدوي،
إیرانیكا ، د. ← االطالع من لمزید [الفهرس]؛ كتابنامه ← النصیرّیة الخاّصة             األعیاد

وحدها تحّولت اإلسالمّي، العالم في التصّوف حركة أّن كما .("Festivals VI"             ماّدة

المشایخ موالد رأسها وعلى الدینّي، المحتوى ذات األعیاد من لكمٍّ وحاضنة مهٍد              إلى
الواقع في الشریف النبوّي المولد عید سرى لقد الُعْرس*). ←) وأعراسهم             واألولیاء

أعیاد یقیمون الهند، في سّیما ال الصوفّیة أّن علًما المتصّوفة، والمشایخ األولیاء              إلى

الجدیدة الوالدة یوم هو الوفاة، یوم أّن یعتقدون ألّنهم وفاتهم، ذكرى في مشایخهم               مولد
في األعیاد من النوع هذا أهمّیة ُعرس. عیٌد/ الواصل للسالك ُیقام أن ویجب               والحقیقّیة،

في عاّمة حالًة لیست األعیاد هذه أّن حین ففي آخر. إلى بلٍد من تختلف اإلسالمّیة                 البلدان

الصوفّیین بعض إّن بحیث الصوفّیین، المشایخ آلالف الموالد مصر في ُتقام             إیران،
(←<دائرة المشایخ لهؤالء المتتالیة األعیاد في المشاركة في عمرهم معظم            یقضون

مصر في الصوفّیة المشایخ موالد على لالطالع ص.ن؛ م.ن، القرآن>،            معارف

العظیم االحتفال مصر، في الموالد هذه أهّم من ص64-48). غیلسنان 47، ←             بالتفصیل
من بكثیر ُیقام الذي طنطا، في األحمدي الموِلد أو الَبَدوي*، احمد السّید اإلمام               بمولد

عبد غازي ص64-66؛ األحمدي، ← مختلفة تواریخ في سنویا مّرات عّدة             الفخامة
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ص121؛ مج4، أوكسفورد> 57، اإلسالمّي العالم معارف <دائرة ص99؛          الباقي،
بالتعالیم أو القدماء، المصرّیین بتقالید العید هذا عالقة حول تحلیل على             لالطالع

أنموذج على لالطالع Ahmad"؛ Al-Badawi" ماّدة اإلسالمّیة ، د. ←           المسیحّیة

ذكرى في الجزائر في المحلّي االسنوّي العید ← أفریقیا شمالي في األعیاد هذه من                آخر
اإلسالمّیة ، د. ← نفسه المتصّوف هذا اسم تحمل مدینة في مدفنه في بلعّباس*               سیدي

مشایخ أضرحة على ُتقام التي األعراس فإّن كذلك .(“ l Abbās” 
̓Sīdī Buماّدة             

والرقص للناس الكثیفة المشاركة بسبب عالمّیة شهرة ذات الهند في            الصوفّیة
فوق السیر مراسم سّیما ال األلوان، المتعّددة الساحرة واالستعراضات           والموسیقى،

نتاسي، ←) عرس له ُیقام الخاّص، شیخها لها الهند في منطقة كّل األساس في                النار.

باسم السنة، أشهر من شهٍر كّل ُیسّمون المسلمین عواّم وعادة ،(160 ،71              ص68،
میرانجي، شهر هو اآلخر ربیع فمثًال الشهر، هذا في عرس له ُیقام الذي               الشیخ

ص م.ن، ←) الدین معین الخواجة شهر اآلخرة وجمادى َقَدر، شهر األولى             وجمادى

التي الهندّیة، القاّرة شبه في األعراس ألهّم فهرس على لالطالع 68-71؛ ،65-60            
،86-81 ،71-68 ص65-60، م.ن، ← المسلمین جانب إلى الهندوس فیها            یشارك

د. ص143-161؛ شورین 77، الجدول؛ ص149، [الَحَضرات]، ها> 67 <آستانه          88؛

.("Urs" اإلسالمّیة ، ماّدة  
السنوّیة، األخّوة مراسم إلى اإلشارة یمكننا الصوفّیة ألعیاد األخرى األنواع            ومن

اإلسالمّیة ، د. ←) مّراكش في الدَّْرقاوّیة الطریقة أعضاء بینها من الشهیر             واألنموذج

الطرق من الكثیر في اتخذت قد الصوفّیة الذكر مراسم أّن كما .("Darḳāwa"              ماّدة
یقیم واألضحى الفطر عیَدي من األّولین الیومین ظهر بعد لبنان، في احتفالّیة.              جوانَب
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←) المنطقة علماء لدى كثیًرا المقبولة غیر الذكر حلقات ومریدوهم الصوفّیة             مشایخ
والغناء العزف وقع على مسیرات الصوفّیة هؤالء یقیم ص192-191). مج1،            خاطر،

الذكر حلقات أثناء وفي ومشایخهم، أولیائهم قبور باتجاه والخناجر، بالسیوف            والرقص

بعض الصوفّي الّسماع إلى باإلضافة یستعرضون األماكن، هذه في یقیمونها            التي
ص197-191 مج1، ←) أبدانهم في والجارحة الحاّدة اآلالت كغرز العجیبة           األعمال

األعیاد وفي والّسماع، الذكر حلقات أثناء في یقومون أیًضا مصر صوفّیي بعض .(             

ویغرزون الزجاج، قطع ویبتلعون أفواههم، في المشتعلة الفحم قطع بوضع            المختلفة،
ُیسّمى آخر، صوفيٍّ عیٍد في .(483 ص462-461، (لین، عیونهم في الحاّدة             المسامیر

قبل خمیس (آخر المسیحّیین لدى المقّدس الخمیس یوم سنویا ُیصادف الدَّعسة،             خمیس

النبّي ومزار الشبانّي، السّید الولي -قّبة لبنان من منطقتین في ُیقام المسیح)، السّید               قیام
الشیخ مریدو فیه یتمّدد أیًضا، المسیحّیین بعض فیه وُیشارك الكرك 87- في             نوح

فوق بالعبور الفرس راكب وهو الشیخ ویقوم األرض، على بعضهم بجانب             الصوفّي

ُیتابعون المریدین، بأبدان الضرر إلحاق دون من الشیخ فرس عبور بعد             أجسادهم.
أیًضا بها یقوم المراسم هذه ص202-198). مج1، (خاطر، والغناء بالعزف            االحتفال

ویوم الشافعّي، اإلمام ومولد النبوّي، المولد أعیاد في الّدوسة باسم مصر             صوفّیو

  المعراج (لین، ص456-451، 471-468).

األمر، بدایة في عملیا ابُتكرت التي األعیاد بالطبیعة . المرتبطة لألعیاد نماذج -3            

مناسبات، الزمان مّر على إلیها ُأضیفت الزراعّیة، المواسم وتنظیم الفصول،            لتذّكر

اعتنقت التي البالد في الغابرة العصور منذ موجودة وهي أخرى، تصّرف             وأنماط
،26-24 ص15، األمیني، روح ←) قائًما بها االحتفال وظّل بعد، ما في              اإلسالم

األعیاد، هذه أهّم من النوروز*). المهرجان*، تیركان*، عید ← أیًضا أخرى؛             وأماكن

هو الذي النوروز عن فضًال التقاویم. باختالف توقیتها یختلف التي السنة، رأس              أعیاد
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أّول في بالضبط ویبدأ المختلفة، التقاویم بین من وأصّحها السنة رأس أعیاد              أهّم
الشعوب عرفتها التي النوروز*) ←) عنه المتفّرعة واألعیاد الربیعّي،           االعتدال

األعیاد بین من الربیع. في ُتقام وكانت الشمسّي، التقویم تستخدم كانت التي              األخرى

المرتبطة األعیاد كانت ذلك مع الربیعّیة. لألعیاد األوفى الحّصة بالطبیعة            المتعّلقة
نحٍو على أو أخرى، فصوٍل في تقام اإلسالمّي العالم في األخرى التقاویم في               بالطبیعة

السنة أو اإلیرانّیة السنة باسم الشمسّیة السنة بدایة یّتخذون مصر في مثًال أیًضا.               متنّقل

القمرّیة السنة وبدایة آب، أواخر في القبطّیة السنة وبدایة الربیع، أّول في عیًدا               الشامّیة
الشمسّیة، السنة بدایة في یعّیدون مراكش، في ص465). مج2، (متز، متنّقل نحٍو              على

مراكش في یقام .("Al Maghrib.Vl" ماّدة اإلسالمّیة ، د. ←) الحاغوزة 97            باسم

والدور أبریل، نیسان/ منتصف في سنویا َلَبة الطَّ ُسلطان عید باسم آخر ربیعيٌّ عیٌد               أیًضا
Sulṭān" ماّدة ←) فاس في القروّیین مدرسة لطّالب هو تقلیدیا فیه             الفاعل

عیٌد أیًضا اآلن حتى تونس في ُیقام ص135-134). مج1، تازي،            Al-Ṭalaba"؛

"Djarīd"؛ ماّدة اإلسالمّیة ، (د. اإلسالم قبل ما إلى أصله یعود مایو 08 باسم              ربیعيٌّ
←) السنة] [رأس صال سرى المسّمى الیزیدّیة لدى الربیعّي العید على             لالطالع

← النوروز غیر إیران في الربیعّیة األعیاد أخبار على لالطالع ص18-20؛             الحسني،

الحاشیة ص320، مج2، قارن ص320-319، مج2، فلسفي، ص115؛ مج2،          ماسه،
الذي الحمراء] [الوردة سرخ گل المسّمى بخارى في الربیعّي العید على لالطالع              1؛

د. ←) 791هـ) العام في (المتوّفى النقشبندّي الدین بهاء الخواجة قبر حول              ُیقام

ذو الربیعّیة، األعیاد بین شهرًة األكثر اآلخر العید .("Naḳ shband" ماّدة            اإلسالمّیة ،
في ُیقام الخضر الخواجة أو إلیاس الخضر عید الدینّیة، بالتقالید الوثیق             االرتباط

بینها من مختلفة، إسالمّیة بالد في سنویا أّیار) وأوائل نیسان (أواخر الربیع              منتصف

المختلفة، النذور فیه وُتقّدم والهند، والعراق، الوسطى، وآسیا والبلقان وأذربیجان            تركیا
79 . Ḥā gūza  
80 . Māyū  
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العامّي التركّي الشعر من نوع العید هذا في ُیردَّد والفتیات. النساء من فاعلة               بمشاركة
ص160 تاسي، ←) اللغة التركّیة المناطق في الطالع، وحسن للتفاؤل 18 ماني،            المسّمى

" ماّدة اإلسالمّیة ، د. ص18؛ الحسني، ص67؛ صوفي، ص32-35؛ حبیب،           -161؛

ص132- ممتوف، ص17-19؛ یف، نبي ,”Māni"؛ Shenlik”, Khiḍ r-Ilyās       
لكْن محّرم، أّول في ُتقام القمرّیة السنة رأس أعیاد كانت ص67). خواه، ظفر               133؛

في كبیًرا به االكتراث یكن لم القمرّي، التقویم في دائًما یتبّدل كان توقیته أّن                بما

اإلسالمّي العالم في القمرّیة السنة رأس عید من نماذج على (لالطالع الماضیة              العصور
ص267؛ مج2، متز، ص117؛ قاسم، عبده قاسم ص490؛ مج1، المقریزّي، ←           

ص146- تشغیني، ص162؛ شلبي، ص53-56؛ غرونبام، فون ص98؛         الحشایشي،

الفكر رّواد بعض بذلها التي الجهود من الرغم على الحاضر العصر وفي ،(148             
العید هذا اتخاذ من الرغم وعلى علیه، الرونق وإضفاء العید هذا إلحیاء العرب               والثقافة

معنى بكلِّ عیٍد إلى الهجرّیة السنة رأس یتحّول لم األخیرة، السنوات في رسمیة               صفًة

  الكلمة (خاطر، مج1، ص160).
المختلفة والمراسم األعیاد إلى اإلشارة تجدر بالطبیعة المرتبطة األخرى األعیاد            من

مخارج لجمیع السنوّي االفتتاح أو النیل، نهر في المیاه مستوى ارتفاع بمناسبة ُتقام               التي

المراسم وكذلك النقطة، ولیلة الخلیج فتح النیل، -وفاء النهر لهذا األصلي المسار              جهتي
نحو على الیوم تقام التي النیل"، "عروسة باسم لنهر لهذا األضحیة وتقدیم              القدیمة

ص60-61؛ مج1، المقریزّي، ص512-517؛ مج3، القلقشندّي، ←) –          رمزّي

عبده قاسم ص256-259؛ أیوب، ص489-499؛ لین، ص65-66؛ خسرو،          ناصر
.("Al-Nīl" قاسم، ص125-128 وحواشیها؛  د. اإلسالمّیة ، ماّدة  
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أن أكبر بوضوح یمكننا العائلّیة والتقالید األعیاد العائلّیة . األعیاد من نماذج .4            
ص األمیني، روح ←) العابرة التقالید عداد في وانغنب 28، آرنولد تعبیر بحسب             نعّدها

أخرى إلى مرحلة من اإلنسان انتقال إّن الحقیقة، في ص155-154). فكوهي،             17؛

مصحوًبا یزال وال العصور أقدم منذ كان - الموت حتى الوالدة -من حیاته مراحل                من
األّول، الطفل سّیما ال العائلة، في طفل فوالدة احتفالّیة. سلوك وأنماط وتقالید،              بعادات

ومع الحیاة، من مرحلة في الوالدین توفیق على اإلسالمّیة الّسنن في عالقٌة أو               دلیٌل

اإلسالمّیة التعالیم في النسل وبقاء التوالد وقیمة العائلة، بناء أهمّیة الحسبان في              األخذ
االحتفالّیة. والممارسات الفرح مع دائًما تترافق الطفل والدة كانت العائلة*)، ←)           

ص503- لین، ←) اإلناث موالد من الذكور لموالد وأهّم أوسع المراسم هذه             وكانت

ص10 مج2، علي، ص31-34؛ مج1، ماسه، ص414-331؛ مج1، خاطر،          505؛
العّباسّي العصر في الحاكمة العائالت في طفل میالد لعید أنموذج على لالطالع              -11؛

شبولر 38، ← اإلیلخانّیون ص347؛ فقیهي، الدیالمة← ص352-353؛ أحسن، ←         

ص247-275؛ مج1، عالمي، ص5-9؛ الشیرازي، صاعدي الهند← في          ص220؛
الطفل بتسمیة* االحتفال عن فضًال ص379). جهانكیر، ص102-103؛ مج1،           كنبو،

ص225-224)، میرنیا، ص76-80؛ كتیرائي، ص44-47؛ مج1، ماسه، ←)        

←) الواسعة العائلّیة االحتفاالت إقامة تستوجب كّلها كانت التي وختانه*، له،             والعقیقة*
ص331-332؛ مج1، خاطر، ص2-2-203؛ طعمة، ص505-509؛        لین،

لالطالع ص54-55؛ مج1، ماسه، ص101-102؛ 1406هـ/1986م،        التَلْعَفري،

ص أحسن 653؛ ص460، البیهقّي، ← الملكّیة العائالت في المناسبات هذه مثل             على
لالطالع "Abdi"؛ ماّدة اإلسالمّیة ، د. ص365-368؛ مج1، عالمي،          353-354؛

منزل إلى االنتقال أو األعراس وأیًضا الختان ضمنها ومن العائلّیة األعیاد إقامة              على

82 . Arnold van Gennep  

83 . Spuler  

56 
 



فون ← النبوّي المولد أو األضحى عید في مثًال الدینّیة، األعیاد أّیام في جدید                آخر
اإلسالمّیة ، د. ص148؛ تشغیني، 10؛ ص7، مج1، بي، علي ص81-83؛            غرونبام،

← الختان باحتفاالت الخاّصة المراسم على لالطالع "Mawākib.4"؛          ماّدة

← للطفل األولى األسنان بزوغ بمناسبة االحتفاالت على لالطالع           سورنامه*؛
 الَتَلَعفري، 1391هـ/1972م، ص69-73؛ ماسه، مج1، ص60-59).

والمعارف واألقارب الجیران فیها ُیدعى التي األخرى، العائلّیة األعیاد من            

االحتفال الصغیرة: المرح مواكب وتشكیل األعیاد، بهذه خاّصة مآكل بتقدیم            وضیافتهم
بإتمامه النهایة في أیًضا واالحتفال القرآن، تعّلمه وبدء الكّتاب، في الدراسة الطفل              ببدء

أعیاد أشهر ومن التحذیق. ُیسّمى ما أو للقرآن له ختم وأّول التمهیدّیة،              الدروس

أو 158-159هـ)، (حك: العباسّي المهدّي الخلیفة البن المناسبة بهذه ُأقیم ما             التحذیق،
كثیرة، وأعطیات باهظة، نفقات من فیها بذل وما 252-255هـ)، (حك:            للمعتّز

ص أحسن، ←) و ،(120-119 ص112، الزبیر، ابن ←) العبید لمئات            وتحریٍر

مختلف في الحدیث، التعلیم مرحلة بدایة في تقام االحتفاالت هذه ظّلت .(356-355            
أتعابه، من قسم عن والتعویض الكتاب، معّلم تقدیر وكان اإلسالمّي، العالم في              المناطق

جواد، ناجي ص150؛ طعمة، ←) اإلجراءات من جزًءا ُیشّكل الطفل، والد جانب              من

ص كلینغ، ص15-16؛ الكرخي، ص67-69؛ 1396ه/1976م، التكریتي،        ص27؛
← السودان كتاتیب تقالید من كان شرافة، باسم آخر عید مراسم على لالطالع               78؛

أیًضا تقام كانت ص30). السودان "، في والحاضر الماضي في الكریم القرآن             "كتاتیب

األشغال بعض في مهارة الفتى اكتساب بمناسبة المناطق بعض في مشابهة             احتفاالت
كّل ولیس شابه، وما والصحافة، والخیاطة، والحالقة والِخراطة كالنجارة           والحرف

الفتى، والد منزل في البارزین، وأعضائها المهنة نقابة رئیس بحضور وذلك             األشغال،

لدخوله للفتى الحضور ومباركة والدعاء الفاتحة وقراءة الغداء، طعام تناول            وبعد
"شدُّ ُتسّمى المراسم هذه كانت بعضوّیته. اإلقرار على دلیًال ا خاص شاًال ُیعطى              النقابة،
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على لالطالع ص509-510؛ لین، ← مصر في عنها التفصیل من (لمزید             الوَلد"
أیًضا← ص121؛ شیخلي، بولیمة← مصحوبة ِنقابّیة، مراسم بصفته بالشّد           االحتفال

  الشّد*).

المترابطة، والكبیرة الصغیرة االحتفاالت من مجموعة أیًضا یتضّمن الذي           العرس
الصهر عائلة رؤیة العائلّیة. واالحتفاالت األعیاد أهّم من هو التفاصیل، من             والكثیر

الحّمام، وتقلید المهر، فتقدیم فالعقد، فالخطبة، یدها، طلب ثم علیها، والموافقة             للفتاة

المناسبات من كّلها العسل، وشهر والسالم، والزفاف، العروس، وَحَملة           والحّناء،
كانت التي اإلسالمّیة، البالد في األعراس عن المتفّرعة االحتفاالت في            األساسّیة

إیران في األعراس عن التفصیل من (لمزید أشهر عّدة إلى أّیام عّدة من مّدتها                تتراوح

العربّیة البلدان في ص44-144؛ مج3، باف، شهري ص78-111؛ مج1، ماسه، ←           
ص جي، دیو ص500-503؛ بین، ص10-18؛ خوري، ص206-213؛ طعمة، ←         

ص ألفینستون 48، ← والهند أفغانستان في ص266-298؛ مج1، خاطر،          50-70؛

الصین، في ص105-118؛ حسین، أبرار ص360-363؛ فرهنغ،         236-239؛
ص والحاضر ، الماضي أندونیسا: ص195-200؛ هویدي، ← ومالیزیا         وأندونیسیا

الحاكمة العائالت في المشهورة النماذج على لالطالع س63-65؛ كلینغ،           135-141؛

مج بطوطة، ابن ص459-469؛ مج6، رّبه، عبد ابن ص98-101؛ الزبیر، ابن ←           
ص354؛ أحسن، ← أیًضا ص29-30؛ جهانكیر، 660-661؛ ص474-477؛ ،2         

  حسین، ص616-617؛ العرس*).

وقد المرض، فراش ومغادرة الشفاء العائلّیة، لالحتفاالت األخرى المناسبات           من
نذر بإیفاء أحیاًنا یتجّلى وكان الجدید، العمر بمنزلة القدماء تفكیر إلى بالنسبة ذلك               كان

یجب السیاق هذا في ص132). مج6، علي، جواد ←) واإلنعام والعطاء الطعام              لتقدیم

الِحجامة، بعد الحاكمة العائالت في ُتقام كانت التي االحتفاالت خاّص بشكل نذكر              أن
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1388هـ/1969م، الجاحظ، ← المثال سبیل (على الجراحة من التعافي أو            والَفْصد،
متز، ← أیًضا ص341؛ جهانكیر، 197؛ ص19-18، الزبیر، ابن           ص221-226؛

سّیما ال السفر من بالسالمة العودة كذلك كانت ص354). أحسن، ص469؛             مج2،

من القدیمة العصور في المسافر له یتعّرض كان ما بسبب البعیدة، المناطق إلى               السفر
تستحق الحیاة، في صعبة مرحلة اجتیاز بمنزلة وماله، حیاته تهّدد وأخطار             صعوبات

بعد التقلید هذا استمّر ص132-131). مج6، علي، جواد ←) والتهنئة            االحتفال

من ونوًعا جدیدًة روحیة والدًة أیًضا ُیعدُّ الذي الحّج، من العودة بعد سّیما ال                اإلسالم،
إلى امتّد الشیعة أوساط وفي ص96)، وتشیتینغ، (موراتا أخرى إلى مرحلة من              العبور

الَعْزم قبل منزله في یقیم الزائر أو الحاج أّن وكما المقّدسة. العتبات زیارة من                العودة

فإّن منه، بَدر ما على یسامحوه أْن الحاضرین إلى ویطلب وولیمًة، مجلًسا السفر               على
التي واالحتفاالت أّیام. لعّدة أحیاًنا وتستمّر فخامًة، أكثر تكون یعود حین استقباله              مراسم

لالنتباه مثیرة والعراق، مصر سّیما ال العربّیة البالد في الحّجاج، عودة بعد              تقام

ص كلینغ، قارن ص435-438؛ لین، ص240؛ طعمة، التفاصیل← على          (لالطالع
أخرى حفلة الّنزول)، (حْفلُة الحاج عودة یوم االحتفال عن فضًال تقام مصر، في .(71              

یقّدم ص438). (لین، منزله في ولیلة لیوم ُبوع). السُّ (حفلة ُتسّمى أسبوٍع             بعد

واألقارب والعیال األهل إلى الهدایا الحج، سّیما ال أسفارهم من عودتهم بعد              المسافرون
 (← تتّمة المقالة؛ أیًضا الهدّیة*).

والحّكام والسالطین الخلفاء كان والحكومّیة . السیاسّیة األعیاد من نماذج .5          

على وثروتها الدولة مداخیل من طائلة مبالغ ینفقون الحّكام، من كغیرهم             المسلمون
وتحّبب حكمهم، تعّزز أن شأنها من والتي یقیمونها، التي المختلفة واالحتفاالت             األعیاد

تتویج العرش؛ على الجلوس احتفاالت هي: األساسّیة الحكومّیة واألعیاد بهم.            الناس

الذكرى في احتفاًال یقیمون كانوا وأحیاًنا الجدید، السلطان وتتویج بیعته، أو             الخلیفة
،479 ،375 ص343، مج5، میرخواند، ← أنموذج على (لالطالع للتتویج            السنوّیة
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مج3، ص191، مج1، كنبو، 28-31؛ ص18-17، الشیرازّي، صاعدي          وغیرها؛
ص354- أحسن، ← 82-83؛ ص2-1، مج1، الالهوري، 49-50؛ ،14          ص1،

" ماّدة اإلسالمّیة، د. ← الحاضر العصر في أنموذج على لالطالع الجلوس*؛             455؛

على الدولة في مهّمة ودرجات مناصب بتوّلي االحتفاالت Muḥammad"؛ B.Yūsuf          
مراسم وأیًضا األخرى، الرفیعة المناصب وبعض الوالیات، وحّكام الوزراء،           مستوى

ص73؛ الصابي، ← منها نماذج على (لالطالع والسالطین الخلفاء من الخلعة             استالم

ص أحسن، ← أیًضا ص169؛ مج1، بطوطة، ابن ص214؛ الصالة، صاحب            ابن
الممنوحة الخلع أنواع على لالطالع ص170؛ مج5، زیدان، 138؛ والحاشیة 364           

أحسن، ← العهد والیة بإعالن لالحتفال ص39-47؛ نوزاد، ← ارتدائها وآداب             عادًة،

ال عودته، أو السفر، على السلطان بعزم االحتفال العهد*)؛ ولّي ← أیًضا              ص355؛
مج8، المسعودي، ←) منتصًرا منها یعود أو مهّمة، حرب إلى الجیش یقود حین               سّیما

ص74- الصالة، صاحب ابن ص460-461؛ مج2، بطوطة، ابن         ص168-169؛

حین الحكومات، بعض كانت ص355). أحسن، ص771؛ مج2، المروي،           75؛
اإلعالمّي التضلیل من كنوٍع عاّمة احتفاالت تقیم أیًضا عسكرّیة هزیمة            تواجهها

الثاني محّمد انسحاب بعد العثمانّي العصر في االحتفاالت هذه من نماذج على              (لالطالع

الثالث ومراد 937هـ، العام في القانوني وسلیمان 862هـ، العام في حملته في فشله               أو
الدبلوماسّیة االحتفاالت "Mawākib.4")؛ ماّدة اإلسالمّیة ، د. ← 990هـ العام           في

الهند من سّیما ال األجانب، السفراء أو الخلفاء سفراء الستقبال األساس في تقام               التي

ذات وتفاصیلها االحتفاالت هذه فخامة أّن المؤّكد ومن والفرنجة، الروم وبالد             والصین
العالقة ألهمّیة أو الضیف، ببلد واالهتمام العالقة مقدار على تدّل عدیدة، ضمنّیة              معاٍن

زیدان، ص306؛ شبولر، ص48؛ البیهقّي، ← المثال سبیل (على البلد ذلك             بحكومة

1363 نفسه، ص229-233؛ 1363هـ/1944م  ألف ، عرفان، ص170-171؛       مج5،
ص مشیري، وحواشیها؛ ص63-59 مج4، فلسفي، ص312-314؛        هـ/1944م  ب ،
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ص شبولر، ← المثال سبیل (على جدیدة مباٍن افتتاح السفیر*)؛ ← أیًضا             980-984؛
االستقالل أّن كما ص49-41). مج3، كنبو، ص259-263؛ القزوینّي، وحید           220؛

االحتفاالت من كبیر عدد إقامة فرض اإلسالمّي، العالم في وطنّیة حكومات             وتأسیس

ت1 30 إلى 28 من الجمهورّیة عید تركیا: في المثال، سبیل (على والرسمّیة              السیاسّیة
1341هـ/1923م)، العام في تركیا في الجمهورّي الحكم إعالن (بمناسبة           /أوكتوبر

العام في دوملوبینار 58 معركة في االنتصار (بمناسبة آب/أغسطس 30 في النصر             عید

افتتاح (بمناسبة نیسان/إبریل 24 إلى 22 من الوطنّیة السیادة عید            1359هـ/1932م)،
(بمناسبة أّیار/مایو 19 في الشباب] [عید كنجلیك عید التركي)، الوطنّي            المجلس

مایو/أّیار أّول في الحرّیة عید التركّیة)، األراضي أتاتورك لدخول السنوّیة            الذكرى

د.التركّیة، ← األولى) العالمّیة الحرب بعد األجنبي االحتالل من تركیا تحریر             (بمناسبة
20 في االستقالل عید ك2/ینایر، 18 في الثورة عید تونس: في "Bayram"؛              ماّدة

تّموز/یولیو، 25 في الجمهورّیة عید حزیران/یونیو، أّول في النصر عید            آذار/مارس،

في بورقیبة 68 الجمهورّیة رئیس میالد عید ت1/أوكتوبر، 15 في المحتّلین خروج             عید
في االستقالل عید الباكستان: في Malhūn"؛ ماّدة اإلسالمّیة ، د. ←) آب/أغسطس 3            

←) ك1/دیسمبر 25 في جناح علي محّمد األعظم القائم عید آب/أغسطس، 14            

←) آب-أغسطس 17 في االستقالل إعالن عید أندونیسیا: في ص204)؛            النك 78،
الحكم إعالن الثورة؛ قبل إیران: في 89)؛ ص72-65، والمستقبل ، الماضي            أندونیسا:

الجمهورّیة إعالن الثورة؛ وبعد آب، 14مرداد/5 في [المشروطّیة]          الدستوري

بهمن/ 22 في الثورة انتصار 1980م؛ أبریل نیسان 2 فروردین/ في12             اإلسالمّیة
 11شباط فبرایر1980م، وغیرها من األعیاد).

85 . Dumlupinar  

86. Bourguiba  

87 . Robert Peregrine Lang 
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أنماط كّل المسلمین أوساط في شاعت لقد االحتفالّیة . والمظاهر الممارسات            ج)

اإلنسانّیة والعادات التقالید في عاّم بشكل سائدة كانت التي االحتفالّیة والمظاهر             السلوك

النهي من الرغم وعلى نقصاًنا، أو زیادًة التغییرات بعض لحقتها وقد             القدیمة،
أعیاد في المشروعة غیر السلوك أنماط بعض أحیاًنا تبرز كانت الدینّیة،             والمحاذیر

← مصر في ص350؛ أحسن، ← العّباسّي العصر في المثال: سبیل (على              المسلمین

88-91؛ ص85، مج2، الموِقت ، مراكش← في ص500-501؛ ص353،          لین،
مسعود القائد [أعراس] احتفاالت في الالأخالقّیة الممارسات بعض على           لالطالع

(حك: اللودي إسكندر عصر في االحتفال هذا إلغاء إلى مّرة أّدت التي الهند، في                الغازي

الشیعة عواّم احتفاالت في Ghāzī"؛ Miyān" ماّدة اإلسالمّیة ، د. ←            894-923هـ)
،307-305 ص25-11، مج3، باف، شهري ← القاجارّي العصر في طهران            في

التصّرفات لهذه المسلمین الشرع حّكام تصّدي من أنموذج على لالطالع            362-363؛

ج2، مج1، 1402-1404هــ، إیاس ابن 266؛ ص69-68، مج1، المقریزي، ←          
المدارس لدى النظر وجهات في االختالف بسبب الحقیقة، في لكْن .(365             ص363،

الترویحّي الجانب من كبیر حدٍّ إلى قّلص الذي بالعید، یتعّلق ما في اإلسالمّیة               الفقهّیة

غیر أو المشروعة غیر االحتفالّیة التصّرفات فإّن التعّبدّیة، الجوانب لمصلحة            والتسلیة،
على فبناًء األخرى، والثقافات األدیان في منها نسبیا أقّل اإلسالمّي، العالم في              األخالقّیة

في هي وإّنما الدنیوّیة، بالملّذات للتمّتع فرصة محَض لیست األعیاُد اإلسالمّیة،             التعالیم

تتیح التي اإلنسانّیة، التصّرفات وكذلك الصالحة، األعمال لزیادة فرصٌة عینه            الوقت
للمسلمین، یحّق ال لذلك، الناس. من األكبر للعدد الدنیوّیة بالنعم والتمّتع الفرح              إمكانّیة

ظروف في التواجد بذریعة االحتفاالت، أثناء في یتخّلوا أن التعالیم، هذه على              بناًء

األموال، هدر في ُیسرفوا وأْن أخالقّي، أو شرعّي حكم أو معیار أّي عن               مختلفة،
لم التي الدین علماء من الفئة تلك إّن عام، بشكل بإنسانّیتهم. مخّلة بممارسات               ویقوموا

هذه في المباحة السلوك أنماط وجّوزت األفراح، وال لألعیاد، الناس إقامة             تعارض
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وتدعوهم المباحة، الحدود تجاوز من المسلمین تحّذر دائًما كانت واالحتفاالت،            األعیاد
األرقى األنموذج سلوكه كان الذي وسّلم، وآله علیه اهللا صّلى النبّي بسّنة االلتزام               إلى

المادّي االّتجاه: الثنائّیة الدین ظاهرة مع إنسان أّي باألحرى أو مسلم، أّي تعامل               في

(لمزید والتفریط اإلفراط أنواع من نوٍع أّي عن واالبتعاد والدینّي،            والمعنوّي/الدنیوّي
48 ص10-9، كاكرزاي، ص31-32؛ 1419هـ/1999م، العاملّي، ← التفصیل         من

ص 1419هـ،/1998م الفّتاح، عبد محمود المنصف عبد ص1151؛ الطویل،          -49؛

اُهللا ُیعصى ال یوٍم "كلُّ السالم: علیه علّي لإلمام المشهور الحدیث ← أیًضا               1865؛
تغییر من یحدث ما أّن بالذكر الجدیر من .(428 الحكمة البالغة ، (نهج عیٌد" فهو                فیه

من نوع وظهور عام، بشكل األعیاد أّیام في والعاّمة السائدة واألحكام القواعد              في

علماء بنظر هو -والذي مؤّقتة بصورة وإْن للمحّرمات وانتهاك واالضطراب،            الفوضى
ص13-9) األمیني، روح ←) أصالًة العید لظاهرة المقّومة السمات أكثر أحد             االجتماع

ال اإلسالمّیة، التعالیم وفي األصول، من أصًال اإلسالمّي العالم أعیاد في یكن لم –              

ص60-57). كاكرزاي، ←) مؤقتا ولو الدینّیة المحّرمات من أيٍّ عن التغاضي             یمكن
قبل ما تقالید استمرارّیة أو األخرى األمم من المسلمون اقتبسه ما خالل من ذلك،                مع

اإلیمان عن ابتعدت التي الفرق لدى أو اإلسالم، اعتنقت التي الشعوب لدى              اإلسالم

األغلب على لها التي للمحّرمات المنتهكة السلوك أنماط بعض نذكر ِنسبیا،             الصحیح
اختیار عام وبشكل النوروز، أمیر أو َكوَسج اختیار عادة مثًال: دینّي. ال ُعرفّي               جانٌب

الثقیل المـُزاح الناس وتبادل والتضاُرب، المیاه، ورّش إسقاطه، ثم أّیام لبضعة             حاكم

وأصحاب المحترمین، األشخاص وحتى األمن، موّظفي ومع بعضهم، بین           أحیاًنا
إیاس، ابن ص2144؛ ،3 السلسة الطبري، ←) ذلك وغیر الخّوات وأخذ             المقامات،

مج2 متز، ← أیًضا ص363-365؛ ج2، مج1،        1402-1404ه/1981-1983مـ،

 ، ص465-466؛ أحسن، ص350؛ ماسه، مج1، ص254).
   أهم الممارسات االحتفالّیة التي یقوم بها المسلمون:
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للتوّقف فرصًة یتطّلب االحتفالّیة الممارسات من الضخم الحجم انجاز العطلة . .1           
في ُتتاح الفرصة هذه بالعید. الخاّصة لألعمال والتفّرغ المعتادة، الیومّیة األعمال             عن

غیر كعطل والمحلّیة العائلّیة االحتفاالت وفي عاّمة، رسمّیة كعطلة األعیاد من             الكثیر

الجمعة، یوم في األسبوعّیة العطلة عن فضًال اإلسالمّیة، البالد جمیع في             رسمّیة.
اإلسالمّیة، البالد معظم في أّیام. لعّدة عطلٌة واألضحى الفطر الكبیرین للعیدین             ُلحظت

وآله علیه اهللا صّلى النبّي ومولد النبوّیة، البعثة یوم ذكرى في واحد لیوم عطلة                ُتعطى

خم، وغدیر شعبان، من والنصف علیها، اهللا سالم وفاطمة السالم، علیه وعلّي              وسّلم،
من نفسه البلد في العطلة تختلف أحیاًنا المختلفة. البلدان من بلٍد لكّل الوطنّي العید                ویوم

عطلة من أطول األعیاد أّیام في عطلتهم والطالب التالمیذ فمثًال أخرى، إلى              مجموعة

خمسة الرسمّیة النوروز عطلة أّن مع إیران، في األنموذج سبیل على مثًال              اآلخرین.
العید، یوم من أّیام عّدة قبل عطلتها تأخذ الرسمّیة، التعلیمّیة المؤّسسات فإّن              أّیام،

ومدرسة مسجد عطلة أخرى: نماذج على (لالطالع بعده یوًما عشر أربعة             وتستمّر

د. ← الطلبة سلطان عید أو الكبیرین، اإلسالمّیین العیدین أّیام في مراكش في               الَقرَوّیین
عطل عن تازي روایة قارن ،"Al-ḳarawiyyīn (Masajid).II" ماّدة          اإلسالمّیة ،

العائلّیة االحتفاالت ص437-436). مج2، ص134، مج1، المدرسة: هذه في           العید

حیاتهم عن االحتفال في المشاركون یتخّلى أن العادّي، طولها على بناًء تستوجب              أیًضا،
طول یكون أن الطبیعي ومن له، التحضیر أو لالحتفال ویتفّرغوا العادّیة،             وأعمالهم

عید مثل المالّیة، مقیمیه وأوضاع لقدرات مباشر وبشكل دائًما، مناسب العائلّي             االحتفال

ص مج1ن ماسه، ص332، مج1، خاطر، ←) أسبوع إلى یوم من یمتّد كان              الختان
في طفولته، في العثمانّي الثالث محّمد ختان (مثًال یوًما عشر خمسة إلى وحتى ،(56              

أّنها ذكر أیًضا، العرس احتفال مّدة ("Mawākib.4" ماّدة اإلسالمّیة ، د. 990م             العام

أشهر ثالثة إلى وحتى یوًما، أربعین أو أسبوعین، أو أسبوع، إلى یوم من تستمّر                كانت
ص.ن). م.ن، اإلسالمّیة ، د. ص266-267؛ مج1، خاطر، ص112؛ مج1،           (ماسه،
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تبًعا وتتغّیر المختلفة، الدول في ثابتة لیست األعیاد، بمناسبة الرسمّیة، العطل             أّیام
  للمتغّیرات السیاسّیة واالقتصادّیة واالجتماعّیة.

الممارسات بعض كانت االحتفالّیة. األجواء بدایة إلعالن االحتفالّیة الممارسات .2          

االحتفالّیة المقّدمات من العائلة. أو الناحیة، أو المدینة، في احتفاًال هنالك أّن على               تدّل
المنازل، وواجهات والمباني والمساجد واألسواق، واألزّقة الشوارع تزیین          المهّمة،

تترافق التي والمشاعل، الشموع وإیقاد المصابیح، وأنواع وأوراقها، األشجار           بأغصان

حول الموجودة الروایات كمّیة من نماذج بضعة على (لالطالع النارّیة واأللعاَب             مساًء
ص342 أحسن، ص100؛ المقدسّي، الفطر: وعید رمضان شهر في ← األمر             هذا

ص234؛ الُعْتبي، ← العرس في ص353؛ نفسه، ← المیالد عید في             وحواشیها؛

ص273-282؛ الشیرازّي، صاعدي ← البراءة لیلة في 100؛ ص79، مج1،            ماسه،
" ماّدة اإلسالمّیة ، د. ← الختان في ص438؛ لین، ← الحج من العودة              في

-457 ص443-444؛ لین، ← األخرى والمواِلد النبوّي المولد في          Donanma"؛

284-285؛ ص84-83، مج1، ماسه، ← والقنادیل والمشاعل الشموع إلیقاد           458؛
خاطر، وإحاالتها؛ ص292-285 مج2، فلسفي، ص229-232؛ مج2، باف،          شهري

،505-504 ص459-458، لین، ص156-166؛ بیكر، ص182-183؛        مج1،

ص مج1، ماسه، وحواشیها؛ 353-351 ص349، أحسن، ← النارّیة األلعاب           ألهمّیة
إضاءة ← أیًضا ص186؛ مج1، خاطر، ← األطفال إلى بالنسبة سّیما ال              232؛

في اإلسراف من الفقهاء تحذیر على لالطالع الشمع*؛ النارّیة*؛ األلعاب            المشاعل*؛

بات النارّیة، األسلحة استخدام شاع أن منذ ص117). كاكرزاي، ← المجال             هذا
عن لإلعالن العادات من المسّدس أو البندقّیة من الهوائّیة الطلقات أو المدفع،              إطالق

ص272- مج1، (ماسه، العرس أو المیالد، عید أو الجدیدة، السنة بدء ذلك من              العید،

التكریتي، 313-314؛ ص272، مج1،، خاطر، 3؛ الحاشیة وص272، 273         
  1400هـ/1980م، ص40).
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الممارسات من العكس على العید. موعد بقدوم المتعّلقة االحتفالّیة الممارسات .3           
الممارسات من مجموعة اإلسالمّیة السّنة في لها، دینّیة قاعدة ال التي سابًقا،              المذكورة

والتأّنق، واللحیة، الرأس شعر وحالقة والنظافة، واالستحمام، الُغسل ضمنها           من

الزمانّیة األجواء في للدخول النظیفة األقّل على أو الجدیدة، المالبس وارتداء             والتعّطر،
السّنة في أساًسا لها وأّن سّیما ال إقرارها، أو علیها التأكید جرى قد لألعیاد،                والمكانّیة

َحَجر ابن ص395-396؛ مج7، العاملّي، الحّر ← األنموذج سبیل (على            النبوّیة

أیًضا← ص441؛ مج1، الجوزّیة، قّیم ابن 351؛ ص298، مج2،           العسقالنّي،
العصور في وحواشیها). ص89-84 سالم، محّمد علي ص11-14؛          كاكرزاي،

الحّالق إلى الذهاب َحظي ولحاهم، رؤوسهم یحلقون قّلما فیها الناس كان التي              القدیمة

الحّالقین دكاكین وكانت ص119)؛ مج2، باف، شهري ←) خاّصة بأهمّیة العید             أّیام
أحیاًنا بالزبائن. العید لیالي في تزدحم ص268-267) طعمة، ←) أیًضا            كالحّمامات

الفطر عیدي في (مثًال األنهار في جماعیا استحماًما أو سباحًة ُینّفذ العید ُغسل               كان

األعیاد مناسبات في ص144). 1406هـ/1986م، التكریتي، ← دجلة في           واألضحى
والفرح االحتفال وإقامة العروس، أو للعریس الحّمام حجز كان األعراس، مثل             العائلّیة

الثیاب تحضیر أّما الحّمام*). ← ص378؛ طعمة، ←) الشائعة العادات من             فیه

ص487). لین، ←) البالد كّل وفي األعیاد، جمیع في نفسه بالمقدار یكن فلم               الجدیدة
أّن حدِّ إلى الجدیدة الثیاب تحضیر ضرورة وصلت إیران، في النوروز عید في               مثًال

الثوَب "أّن یعتقدون وكانوا الجدیدة، الثیاب عید اسم كنایًة العید هذا على أطلقوا               الناس

الثوُب كان إْن صفاءه العید ویفقد ص252)، مج1، (ماسه، للتفاخر" العید بعد              جیٌّد
روح ← أیًضا ص.ن؛ م.ن، ماسه، ص47-48؛ مج1، الحسیني، الدین (أشرف             قدیًما

في األشخاص لدخول تجلٍّ أوضح كان الثیاب، تغییر أّن بما ص59-57).             األمیني،

رّب الرجل، على یتوّجب وكان ذلك، على اإلقدام من عادًة بّد ال كان االحتفالّیة،                الحال
لزوجاته العید أّیام في – مالّیة ضائقة في كان حال في –حتى یشتري أْن                العائلة
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الذي العرس، عن فضًال ص479). لین، ←) جدیًدا أحذیة زوج األقّل على              وألوالده،
← أیًضا ص126-129؛ العدناني، ← المثال سبیل (على به ا خاص لباًسا             یفرض

بعض في األلبسة أنواع بعض ارتداء أصبح الحاالت بعض في أحیاًنا،             العرس*).

یضعه كان الذي الخاص، القّبعة/الطربوش المثال سبیل (على مّتبعة سّنة            األعیاد
في ص42). 1400هـ/1980م، التكریتي، ← النوروز في رؤوسهم على           البغدادّیون

الطراز الغربّیة العادّیة، ثیابهم خلع إلى األعیاد في الناس یلجأ أحیاًنا الراهن،              الوقت

ص سبنسر 88، ← المثال سبیل (على والمحلّي الوطنّي زّیهم منها بدًال ویرتدون             عادًة،
ویرتدیانها العرس، بثیاب العروسان یحتفظ أن أیًضا، المسلمین بین شائًعا كان .(214            

  من حین آلخر في االحتفاالت األخرى (على سبیل المثال ← خاطر، مج1، ص268).

الصالة، كإقامة الِعبادة، أعمال من مجموعة إقامة في التشّدد التعبدّیة . األعمال .4            
والصحابة، األئّمة وفضائل النبّي، مدائح المتضّمنة والكتب واألدعیة القرآن           وقراءة

وعلماء الخلفاء خطب إلى واإلصغاء المجالس، في الوّعاظ من المواضیع هذه             وسماع

األمور من األعیاد، أّیام في للمحتاجین المساعدة ید ومّد والصدقات الزكاة وإیتاء              الدین،
الواجب من واألضحى الفطر كعیدي األعیاد بعض في النبوّیة. السّنة علیها أّكدت              التي

المجموعة على (لالطالع الفطر زكاة إیتاء یتوّجب الفطر عید وفي خاّصة، صالة              إقامة

المهریزي ← اإلسالمّیة األعیاد في العبادة بأعمال المتعّلقة الدینّیة الوصایا من             الكاملة
الروایات على بناًء القمرّیة ، السنة ومناسبات ألّیام العبادات تقویم بعنوان كتاًبا أّلف              الذي

السّنة). أهل روایات على بناًء الوصایا هذه من مجموعة أورد الذي كاكرزاي              الشیعّیة؛

المناسبات أو األعیاد، في الشكر مجالس إقامة األعیاد: في المعتادة العبادّیة األعمال              من
بعنوان أفغانستان شیعة یقیمها التي الشكر مجالس المثال سبیل (على الطارئة             االحتفالّیة

المقّدسة األماكن في الحضور ص314). فرهنك، ← حسینّیاتهم في جماعّیة"            "قراءة

بأنواع والتصّدق القبور، أهل وزیارة المقابر إلى والذهاب العید، أّیام في             والزیارة

88 . William Spencer  
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نقد على لالطالع ص115؛ جمیل، ص479-480؛ لین، ←) األماكن هذه في             المآكل
← األعیاد في القبور زیارة من المتعّصبین التقلیدّیین وتحذیر الممارسات            هذه

على -بناًء المتطّرفین الشیعة من معدودًة فئة أّن بالذكر الجدیر من ص57).              كاكرزاي،

عید ال السالم علیهم باألئّمة األعداء ألحقه الذي الظلم بسبب الشیعة إّن القائلة               العقیدة
في یعمدون أیًضا والمذهبّیة الدینّیة األعیاد أّیام في حتى القائم- ظهور حین إلى               عندهم

روایات على لالطالع ص329؛ فرهنك، ←) البیت أهل مصائب ذكر إلى             حسینّیاتهم

← واألضحى الفطر العیدین: باستثناء األعیاد أّیام القضاء أو المستحّب الصیام             عن
عید صیام عن أیًضا تحّدث الذي 75 ص تاسي، قارن ص329-330؛             م.ن،

 األضحى؛ أیًضا←الصوم*).

المنازل، في تتّم التي األعیاد ، في والتهاني التبریكات وتبادل والتالقي التزاور، .5            
العیدّیة الممارسات من المساجد، وفي لألعیاد المخّصصة القاعات في جماعیا            وأحیاًنا

العالقات وتمتین الرحم، صلة لتعزیز حسنة سّنة كونها بشّدة، اإلسالم علیها أّكد              التي

بحضور العید صالة فیه ُتقام الذي الفطر، عید ومنها الكبرى، األعیاد في              االجتماعّیة.
البعض بعضهم ویقّبل ویتعانقون، بعضهم، الحاضرون وُیعاید المسلمین، من كبیٍر            عدٍد

من النمط هذا في ص342). أحسن، ←) المنزلّیة الزیارات یتبادلون ثّم             اآلخر،

االجتماعّیة، العالقة هذه لكّن الكباَر، الصغاُر یزور أْن تقضي العادة كانت             السلوك،
تقضي الماضي في العادة كانت ص188)، مج1، خاطر، ←) التكافؤ نحو الیوم              تمیل

تشارك العید، وصباح العید*، سالم بعنوان أیًضا، والحّكام والسالطین الخلفاء            بمالقاة

وسائر والِحَرف النقابات وممّثلي والمجتهدین، العلماء من مجموعٌة اللقاء هذا            في
← إیران: في مثال على (لالطالع الجیش وقادة الدولة ورجال االجتماعّیة،             الطبقات

ص مج1، ماسه، ص328؛ مج2، باف، شهري ص361-364؛ مج1،          المستوفي،

المراسم هذه في ص459). مج2، بطوطة، ابن ← الهند في وحواشیها؛ 196-195            
إذ الیوم، حتى باقیة تزال ال العادة وهذه خطبة*، الحاكم أو السلطان أو الخلیفة                ُیلقي
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المائة في سادت التي الغربّیة العادات من بتأثیر ُتبّث خطبًة العید أّول في الحّكام                ُیلقي
سبیل (على تلفزیونیا أو إذاعیا الناس على ص142) كنداین 98، ←) األخیرة             سنة

األحقاد، إلزالة فرصٌة األعیاد في والتالقي التزاور ص147). تشغیني، ←            المثال

ص234؛ مج1، ماسه، ←) ُتفّوت ال الفرصة هذه وعادًة والتصالح، الخالفات،             ونبذ
العید أّیام في یصدرون أیًضا الحّكام كان ص72). كلینغ، ص271؛ مج1،             خاطر،

 قراًرا بالعفو عن بعض المجرمین والمساجین (← شلبي، ص174).

أثناء في الواجب من بأّن التقلیدّیین العلماء إرشادات على بناًء العید . مباركة .6             
واستخدام الصحابة، سّنة اتباع والتهنئة، والمباركة األعیاد في والزیارات           اللقاءات

بهذا روایات مجموعة على (لالطالع ومنكم" مّني اهللا تقّبل " مثل من              عبارات

كانت ص34)، 1419هـ/1999م، العاملّي، ص26-27؛ كاكرزاي، ←         الخصوص
المختلفة والعصور المختلفة المناطق في تتبع بها الخاّصة والعبارات المباركة            عادة

من نماذج على (لالطالع آلخر عید من وتختلف وللمكان، للزمان الثقافّیة             العادات

مثل وجوابه لي"، ِلُیْغفَر /صّلوا "صلِّ مثل: الحاج استقبال في المستخدمة التهنئة             عبارات
455؛ ص453، العربّیة، الترجمة 438؛ ص435، لین، ← یسامحك/یسامحه"           "اهللا

أبو ← بالعربّیة التهنئة في المستخدمة العبارات من مفّصلة مجموعة على             لالطالع

القادة وأحیاًنا السیاسّیون القادة یوّجه الحالي العصر في ص472-468).           سعد،
هؤالء لقادة باألعیاد تهنئة رسالة المسلمین غیر أعیاد في اإلسالمّیة البالد في              الدینّیون

في التقلیدّیون الوّهابّیون الحّكام حتى ُیستثنى ال األمر، هذا وفي الدینّیین، أو              السیاسّیین

 المملكة العربّیة السعودّیة (← العاملّي، 1419هـ/1999م، ص165-163).
من جدید نوٍع إنتاج إلى العّباسّي العصر أوائل منذ والتهنئة المباركة عادة أّدت               

والهدایا والتُّحف التهاني كتب في ُجمع اإلسالمّي، العالم أنحاء جمیع في والنثر،              الشعر

(الجاحظ، للخلفاء اللطیفة المباركات هذه یكتبون واألدباء الشعراء كان وعادًة            األدبّیة،

89 . Cannadine 
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المالیري، محّمدي 152؛ ص148، الندیم، ابن ص218-226؛         1388هـ/1969م،
قصائد األدبّیة التبریكات هذه من األهّم النوع كان ص99-98). صدیقي،            ص136؛

العیدّیة/ إلیها: تنتسب التي األعیاد أسماء من مشتّقة خاّصة أسماء علیها             ُتطلق

والفطر، لرمضان والرمضانّیة بالنوروز، التبریك قصیدة أسماء         النوروزّیة/البایرامّیة،
اإلسالمّیة ، د. ←) والعرس للختان والسورّي العرش، على الحّكام لجلوس            والجلوسّیة

اإلسالم صدر تقالید في أصل لها لیس المعایدة بطاقة أّن مع .("ḳaṣīda .3"              ماّدة

على اسُتخدمت التهاني في المكاتبة أّن (ص351) أحسن یعتقد ص119)،            (كاكرزاي،
على هو العادة هذه أشاع والذي المهرجان، عید في المسلمین بین األولى للمّرة یبدو                ما

198-201هـ) (حك: العّباسّي المأمون عصر في النامي یوسف بن أحمد            األرجح

في البطاقات هذه یكتبون الناس كان ص95). مج1، العسكرّي، اهللا عبد بن              (حسن
في .(351 أحسن، ←) ومعارفهم أصدقائهم إلى ویرسلونها وُیعّطرونها،           منازلهم،

المتعّددة، واأللوان التصامیم ذات المطبوعة التهنئة بطاقات رواج مع الحالّي            العصر

(روح الرونق من المزید البطاقات هذه إلرسال بات الزیارات، تبادل فرِص             وتقّلص
بخّط مطبوعة، تهنئة بطاقة ذكر الذي ،4 الحاشیة وص68، ص69-68            األمیني،

  حسن زرین قلم تعود إلى العام 1322هـ/1905م).

الراشدین الخلفاء عصر في الناس كان والنقط . والَبدرات والعیدّیات الهدایا .7           
لعلّي وحلوى هدّیة ُقّدمت وحین والوالة، واألمراء للخلفاء النوروز في الهدایا             یقّدمون

ص 1388هـ/1969م، (الجاحظ، یوم" كّل "َنیروزنا المشهورة قولته قال السالم،           علیه

األموّیین لكّن ص288)؛ مج17، العاملّي، الحّر ص300؛ مج3، بابویه، ابن            215؛
عیدي في ُتستوفى كانت ضرائب فرضوا الثقفي یوسف بن الحّجاج یبدو ما              وعلى

لكن العادة، هذه 99-101هـ) (حك: العزیز عبد بن عمر ألغى والمهرجان.             النیروز

الطبري، ص306؛ مج2، (الیعقوبّي، وفرضها عاد 101-105هـ) (حك: الثاني           یزید
ص387). مج1، اآللوسي، ص219-220؛ الصولي، ص1635-1636؛ ،2         السلسة
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لهم المعاصرین اإلیرانّیین والسالطین العّباسّیین الخلفاء عصر في التقلید هذا            استمّر
ص148-149)؛ 1322ه/1904م، الجاحظ، ص246-247؛ مج8، التنوخي، ←)       

كّل المختلفة، الشعب وطبقات والشعراء، واألثریاء، الشخصّیات، وكبار الوزراء،           كان

أو آللئ، أو جواهر أو عطر هدّیة: السلطان أو الخلیفة إلى یقّدم ومكانته رتبته                بحسب
ابن صص.ن؛ م.ن، ←) قصیدة أو فاكهة، أو ورود، أو جاریة، أو سّجاد، أو                ثیاب،

ص أحسن، ← أیًضا 815؛ ص705-704، البیهقي، 60؛ ،38 ص20،           الزبیر،

كانت المهّمة، الدینّیة واألعیاد آنًفا، المذكورة األعیاد في وحواشیهما). 349-348          
أحسن، ←) منّظمة غیر فبصورة األخرى األعیاد في أّما منتظمة، بصورة تقّدم              الهدایا

أواخر حتى العادة هذه استمّرت .Ḍarība .6.b “ ماّدة” اإلسالمّیة ، د.            ص356؛

ص196 مج1، ماسه، ← إیران من نماذج على (لالطالع إیران في القاجارّي             العصر
 ؛ روح األمیني، ص65-66 وحواشیهما).

(أحسن، المختلفة االحتفالّیة المناسبات في الهدایا یتبادلون كانوا أیًضا الشعب             أفراد

نحو على متداوًال العائلّیة األعیاد في الهدایا تبادل كان ص479). لین،             ص341؛
االحتفال وفي وللقابلة، ألّمه هدّیة وتسمیته الطفل والدة بمناسبة یقّدمون فكانوا             كبیر،

تتبادالن والعروس العریس عائلتا كانت لمرضعته. هدّیة یقّدمون له سنٍّ أّول             ببزوغ

كما الخطبة، مّدة طیلة المختلفة األعیاد أّیام في أو العرس مراحل في الهدایا من                الكثیر
مج1، ماسه، ←) الشابین الزوجین إلى الهدایا یقّدمون كانوا العرس إلى المدعّوین              أّن

ص جي، دیوه ص166-171؛ مج1، وكیلیان، 109-110؛ ،96 ،92 ،60           ص45،

من فریٍد أنموذج على لالطالع ص34؛ جمیل، ص314-315؛ مج1، خاطر،            62؛
بروناي في االحتفال، في الحاضرین جمیع إلى الهدایا العروسین تقدیم یبدو، كما              نوعه

ُمستقبلیهم، إلى یقّدمونها الحّجاج كان التي الهدایا إلى بالنسبة ص140؛ تشغیني، ←)            

عادًة هنالك ص124). جمیل، ص437-438؛ لین، ← إلیهم هؤالء یقدمها التي             أو
إلى المرؤوسون یقّدمها التي أو المتكافئون، النظراء یتبادلها التي العید هدایا             بموازاة
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األشخاص أو العشیرة أو العائلة ربُّ یقّدمها التي تلك هبات أو عیدّیات ُتعدُّ               رؤسائهم،
الرؤساء یقّدمها العمل محیط وفي واألطفال، والنساء الشباب إلى المقتدرین سنا             األكبر

الراهن الوقت وفي الرعایا، إلى الحّكام أرفع مستوى وعلى والعاملین، المرؤوسین             إلى

ص187-186). مج1، خاطر، ص67-68؛ األمیني، (روح موّظفیها إلى          الحكومة
والحرف، األشغال أصحاب ص51) مج1، وكیلیان، ←) أحیاًنا یتلّقاها التي            العیدّیات

زیادة بذریعة أو مباشرة، الحّمامات، وأصحاب كالحّالقین االجتماعّیة الخدمات           وأرباب

األنموذج سبیل (على األعیاد أبواب على زبائنهم من العادّیة، الخدمة على قلیلة              خدمات
الَبالط مهّرجو یتلّقاها التي العیدّیات عن األنموذج سبیل على ص377؛ طعمة، ←            

والآللئ الدرر وتوزیع نثر العادات ومن ص360). مج1، المستوفي، ←            والممثلون

" ماّدة اإلسالمّیة ، د. ←) الغرض لهذا أحیاًنا تضرب التي المختلفة            والمسكوكات
ص344، أحسن، ←) والسالطین الخلفاء بأیدي ”Marāsim.5"، “Marāsim.3        

والسّكرّیات والنقول المال نثر أكثر محدودة وبمقادیر وإحاالتها)، 356-353 ،348          

لمزید ص92-93؛ مج1، ماسه، ←) الختان وحفالت كاألعراس العائلّیة األعیاد            في
  من التفصیل ← نثار*).

أو الخلیفة خروج تستوجب التي تلك سّیما ال الكبرى األعیاد في األعیاد . مواكب .8              

في الشوارع ویقطعون والحریم، القصور من الحاكمة العائلة أعضاء أو            السلطان
ذلك كان عادًة الغربّیین). أعیاد في الیوم الشائعة بالكرنفاالت (شبیهة حاشدة             مواكب

أیًضا، استقباله وفي الحج، إلى المتوّجه الرسمّي للموكب المرافق االحتفال في             یجري

العائالت أعراس في أو العیدین، صالتا ُتقام حیث إلى وعائلته الحاكم یتوّجه              وحین
الجماهیر یخرج التي الفاخرة، الزینة عن فضًال الكبیرة المواكب هذه في             الحاكمة.

أعضاء یقّدم والممّثلون، الفّنانون یؤّدیه الذي الفاعل الدور إلى وباإلضافة علیها،             للتفّرج

معهم ویحملون الخاصة، وأدواتهم وأعالمهم، الخاص، بلباسهم عرًضا آخر سلك            كّل
ویستعرضون الثیران، أو األحصنة تجّرها التي العربات في ومضحكة كبیرة            دًمى
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التفصیل، من (لمزیٍد السحرّیة واأللعاب والشعوذات البهلوانّیة الحركات في           مهاراتهم
ص أحسن، ← الفرح مواكب فیها ُتقام التي االحتفاالت أنواع على لالطالع             وأیًضا

ماّدة اإلسالمّیة ، د. ← أیًضا 159-160؛ ص128-129؛ شیخلي، وحواشیها؛ 344          

التشریفات من أنموذج على لالطالع "؛ ”Maḥmal”, “Ṣinf .3” “Mawākib.4“         
ص مج2، بطوطة، ابن ← العیدین صالتي في السلطان بحضور المتعّلقة            والمواكب

ص454-455؛ مج1، المقریزي، ص508-512؛ مج3، القلقشندّي،        457-458؛

درست التي ص78-57، حسن، علي السّید منى ← أیًضا ص101؛ مج1، بي،              علي
في الهند في واألعیاد المواكب تصّور التي والرسوم، الصور من ُتحصى ال              مجموعًة

مشاركة من واالحتفاالت األعیاد في ُیستفاد كان ما كثیًرا اإلسالمّیة).            المرحلة

والمصارعین، الدببة، ومالعبي القرود، ومالعبي الهزلّیین، والممّثلین         المهّرجین
واإلضحاك، والترفیه للتسلیة وعقلیا، جسدیا المعاقین حتى وأحیاًنا الهزلّیین،           والمقّلدین

-253 ص248، مج1، ماسه، ص139؛ طعمة، ص443-444؛ لین، ←)          والمرح

لالطالع "Kind"؛ ماّدة اإلسالمّیة ، د. ص365؛ مج1، المستوفي، وحواشیها؛ 254          
ص425- طعمة، ← العراق في الهزلّیین والممّثلین المهّرجین هؤالء من نماذج            على

كاكرزاي، ← األعیاد في والمشعوذین للمهّرجین التقلیدّیین نقد على لالطالع            426؛

  ص122).

والمفرحة المضحكة األلعاب عن فضًال والمسابقات . والریاضات األلعاب، .9         

حقیقّیة ومسابقات وریاضات ألعاب إقامة عن كثیرة أخبار متناولنا في آنًفا،             المذكورة

وبالحراب، بالسیوف المبارزة مجال في والمـُغالبات المسابقات معظم كانت األعیاد.            في
عدد كان كما الجوائز، ُیمنحون الفائزون وكان والمصارعة، الخیل، وسباق            والرمایة،

ص118 مج1، ماسه، ← إیران في نماذج على (لالطالع مشروطة مسابقات یقیم             آخر

في ص188؛ مج1، خاطر، ← لبنان في ص364؛ مج1، المستوفي، 248؛ ،120-            
آسیا في ص118-119؛ جمیل، ص40؛ 1400هـ/1980م، التكریتي، ط          العراق←
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في النیروز ص27-28؛ تركمانستان "، في "النیروز ص22؛ كیاني، ←           الوسطى
مسلمي أوساط في ص214-215؛ سبنسر، ← تركیا في ص46-47؛           قزاقستان "،

یدعم كي موسمّیة أعیاٌد ابُتكرت حالیا ص170). یوان، جین فنك            الصین←

أخرى، وتقالید عادات ضمن من التراثّیة الریاضات اإلسالمّیة البلدان في            المسؤولون
التقلیدّیة المراكب سباق الِجمال، ركوب ومسابقات الجمال، مسابقات المثال سبیل            وعلى

ُحریز 09، ←) الرسمّیة والدوائر األثریاء، العرب المشایخ من بدعم ودبّي، ظبي أبو              في

  ص144).

تیمّیة ابن بینهم ومن السّنة، أهل علماء یعتمد والرقص . والغناء المو سیقى .10            

الفرح یشمل وإّنما وصدقات، عبادات محَض لیس العید إّن للقول            (ص195-193)،

أبي معاتبة عّد وسّلم، وآله علیه اهللا صّلى النبّي أّن مفاده حدیث على أیًضا،                والسرور
األعیاد أحد في لدیها ُیغّنین كّن اللواتي الَقْینات وجود على له، وانتقاده لعائشة               بكر

ص3؛ مج2، (البخاري، الیوم وعیُدنا عیًدا، قوم لكّل إّن وقال: محّلها، غیر في               المحلّیة

1419هـ/ العاملّي، الروایة← نقد على لالطالع ص609؛ مج1، الحّجاج، بن           مسلم
فإّن ذلك، مع ص329-311). مج2، 1403هـ/1982م، نفسه، ص23؛          1999م،

المعاییر مراعاة على بشّدة أّكدوا األعیاد، أّیام والطرب الغناء یبیحون الذین             أولئك

ص26-21، كاكرزاي، ←) االحتفالّیة الممارسات هذه في تزّید أي وتجّنب            الشرعّیة،
ص1869-1870؛ 1419هـ/1998م، الفّتاح، عبد محمود المنصف عبد         123؛

الثقافات سیطرة فإّن األحوال كّل في لكْن ص.ن). م.ن، القرآن>، معارف             <دائرة

من المجموعة هذه على لإلقبال المجال ُتتح لم المختلفة، المناطق في والمحلّیة              الوطنّیة
الفت لوجود مالئمة أرضّیة كانت اإلسالم، قبل ما تقالید استمرارّیة أّن كما              الفتاوى،

الخلفاء، عصور اإلسالمّي، التاریخ مدى على والموسیقّیین والعازفین للمغّنین           وفاعل

في سّیما ال الغناء*)، الموسیقى*، ←) وبالطاتها اإلسالمّیة الدول عواصم            وفي

90 . Hurreiz 
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مرتبًطا االحتفالّیة الممارسات من مهمٌّ قسٌم كان والُعرفّیة، الدینّیة من األعّم             االحتفاالت
خالل عادًة المحلّیة واألغاني الموسیقى تؤّدى بأنواعه. والرقص والموسیقى           بالغناء

والمنازل، والمقاهي الساحات، وفي الِخیم وفي الساحات، وفي المسجد، خارج            األعیاد،

المضامین ذا الغناء لكّن غالًبا، نقدّیة هدایا الحاضرین من یتلّقون والعازفون             والمغّنون
وهذه أیًضا، المساجد في یؤّدى األساس، في الصوفّیون یؤّدیه الذي والمذهبّیة،             الدینّیة

وسّلم، وآله علیه اهللا صّلى النبّي خصال لمدح مخّصصة معظمها في واألناشید              األغاني

←) العرفانّیة والمواضیع القضایا وأیًضا والمشایخ، واألولیاء والصحابة،          واألئّمة،
ص م.ن، ← الدینّیة األناشید هذه من عدد على لالطالع ص100؛ الباقي، عبد              غازي

المولد أعیاد بمناسبة التخّصصي والغناء الموسیقي التألیف أهمّیة بلغت .(105-101          

الموسیقى أساتذة من الكثیرین أّن حدِّ إلى كمصر بالد في سّیما ال الموالد-               -غناء
من عالیة درجات إلى الوصول وبعد المولد، أعیاد من انطالًقا عملهم بدأو              العرب،

على (لالطالع الكالسیكّیة العربّیة بموسیقاهم اشُتهروا والنهج، النوع هذا في            المهارة

الموسیقى في األّول الطراز من أساتذة یعّدون الذین والنساء، الرجال لهؤالء             فهرس
ص105-106؛ م.ن، كلثوم"← "أم بینهم من المعاصر، العربّي العالم في            والغناء

المختلفة، واالحتفاالت لألعیاد المعّدة العامّیة واألغاني األناشید على االطالع من            لمزید

النیروز أغاني ضمنها من الحاضر، العصر إلى وصلت أن إلى األجیال             وتناقلتها
ص171- مج3، أشرفي، نصري ← [الرمضانّیات] رمضان وأغاني         [النیروزّیات]،

ص82 جاوید، ص38؛ والمذهبّیة" ، الدینّیة وعاداتهم بدخشان إسماعیلّیي "تقالید          175؛

  ، 98 وغیرهما؛ وكیلیان، مج1، ص216-203).

تغییر العالم، أنحاء جمیع في وأبرزها االحتفالّیة الممارسات أهّم من الطعام . .11            

العید في الضیوف وتكریم والشراب، الطعام في والتزّید الغذاء، في العادي             النمط

الحلوى أنواع استهالك زیادة عن فضًال لخاّصة. األطعمة وأحیاًنا المتنّوعة،            بالمآكل
تناول یتّم أن العادة المختلفة، المناطق في األعیاد بعض وفي والنقوالت،             واألشربة
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تفسیر أو لكشف الحثیثة وجهودهم األناسة علماء تقّصي فإّن وعموًما خاّصة،             أطعمة
أّي إلى تصل لن الطعام، هذا فیه ُیستهلك الذي العید وبین معّین طعام بین                العالقة

والئم ُتقام كانت األعیاد، في الجاهلّیة عرب لتقالید استمراًرا اإلسالمّي العالم في              نتیجة.

هذه بأنواع أحاطت تقریًبا، مختارة مسّمیات ُتستخدم وكانت األطعمة، متنّوعة            ومآدب
ص385 مج1، اآللوسي، ص297-302؛ 1407هـ/1986هـ/، الجاحظ، ←        المآدب

لفظة ُأطلقت ولیمة*). ← أیًضا وحواشیها؛ ص73-69 مج5، علي، جواد            -386؛

السمّرائّي، ص45-46؛ (جمیل، االحتفالّیة المآدب في مآكل من ُیحّضر ما على             ولیمة
وآله علیه اهللا صّلى النبّي عرس في بالولیمة الخاص الطعام كان الذي التمر               ص46).

ص147 صّباغ، ← أیًضا ص126؛ مج4، داود، أبو ←) صفّیة من زواجه في              وسّلم

بأشكال ُیقّدمونه العرب، المسلمین أعیاد جمیع في الضیافة من ثابًتا جزًءا شّكل (148-             
العربّیة البالد في العید مآكل أهم من متنّوعة. وأشربًة أطعمًة منه ویحّضرون              مختلفة

فوقها یحفرون كلیجة)، العراق: في ُتسّمى التمر/الَعْجوة، (كعكة نذكر أن بنا             یجدر

ص87). مج2، موقت ، 115-117؛ ص24، جمیل، ←) عادًة- -حیوانّیة           رسوًما
الثرید واألرّز، اللحم النبوّي: المولد في اإلسالمّي: العالم في األخرى العید مآكل              بعض

من المصنوعة الدمى وكذلك مصر، في النبّي بمولد الخاّصة المآكل هي العصیدة              أو

أیًضا: مصر في األضحى عید في ص126-127)؛ جمیل، ←) والحلوّیات            السكر
الذي الطعام من صواٍن وتحضیر ص15-14)، (كاكرزاي، األضاحي ولحم           التمر

لحومها، أكل یحّل التي األخرى الحیوانات أو الضأن لحم من صغیرة قطع على               یحتوي

تحمیصها وبعد المدقوق، والثوم والخّل اللحم حساء وفوقها الخبز، قطع فوق             مصفوفة
األرّز، طاجن الفطر: عید في ص487)؛ لین، ←) التوابل إلیها ُتضاف             بالزبدة،

الُعرسّیة المسّماة الهریسة سّیما ال والهریسة، العراق، في والحلوة- -الحامضة            المهّلبّیة

األسماك تحّضر كما ص115-114)، جمیل، ←) الخلیجّیة العربّیة البالد           -في
والبصل اللحم من المحّضر والحساء والنقول، والقورما، والُكماج، والكعك،           الممّلحة،
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على لالطالع كذلك ص479؛ (لین، مصر في والطحین والخّل، والسكر،            والدبس،
طعام العرس: في ص97)؛ حشایشي، تونس← في الفطر بعید الخاّصة المآكل             نماذج

تركیا في الُعرس ُیسمى السبب لهذا واللوز]، والسّكر بالزیت [أرّز زرد شله              اسمه

جرت التي المآكل، أنواع على لالطالع ص213؛ (سبنسر، زرد" شله "عید             أحیاًنا
خالد محّمد ص136-140؛ جمیل، ← العربّیة البالد في األعراس في ُتقّدم أن              العادة

واألرّز الدجاج حساء العراق في ُیقّدم الجدید: بالمولود االحتفال في ص87)؛             رمضان،

والعسل والزبدة والماء الطحین من عصیدة أو حلوى تحّضر ص201)، طعمة، ←)            
هو كأّنما المحّلة، أهل على وتوزیعها تونس، في جدا مشهورة وهي والزیت، السّكر               أو

ال أنا القول: عن كنایة َعصیَدته" آكل :لم عبارة فإّن لذلك جدید، مولود بقدوم                إعالمهم

بمولد االحتفال في تقّدم التي لألطعمة ص142؛ جمیل، ص16؛ حّبي، ←)             أعرفه
وخاگینة الذكور للموالید (پلو) أرز إیران في ص504)، لین، ←) مصر في              الطفل

الطفل: أسنان ببزوغ االحتفال في ص33)؛ مج1، ماسه، ←) اإلناث للموالید             [عّجة]

والعراق، إیران، في والقمح والحّمص والعدس، واللوبیا الضأن، لحم من [آشي]             ُیحّضر
وفي سّنّیة، العراق وفي األسنان، حساء دندوني/ آش إیران في ُیسّمى             وآذربیجان

ص70، 1391هـ/1972م، التَلْعفري، ص59-60؛ مج1، (ماسه، ویشلیك         آذربیجان

اإلسالمّي العالم في العیدّي والمآكل الوالئم على االطالع من لمزید 1؛ الحاشیة ،73             
ص118- جمیل، 348؛ ص342، أحسن، ص535-536؛ مج2، بطوطة، ابن ←         

الخاّصة"؛ "المأكوالت ماّدة أمین، أخرى؛ وأماكن ،131 ،127 ،124 ،119          

ص الحسني، 277؛ ص272، مج1، ماسه، ص39؛ 1400هـ/1980م،         التكریتي،
Uganda”,”ماّدة اإلسالمّیة ، د. 77-78؛ ص71، كلینغ، ص188؛ طعمة،          11؛

. ”.Maṭba kh.2 

األعیاد عادة فیها ُتقام التي المنازل عن فضًال األعیاد . فیها ُتقام التي األمكنة د)                
في العاّمة األمكنة في عام وبشكل الملكّیة، والقصور الدینّیة، األعیاد وبعض             العائلّیة،
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الرسمّیة، االحتفالّیة والممارسات المراسم تنفیذ مكان ُتعّد التي العواصم سّیما ال             المدن،
والمشایخ، األولیاء ومقابر األئّمة، ومزارات والحسینّیات، والتكایا المساجد، فإّن           وكذلك

من الطبیعّیة، والمنتزهات العاّمة، والحدائق المقاهي، مثل التجّمع أمكنة من            وغیرها

عادًة یقامان واألضحى، الفطر عیدا اإلسالمّي. العالم في األعیاد إلقامة الفضاءات             أهّم
← المثال سبیل (على العید صالة فیها ُتقام التي الكبرى، المساجد أو المصّلیات،               في

على لالطالع 150؛ ص81، كاكرزاي، ← أیًضا ص519؛ مج2، بطوطة،            ابن

1400هـ/1980م، شیمل، ← منها ونماذج العید، إقامة وأماكن الصالة أماكن            تسمیات
" ماّدة اإلسالمّیة ، د. ص15؛ 1402هـ/1982م، نفسه، 109؛         ص107،

فیه ُتقام الذي المكان كانت التي المساجد جانب إلى البالد، بعض في .("Namāzgāh             

ص تاسي، ←) األضاحي مكان أو المذبح باسم مسقوف، غیر مكان ُیشّید كان              األعیاد،
األعیاد أیًضا ُتقام األعیاد، مقاّر هي التي المساجد في أیًضا، المناطق بعض في .(80              

حلمي كرم ص200؛ هویدي، 71-72؛ ص44-43، یوان، جین فنغ ←)            العائلّیة

إقامة أمكنة األساس في المساجد هذه یعّدون الصین، في المسلمون ص98؛             فرحات،
غربّي كاشغر في الكبیر [المـَْعیدة] عیدگاه المسجد، المثال: سبیل على            األعیاد،

في أعیادهم معظم یقیمون أیًضا أفغانستان شیعة ص72). یوان، جین فنغ             الصین←

المقّدسة، األماكن في التواجد السائدة العادات من ص330-327). (فرهنك،           الحسینّیات
وكربالء، النجف في سّیما ال [امامزاده]، اإلمامة سلیلي ومزارات األئّمة،            ومزارات

مشایخ قبور وكذلك الشیعة، أوساط في والرّي، وقّم، ومشهد وسامّراء،            والكاظمین،

یقیم األعیاد. أوقات في الهندّیة القاّرة وشبه أفریقیا، شمالي في سّیما ال              الصوفّیة،
في الحسین رأس أو الحسین جامع في السالم علیه الحسین اإلمام مولد عید               المصرّیون

أحد جامع مسجد في أو االحتمالي مدفنها في السالم، علیها زینب ووالدة              القاهرة،

.(468-467 ص457، (لین، الفخامة من بالكثیر الطشطوشي، ویدعى          المشایخ،
الصباح، حتى األعیاد لیالي طیلة أبوابها تفتح العربّیة البالد في سّیما ال              المقاهي،
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حكایاته، الحكواتي ویروي األشعار، فیها ُتلقى وتسلیتهم، الناس تجّمع موضع            وتكون
←) األخرى المسّلیة العروض وأنواع والموسیقى، والغناء، الرقص، حلقات فیها            وُتقام

 غازي عبد الباقي، ص100؛ لین، ص458، 476-475).

األخرى والملل الشعوب جمیع كأعیاد المسلمین أعیاد الشعبّیة . المعتقدات ه.            
الرسمّیة التعالیم في لها جذور ال الشعبّیة، العامّیة المعتقدات من وفصول ألنواع              أرضّیة

من ما تقریًبا، الدقیق. غیر الخرافات* مصطلح أحیاًنا علیها ُیطلق اإلسالمّیة،             والفقهّیة

من بها. المرتبطة واألعمال المعتقدات هذه مثل من یخلو اإلسالمّي العالم في              عید
 النماذج المختارة من الكّم الهائل من هذه المعتقدات:

رأس دون من ظّله شعبان من النصف لیلة یرى شخص كّل إیران: في التفّؤل ،                

شیًئا أحٌد خاط إذا ص15)؛ مج2، ماسه، ←) نفسها السنة في سیموت الجدار،               على
(الیوم عَرفة یوم ص233)؛ مج1، (م.ن، األمراض من بنوع سُیصاب الغدیر عید              یوَم

أعمال من عمل بأّي تقمن وال غرفة، أّي النساء تكنس ال األضحى)، عید یسبق                الذي

مّكة باتجاه وتمشي األرض، على اإلبرة أو المكنسة من ذّرات تقع أن من خوًفا                اإلبرة،
(م.ن، حفاًة مّكة في ویسیرون الفراسخ، آالف یبعدون الذین الحّجاج أقدام في              وتغرز

ستلدغه العید، لیلة یتكّحل ال من األضحى عید یوم بدخشان، في ص243)؛              مج1،

االستشفاء ، ص37)؛ والمذهبّیة ، الدینّیة وعاداتهم بدخشان إسماعلّیي ("تقالید          األفعى

من األّول (الیوم خاص نحٍو على الخماسین من األّول الیوم في مصر، أهالي مصر:                في

منهم والبعض رائحتها، ویشّمون بصلًة، یفتحون الحاّرة)، الجنوبّیة الریاح هبوب            موسم
النسیم شّم أّن یعتقدون ألّنهم العلیل، الهواء لیتنّشق الشمال، باتجاه راجًال أو راكًبا               یّتجه

في ُیقام الذي العید في كذلك ص489)؛ (لین، األمراض من یشفي العید) هذا               (اسم

النبّي إلى المنسوب القبر على األّیام من غیره أو رمضان، شهر من ألخیر               الیوم

ویقمن النساء، تتجّمع الیمن، في صنعاء مدینة من میًال عشر اثني بعد على               شعیب،

یوم إیران : في التزكیة "Hadur")؛ ماّدة اإلسالمّیة ، د. العقم من للشفاء             بالدعاء
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عید في به تزّكى الذي الحیوان المحشر صحراء في ممتطًیا سیكون مؤمن كّل               القیامة،
الحیوان بدخشان، في ص243)، مج1، (ماسه، السماء إلى به وسیعرج            األضحى،

بدخشان إسماعلّیي (تقالید القیامة یوم الصراط به ضّحى بالذي سیعبر            األضحیة،

النصف لیلة مصر: في الطبیعّیة ، التغییرات ص36-37)؛ والمذهبّیة "، الدینّیة           وعاداتهم

في السحرّیة ، األعمال ص129)؛ (جمیل، طعمها یحلو المالحة المیاه شعبان،            من

للحاجات، طلًبا المتنّوعة السحر ألعمال مناسبة فرصة ملجم ابن وفاة یوم             إیران:

ص239- مج1، (ماسه، الزوج من الطالق أو زوج، على والعثور الحّظ،            كمعرفة
الحاجات من نماذج على لالطالع ص363-371؛ مج4، باف، شهري           240؛

ص23-26)؛ مج3، م.ن، ← األعیاد في لها أساس ال التي العامّیة والنذور              المطلوبة

العیون، لمالحظة والتعّرض والخیر، الفرح مناسبة العید أّن بما بالعین ،            اإلصابة

لتجّنب خاّصة أعمال اإلسالمّي، العالم أعیاد جمیع في ُیقام لذلك الحاسدة، العین              وإصابة

ص مج1، خاطر، ص505-507؛ لین، النماذج← من كمٍّ على (لالطالع العین            إصابة

یوم المیقات : أخرى)؛ وأماكن ،103 ،92 ،86 ص81، مج1، ماسه،            331-332؛

المعتقدات على لالطالع ص129؛ (جمیل، العائلّیة واالحتفاالت لألعیاد مالئٌم           الخمیس

ص96- مج1، ماسه، ← األسبوع أّیام والنحس السعد مواقیت حول األخرى            العامّیة

العید ذلك اسم األعیاد أّیام یولدون الذین الموالید على ُیطلق أحیاًنا التسمیة :              97)؛

عید") "محّمد معه با مرك اسًما أو "عید" أو و"جمعة"، و"حاج"، "قربان"، مثًال كا، تبر             

 (خاطر، مج1، ص327؛ تشغیني، ص146-145).

جمال  آغا حسین  بن  محّمد الكریم؛ القرآن عن فضًال والمراجع:            المصادر

دو البلهاء: مرآت  و النساء عقاید در ننه، كلثوم  به  مشهور النساء عقاید               الخوانساري ،

عقائد في كلثوم]، [أم ننه بكلثوم  المشهورة النساء [عقائد توده فرهنگ  در انتقادى                رساله
كتیرائي ، محمود ط. الشعبّیة]، الثقافة في نقدّیتان رسالتان البلهاء: ومرآة            النساء

في  األرب  بلوغ  آلوسي ، شكري محمود [1960م]؛ 1349ش طهوري ،           طهران:
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ابن  1314هـ/1897م]؛ ?] بیروت  أثري ، بهجه محّمد ط. العرب ، أحوال             معرفة
1402-1404هـ/ القاهرة مصطفى ، محّمد ط. الدهور ، وقائع  في  الزهور بدائع             أیاس ،

عزب ، محّمد زینهم  محّمد ط. والحكم  ، في العجائب  األمم  نزهة نفسه،            1982-1984م؛

أكبر علي  ط. ، الفقیه  یحضره  ال من  كتاب  ابن بابویه ، 1995م؛ 1415هـ/               القاهرة
المنعم  عبد محّمد ط. ابن بطوطة ، رحلة بطوطة ، ابن  1414هـ/1994م؛ قم              غفاري ،

مخالفة المستقیم  الصراط  اقتضاء ابن تیمّیة ، 1407هـ/1987م؛ بیروت           العریان ،

صحیح  بشرح  ف  تح الباري  العسقالني ، ابن حجر التا.]؛ مكا، [ال الجحیم  ،             أصحاب 
ابن 1408هـ/1988م؛ بیروت  أوفست ط. 1348هـ/1930م، مصر         البخاري  ،

ابن  1959م؛ 1378هـ/ الكویت اهللاّ ، حمید محّمد ط. والتحف ، الذخائر كتاب               الزبیر،

ط. الموّحدین ، واألندلس  المغرب  بالد تاریخ  عهد في  باإلمامة: المنُّ الصالة،             صاحب 
علي  ط. الفرید ، العقد رّبه ، عبد ابن 1987م؛ 1407هـ/ بیروت تازي ، الهادي               عبد

زاد الجوزّیه ، قّیم  ابن  العماد؛ ابن  1988-1990م؛ 1408-1411هـ/ بیروت            شیري ،

1412هـ/ بیروت  أرنؤوط ، القادر وعبد أرنؤوط  شعیب  ط. العباد ، خیر هدي  في              المعاد
ابن سنن  ابن ماجه ، 1411هـ/1990م؛ بیروت  والنهایة ، البدایة كثیر، ابن             1992م؛

أبو األشعث  سلیمان بن  الندیم ؛ ابن منظور؛ ابن  1401هـ/1981م؛ إسطنبول             ماجه ،

الباقیة اآلثار البیروني ، الریحان  أبو 1401هـ/1981م؛ إسطنبول أبي داود ، سنن             داود،
كتاب  نفسه، 1923م؛ 1341هـ/  الیبزیغ زاخاو، إدوارد ط. الخالیة ، القرون             عن 

[1983م]؛ 1362ش طهران همائي ، جالل الدین  ط. التنجیم ، صناعة ألوائل             التفهیم 

1954-1956م؛ 1373-1375هـ/ الدكن  آباد حیدر المسعودي  ، القانون  كتاب           نفسه،
تأصیلي َلهجي  معجم  الشعبّیة: والتعابیر المصطلحات  قاموس  سعد، أبو           أحمد

در اجتماعى  زندگى  أحسن ، مناظر محّمد 1407هـ/1987م؛ بیروت           فولكلوري  ،

مسعود بالفارسّیة ترجمه العّباسّیة]، الدولة في االجتماعّیة [الحیاة عباسیان           حكومت 
مصر»، في  الدینّیة «الموالد أحمدي ، غازي  [1990م]؛ 1369ش طهران نیا،            رجب 
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اسالمیة معارف  دائرة اردو (1397هـ/1977م)؛ 4 العدد  ،7 السنة الشعبيّ  ،            التراث 
ماّدة 1964-1989م، 1384-1410هـ/ الهور األردّیة]، اإلسالمّیة المعارف         [دائرة

سبنسر، ویلیام  علي بیك )؛ هادي  (لمیرزا أربعاء]» یوم [آخر چهارشنبه             «آخرى 

علي أصغر بالفارسّیة بالفارسّیة ترجمه واألتراك]، [تركیا تركیه  مردم  و            سرزمین 
مردم  و سرزمین  سمیث ، كلیفورد دتیوس  [1966م]؛ 1345ش طهران            بهرام بیكي ،

1350 طهران داریوش ، برویز بالفارسّیة ترجمه واألندونیسّیون] [أندونیسیا         اندونزى 

] 1370ش طهران بهشتي ، محّمد ط. دیوان  ، الحسیني ، أشرف الدین  [1971م]؛            ش
السنة الشعبيّ  ، التراث  مجّلة الیزیدّیة»، الطائفة «أعیاد األموي ، بایزید أمیر            1991م]؛

والتعابیر والتقالید العادات  قاموس  أمین ، أحمد (1392هـ/1973م)؛ 9 العدد  ،4          

والسّنة الكتاب  في  ا لغدیر أمیني ، الحسین  عبد 1953م؛ 1372هـ/ القاهرة            المصرّیة ،
عهد في  الغدیر عید أمیني ، هادي  محّمد 1387هـ/1967م؛ بیروت  مج1،            واألدب  ،

ونظرى  گذرى  الشیرازي ، أنجوي  القاسم  أبو [1997م]؛ 1376ش طهران           الفاطمّیین  ،

[1992م]؛ 1371ش طهران الشعبّیة]، الثقافة في عابرة [لمحة مردم  فرهنگ             در
جمهورّیة سفارة طهران: والمستقبل]، الماضي [أندونیسیا: آینده و گذشته            اندونزى :

[بیروت ] االجتماعيّ ، الفاطميّ  التاریخ  أیوب ، رزق اهللاّ  إبراهیم  [ال تا.]؛           أندونیسیا،

ذهني  محّمد [ط. البخاري  ، صحیح  البخاري ، إسماعیل  بن  محّمد 1997م؛            1417هـ/
بیروت اإلسالمیین ، مذاهب  بدوي ، الرحمن  عبد 1401هـ/1981م؛ إسطنبول          أفندي ]،

القرویین ، جامع  تازي ، الهادي  عبد البیهقيّ ؛ 1971-1973م؛         1390-1392هـ/ 

من  وأعراف  «تقالید التكریتي ، طه  سلیم  1972-1973م؛ 1391-1392هـ/          بیروت 
الحمید عبد لباسم  والتقدیم  اإلعداد العراقّیة ، الشعبّیة الحیاة وتقالید عادات  في             تكریت »،

1986 1406هـ/ العاّمة، الثقافّیة الشؤون  دار واإلعالم ، الثقافة وزارة بغداد:           حمودي ،

6 و 5 العددان ،7 السنة الشعبيّ ، التراث  مجّلة تكریت »، في  التعلیم  «كتاتیب  نفسه،                م؛
) 6 العدد ،11 السنة م.ن، بغداد»، في األعیاد «‘كسالت’ نفسه،            (1396هـ/1977م)؛
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تلعفر»، في  لالطفال  سنّ  أّول  بظهور «االحتفال  التلعفري ، علي            1400هـ/1980م)؛
في تلعفر»، في  الحیاة «دورة نفسه، (1391هـ/1972م)؛ 1 العدد ،4 السنة             م.ن،

علي  بن  محسن  1986م؛ 1406هـ/ م.ن، العراقّیة ، الشعبّیة الحیاة وتقالید            عادات 

-1391 بیروت  شالجي ، عبود ط. المذاكرة ، وأخبار المحاضرة ن  شوار          التنوخي ،
1407هـ/ بیروت  البخالء ، الجاحظ ، بحر بن  عمرو 1972-1973م؛          1393هـ/

1332هـ/ القاهرة باشا، زكي  أحمد ط. الملوك ، أخالق  في  التاج  كتاب  نفسه،             1987م؛

1388هـ/ بیروت  عطوي ، خلیل  فوزي  ط. واألضداد ، المحاسن  نفسه،           1914م؛
إیران]، في رمضان [موسیقى ایران  در رمضان  موسیقى  جاوید، هوشنك            1969م؛

میقات  مجّلة الكعبة»، كسوة «تاریخ جعفري ، یعقوب  [2004م]؛ 1383ش           طهران

الثقافة في  الطعام  جمیل ، نینا [1995م])؛ 1374ش (صیف 12 العدد ،4 السنة              الحج  ،
اإلسالم  ، قبل  العرب  تاریخ  في  المفّصل  علي ، جواد 1994م؛ 1414هـ/ لندن              العربّیة ،

وصحاح  تاج اللغة الصحاح : الجوهري ، حماد إسماعیل بن  1413/1993؛           بغداد

] 1368ش طهران أوفست ط. [التا.]، بیروت  العطار، الغفور عبد أحمد ط.             العربّیة ،
ط. الجهانكیري] ، [التنظیم جهانگیرى توزك  الهند، إمبراطور جهانكیر،          1989م]؛

تشغیني ، علي  [1279هـ/1863م]؛ لكهنو حجرّیة ط. الخدمت ، معتمد هادي            محّمد

حّبي ، یوسف  [2000م]؛ 1379ش طهران بروناي]، في [اإلسالم برونئى در            اسالم 
(1403هـ/1983م)؛ 4 العدد ،14 السنة الشعبي ّ ، التراث  تونس »، في  الوالدة            «تقالید

جمادى – (ربیع اآلخر 11 العدد ،1 السنة م.ن، الیاس»، «الخضر حبیب ،              جورج 

الرزاق  عبد العامليّ ؛ الحّر 1970م)؛ وتّموز-یولیو 1390هـ/حزیران-یونیو          األولى 
) 7 العدد ،4 السنة الشعبيّ  ، التراث  الیزیدّیة»، الطائفة لدى  الدینّیة «األعیاد             الحسنّي،

الفاطميّ  العصر العربّیة: الحضارة موسوعة حسین ، قصي          1392هـ/1973م)؛

العادات  في  الهدیة الحشایشي ، عثمان  بن  محّمد 1425هـ/2005م؛ بیروت            واألیوبيّ ،
إبراهیم  علي بن  2002م؛ 1322هـ/  تونس عنابي ، ومحّمد طویلي  أحمد ط.             التونسّیة ،
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لحد 1422هـ/2002م؛ بیروت  الخلیلي ، محّمد اهللاّ  عبد ط. الحلبّیة ، السیرة            حلبي ،
كتاب  أحمد، الخلیل بن  2002م؛ 1422هـ/ بیروت  اللبنانّیة ، والتقالید العادات             خاطر،

لطفي  1405هـ/1985هـ؛ قم  السامرائي ، وإبراهیم  المخزومي  مهدي  ط.          العین ،

وتقالید عادات  في العربّیة»، الحیاة دورة تقالید في  مشتركة تراثیة «مالمح              الخوري ،
سوید، ناجي  ط. النبوّیة ، السیرة دحالن ، زیني  أحمد م.ن؛ العراقّیة ، الشعبّیة             الحیاة

في الموصل »، في  الزواج  «تقالید دیوه جي ، سعید دهخدا؛ 1416هـ/1995م؛           بیروت 

و آیین ها روح األمیني ، محمود م.ن؛ العراقّیة ، الشعبّیة الحیاة تقالید و             العادات 
طهران الیوم]، إیران في القدیمة واألعیاد [العادات امروز ایران  در كهن              جشن هاى 

النجف  الّسمطین ، درر نظم  الحنفي ، زرندي  یوسف  بن  محّمد [1999م]؛            1378ش

القاهرة مؤنس ، حسین  ط. اإلسالميّ  ، التمّدن  تاریخ  جرجي زیدان ،           1377هـ/1958م؛
السنة الشعبيّ ، التراث  الجاهلّیة»، ونذور ذبائح  «من  سامرائي ، حمودي  أحمد            [التا.]؛

قم  الوّهابّیة]، [العقیدة وهابیت آئین  سبحاني ، جعفر (1402هـ/1982م)؛ 4 العدد ،13           

چشم انداز الدینّیة»، ورسومهم البدخشانّیین اإلسماعیلّیین «سنن [1999م]؛         1378ش
الرحمن عبد 1997م])؛ [شباط/فبرایر 1376ش (بهمن  11 العدد ،1 السنة            [األفق]،

محّمد علي بن  1408هـ/1988م؛ بیروت  للفتاوي  ، الحاوي  السیوطي ، أبي بكر             بن 

الوهاب  عبد 1406هـ/1986م؛ بیروت  عواد، كوركیس  ط. الدّیارات ،          الشابشتي ،
مقاالت (ص)»، النبّي وفاة تاریخ إلى أخرى نظرٌة وَسَفر: «صفٌر            الشاهرودي ،

یوم في «بحث الشبیري ، جواد محّمد [2002م] )؛ (1381ش 72 الدفتر            ودراسات ،

) 2 و 1 العددان ،4 السنة إسالمّیة  ، أبحاث وسلم »، وآله  صّلى اّهللا علیه  النبّي                وفاة
المتعّلقة المبتدعات  و السنن  الشقیري ، خضر السالم  عبد محّمد [1989م])؛            1368ش 

في  االجتماعّیة الحیاة الشلبي ، أحمد 1408هـ/1988م؛ بیروت  الصلوات  ، و           باألذكار

القدیمة ، طهران  شهري باف ، جعفر 1986م؛ 1406هـ/ القاهرة االسالميّ  ،          الفكر
جلیل  ط. المنجمین  ، روضة الخیر، أبي  بن  شهمردان  [2002م]؛ 1381ش            طهران
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الشیخلي ، سعید إبراهیم  صباح  [2003م]؛ 1382ش طهران الزنجاني ،          أخوان 
هالل بن  1396/1976؛ بغداد تطّورها ، و نشأتها العباسيّ : العصر في             األصناف 

أحمد الستار عبد ط. الوزراء ، تاریخ  في  األمراء تحفة أو، الوزراء، صابي ، ن               محسِّ

حدیقة الشیرازي ، صاعدي  اهللاّ  عبد بن  أحمد 1958م؛ 1377هـ/ [القاهرة]            فراج ،
1961 1380هـ/  الدكن آباد حیدر بلكرامي ، أصغر علي ط. القطبشاهّیین  ،           السالطین 

اإلسالمّیة»، الرسالة عصر في  االجتماعیة الحیاة من  «جوانب  صباغ ، قاسم  نجلة             م؛

دینى جنبشهاى صدیقي ، غالمحسین  (1401هـ/1981م)؛ 13 العدد الرافدین ،          آداب 
الثاني القرَنین في اإلیرانّیة الدینّیة [الحركات هجرى سوم  و دوم  قرنهاى  در              ایرانى

و الموصل  «أیام  الصوفي ، أحمد [1993م]؛ 1372ش طهران الهجرّیین]،           والثالث

1389هـ/دیسمبر القعدة  ذي - (شوال  5 العدد ،1 السنة الشعبيّ ، التراث              صبواتها»،
?] القاهرة اثري ، بهجة محّمد ط. الكّتاب ، أد ب  الصولي ، یحیى  بن  محّمد              1969م)؛

في  الغدیر الطباطبائيّ ، العزیز عبد [ال تا.]؛ بیروت  أوفست ط.           1341هـ/1923م]،

النصیري ، الطبراني  قاسم  میمون بن  1414هـ/1993م؛ بیروت  اإلسالميّ  ،          التراث 
 مجموع  األعیاد ، ط. ر. شتروتمان ، في

 Der Islam , XXVII (1946) ; 
1408هـ/ بغداد في الذاكرة ، كربالء طعمه ، هادي  سلمان  (لیدن )؛ تاریخ             الطبري ،
،47 السنة األزهر ، مجّلة واإلسالم »، الجاهلیة بین  «األعیاد طویل ، رزق             1988م؛
«أعیاد طیر، محّمد مصطفى  1975م)؛ 1395هـ/ك2-دیسمبر الحّجة (ذي 10           العدد
1406هـ/حزیران-یونیو (شوال  10 العدد ،58 السنة م.ن، وغیرهم »،          المسلمین 
1379 [تبریز] الشعبّي] ، التراث [خزانة خزانه سى فولكلور ظفرخواه ، علي           1986م)؛
شبهات  به  (پاسخ  اسالم  در بزرگداشت ها العامليّ ، مرتضى  جعفر [2000م]؛            ش
1999] 1378ش قم  سبهري ، محّمد بالفارسّیة ترجمه والمراسم]، [المواسم          مخالفین )
1403هـ/ قم  علیه وآله وسّلم  ، اهللاّ  صّلى  االعظم  النبي  سیرة من  الصحیح  نفسه،              م]؛
طّیبة آثار من  لها وما اإلسالمّیة «األعیاد الفتاح ، عبد محمود المنصف  عبد              1983م؛
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1419هـ/ الحّجة (ذي 12 العدد ،71 السنة األزهر ، مجّلة عاّمة»، المسلمین  نفوس              في 
الحّجة (ذي 12 العدد ،57 السنة م.ن، اإلسالم »، في  «األعیاد نفسه،             1999م)؛
بالفارسّیة ترجمه الیمیني  ، تاریخ  العتبي ، الجبار عبد بن  محّمد           1405هـ/1985م)؛
الخطیب  [1955م]؛ 1334ش طهران قویم ، علي  ط. الجرفادقاني ، ظفر            ناصح بن 
عرفان ، محمود 1999م؛ 1419هـ/  لندن في اإلسالم  ، والزینة المالبس            العدناني ،
المستقبل]، [مجّلة آینده سمرقند»، في تیمور األمیر مجلس في إسبانیا سفراء             «استقبال
حفل في إسبانیا سفراء «استقبال نفسه، [1944م] )؛ (1323ش  ألف 4 العدد ،3             مج 
اهللاّ  عبد بن  حسن  [1944م] )؛ (1323ش  ب 5 العدد ،3 مج  م.ن، تیمور»، األمیر               زفاف
معالم  العسكري ، مرتضى  1352هـ/1934م؛ القاهرة المعاني ، دیوان          العسكري ،
[تاریخ أكبرنامه  عالمي ، مبارك  الفضل بن  أبو 1413هـ/1993م؛ طهران           المدرستین ،
[1993م]؛ 1372ش طهران الطباطبائّي مجد، غالمرضا ط. ،1 مج  أكبر]،            السلطان
?] بیروت  الصالح ، صبحي  ط. البالغة ، نهج  األّول ، اإلمام  (ع )، أبي طالب               علي بن 
القاهرة والطیب ، العطر سالم ، محّمد علي  [التا.]؛ قم  أوفست ط.            1387هـ/1968م]،
بمصر»، الدینّیة في الموالد الشعبّیة «األغاني  الباقي ، عبد غازي            1426هـ/2005م؛
تاریخ  الفرقاني ، فاروق  محّمد (1397هـ/1977م)؛ 1 العدد ،8 السنة الشعبيّ ،            التراث 
[2002م]؛ 1381ش طهران قهستان]، في اإلسماعیلّیین [تاریخ قهستان           اسماعیلیان 
اجتماع [علم افغانستان شیعیان  مردم شناسى  و جامعه شناسى  فرهنك ، حسین              محّمد
بویه : آل  فقیهي ، أصغر علي  [2001م]؛ 1380ش قم  وأنتروبولوجیا]، أفغانستان            شیعة
[آل پنجم  و چهارم  قرنهاي  در اسالمي  جامعه زندگي  از شیعه  قدرتمند سلسله               نخستین 
القرَنین في اإلسالمّي المجتمع حیاة عن بیاني رسم مع حاكمة شیعّیة ساللة أّول               بویه:
آصف فكرت ، محّمد [1987م]؛ 1366ش [طهران] الهجرّیین]، والخامس          الرابع
(پاییز 32 العدد مشكوة ، مجّلة الشریفة»، الكعبة الخراسانّیون بها كسا كسوٍة             «أوُّل
گستره في العید» ، إلى األسطورة  «من فكوهي ، ناصر 1993م])؛ [خریف            1372ش
تطّور [في دیگران  و پور اسماعیل  ابوالقاسم  با ارشاد محّمدرضا گفتگوهاى              اسطوره :
طهران: وآخرین]، بور إسماعیل القاسم أبي مع إرشاد رضا محّمد حوارات             األسطورة:
الشاه [سیرة اول  عباس  شاه  زندگى  فلسفي ، اهللاّ  نصر [2003م]؛ 1382ش             هرمس ،
[1967م]؛ 1346ش ،4 مج  [1955م]، 1334ش  ،2 مج  طهران، األّول]،            عّباس
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في واإلیرانّیة اإلسالمّیة [الحضارة چین  در ایرانى  و اسالمى  فرهنگ  یوان ، جین               فنك 
عبده  قاسم  [التا.]؛ الهدى  ، طهران: أمیدوارنیا، جواد محّمد بالفارسّیة ترجمه            الصین]،
القزوینيّ ، محّمد بن  زكریا 1415هـ/1994م؛ القاهرة الممالیك  ، سالطین  عصر           قاسم ،
[التا.]؛ العربيّ ، الشرق  دار بیروت : الموجودات ، وغرائب  المخلوقات           عجائب 
1358هـ/1939- -1357 صیدا واأللقاب ، الكنى  كتاب  القّميّ ، عّباس          القلقشندي ؛
الطین [من خشت  تا خشت  از كتیرائي ، محمود [التا.]؛ قم  أوفست ط.              1940م،
العهود في  بغداد «كتاتیب  الكرخي ، حسین  [1999م]؛ 1378ش طهران           الطین]،
1390 ربیع اآلخر - (ربیع األّول  10 العدد ،1 السنة الشعبي  ّ، التراث              السابقة»،
واإلسالمّیة العربّیة الثقافة فرحات ، حلمي  كرم  1970م)؛ وحزیران-یونیو          هـ/أّیار-مایو
به  الموسوم  صالح ، عمل  كنبو، صالح  محّمد 1425هـ/2005م؛ القاهرة الصین  ،            في 
لغالم  والتحشیه الترتیب  شاهجهان]، سیرة بـ المعروف الصالح، [العمل             شاه جهان نامه 
قلي  جعفر 1967-1972م؛ 1386-1391هـ/ الهور قریشي ، وحید ط.          الیزداني ،
(فروردین  13 العدد [األفق]، چشم انداز قرقیزستان »، في النوروز «عید           كیاني ،
زین األخبار ، الكردیزي ، ضّحاك  الحي بن  عبد 1998م])؛ [نیسان-أبریل           1377ش
النغ ، برغرین  روبرت  [1968م]؛ 1347ش طهران أوفست ط. حبیبي ، الحي  عبد             ط.
حاتمي ، داود بالفارسّیة ترجمه والباكستانّیون]، [الباكستان پاكستان  مردم  و           سرزمین 
ط. الحّیة]، [الشاهنامة بادشاهنامه  الالهوري ، الحمید عبد [1993م]؛ 1372ش           طهران
روجیه  1868م؛ -1867 1283-1284هـ/ كلكته  الرحیم ، وعبد أحمد الدین            كبیر
بیروت  خضر، ومحّمد حجي  محّمد بالعربیة ترجمه قبل الحمایة ، فاس             لوتورنو،
ترجمه وتقالیدهم  ، المحدثین  المصرّیین  عادات  لین ، ویلیام  إدوارد          1406هـ/1986م؛
آداب  و معتقدات  هنري ماسه ، 1419هـ/1999م؛ القاهرة دّسوم ، سهیر           بالفارسّیة
تبریز ضمیر، روشن  مهدي  بالفارسّیة ترجمه اإلیرانّیة]، والعادات [المعتقدات           ایرانى
هجرى ، چهارم  قرن  در اسالمي  تمدن  متز، آدام  [1976-1978م]؛           1355-1357ش
النهضة أو، الهجرّي، الرابع القرن في اإلسالمّیة [الحضارة اسالمى  رنسانس             یا،
[1985م]؛ 1364ش طهران قراكزلو، ذكاوتي  علیرضا بالفارسّیة ترجمه          اإلسالمّیة]،
والزبداني »، بردى  وادي  منطقه في  واألعراس  الزواج  «تقالید رمضان ، خالد            محّمد
الكعبة كسوة الدقن ، محّمد (1402هـ/1982م)؛ 4 العدد ،13 السنة الشعبيّ ،            التراث 
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«النیروز مالیري ، محّمدي  محّمد 1406هـ/1986م؛ [القاهرة] التاریخ ، عبر          المعظمة:
(1379هـ/ 1 العدد ،2 السنة العربّیة، الدراسات  العربيّ »، األدب  وفي  التاریخ             عبر
،28 مج  األزهر ، مجّلة وذكریات »، ومواسم  «أعیاد مراغي ، الوفاء أبو            1960م)؛
آراى  عالم  المروي ، كاظم  محّمد 1957م)؛ 1376هـ/نیسان-أبریل (رمضان  9           العدد
اهللاّ  عبد [1985م]؛ 1364ش طهران ریاحي ، أمین  محّمد ط. نادرشاه]، [تاریخ             نادرى
[سیرة قاجاریه دوره ادارى  و اجتماعى  تاریخ  یا، من ، زندگانى شرح              المستوفي ،
] 1377ش طهران القاجارّي]، العهد في واإلدارّي االجتماعّي التاریخ أو،           حیاتي،
محّمد ط. مسلم  ، صحیح  الحّجاج ، بن  مسلم  (باریس )؛ المروج  المسعودي ،            1998م]؛
البعثات «استقبال مشیري ، محّمد 1401هـ/1981م؛ إسطنبول الباقي ، عبد          فؤاد
1346ش (آبان  11 العدد ،4 السنة وحید ، إیران»، في الملكّیة المباني في              الدبلوماسّیة
[حیاة وسطا قرون  در مسلمانان  زندگى مظاهري ، علي  1967م])؛           [ت2-نوفمبر
1378 طهران الراوندي ، مرتضى  بالفارسّیة ترجمه الوسطى]، القرون في          المسلمین
بذكر واالعتبار المواعظ  كتاب  المقریزي ، علي  بن  أحمد المقدسي ؛ [1999م]؛            ش
أوفست ط. 1270هـ/1854م، بوالق  المقریزّیة، بالخطط  المعروف  واآلثار ،          الخطط 
وقف : السودان»، في والحاضر الماضي في الكریم القرآن «مدارس [التا.]؛            القاهرة
1995] 1374ش (صیف 2 العدد ،3 السنة الخالدین]، تراث [وقف: جاویدان             میراث 
ایراني  جهان  في كریمة»، تتار لغة تكوین في اإلیرانّي «المصدر ممتوف ، حیدر              م])؛
ساقیان ، مرضیة  بإشراف مقاالت)، (مجموعة والطورانّي] اإلیرانّي [العالم توران           و
علي  سید منى  [2002م]؛ 1381ش والنشر، الطباعة مركز الخارجّیة، وزارة             طهران:
في التصویر الشعوب  وحیاة البالط  تسلیات  في الهند: اإلسالميّ  التصویر            حسن ،
سیماى  تشیتیك ، وویلیام  موراتا ساتشیكو 2003م؛ 1423هـ/ القاهرة الهنديّ ،           المغولّي
] 1378ش طهران گواهي ، الرحیم  عبد بالفارسّیة ترجمه اإلسالم]، [سمات           اسالم
مصر الوقتّیة ، المساوئ  مرآة أو، المراكشّیة، الرحلة موقت ، محّمد بن  محّمد             1999م]؛
1380 طهران العبادي] ، [التقویم عبادى تقویم  المهریزي ، مهدي          1351هـ/1933م؛
طایفه هاى  و ایل ها شناخت  در پ  ژوهشى  میرنیا، علي  میرخواند؛ [2001م]؛            ش
روابط  و كشور، امور در بزرگ  ایل هاى  روساى  سیاسى  نقش  و خراسان               عشایرى 
والدور الخراسانّیة والعشائر القبائل معرفة في [بحث استعمارگران  و حكومتها با             آنها
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بالحكومات وعالقاتهم البالد، شؤون في الكبیرة القبائل لرؤساء          السیاسّي
التر اث  ‘المال’»، «كّتاب جواد، ناجي  [1990م]؛ 1369ش طهران          والمستعمرین]،
] طهران [الرحلة]، سفرنامه  خسرو، ناصر (1407هـ/1987م)؛ 2 العدد          الشعبيّ  ،
در ادیان  مذهبى : جهان  في اإلسالم »، «دین  نانجي ، عظیم            1341هـ/1359هـ]؛
ترجمه ،2 مج  المعاصرة]، المجتمعات في األدیان الدینّي: [العالم امروز            جوامع 
] 1374ش اإلسالمّیة، الثقافة منشورات مكتب طهران: كواهي ، الرحیم  عبد           بالفارسّیة
وحاشیة السیوطيّ  جالل الدین  بشرح  النسائي  ، سنن  النسائي ، علي  بن  أحمد             1995م]؛
نصري  جهانكیر 1981م؛ 1401هـ/ إسطنبول السندي ، الهادي  عبد الدین بن             نور
1383 طهران إیران]، في والموسیقى [المسرح ایران  در موسیقى  و نمایش             أشرفي ،
4 السنة إیران]، [كتاب ایران نامه  الكعبة»، «كسوة تالش ، نظامي  أسعد [1940م]؛             ش 
چشم تركمنستان »، في «النوروز 1985م])؛ [خریف 1364ش (پاییز 1 العدد ،           
في «النوروز 1998م])؛ [نیسان/أبریل 1377ش (فروردین  13 العدد [األفق]،            انداز
فریدون  1998م])؛ [نیسان/أبریل 1377ش (فروردین  13 العدد م.ن،          قزاقستان »،
1 العدد ،1 السنة جیالن] ، [ثقافة گیالن فرهنگ  الخلعة»، والبسو «الخلعة             نوزاد،
في  األرب  نهایة النویري ، الوهاب  عبد بن  أحمد 1998م])؛ [شتاء 1377ش             (زمستان 
حسین  بن  طاهر محّمد -1410هـ/1990م؛ [1341هـ/1923م] القاهرة األدب  ،          فنون 
-1052) ثانى  عباس  شاه  ساله 22 زندگانى شرح  یا، عباسنامه ، القزوینيّ ،            وحید
-1052) الثاني عّباس الشاه حیاة من عاًما 22 شرح أو، عّباس، [سیرة             1073هـ)
در رمضان  وكیلیان ، أحمد [1940م]؛ 1329ش أراك  دهقان ، إبراهیم  ط.            1073هـ)،
[1991م]؛ 1370ش طهران مج1، الشعبّیة]، الثقافة في [رمضان مردم            فرهنگ 
فهمي  [1977م]؛ 1356ش طهران الخدیعة]، [دیار نیرنگستان  هدایت ،          صادق 

 هویدي ،  اإلسالم  في  الصین  ، الكویت  1401هـ/1981م؛ الیعقوبي ،  التاریخ  ؛
 أجنبي..................

 /إبراهیم موسى بور/

 

89 
 



 

90 
 


