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 چکیده
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 مقدمه. 1
در ذکر مظفر گنابادی مال  شرح بیست باب های سنگیِ پچااز برخی باب پانزدهم در 

آبریزان سیزدهم تیرماه بود و نوروز طبری : »ه استدمآ ذیل آبریزانو  ایام مشهور فرس
نظیر همین مطلب، یعنی  ق(ه. 1282و  1274، 1271های سنگی  )چاپ «.همین روز است

تعلق به اونواال در فصلی با نویسی م توان در دست آبریزان و نوروز طبری را می زمانی هم
« چگونگی پدیدن آوردن ماهها و سالهای کیان و نهادن آینها و توقیعات مشهوره»نام 
، آفرینگان، ها نیرنگ، خرده اوستانویس قطعاتی از  این دست(. Unvala, p.206) دید

بر دارد و کاتب آن، دستور رستم گشتاسپ را هم دردبستان مازدیسنی و  مینوی خرد
 21)یزدگردی  1087 ماهآبانششم( و)بیستیر و تاریخ اتمام کتابت روز اشتاد اردش

شرح بیست رسد  است. به نظر می میالدی( 1718می  22هجری قمری/  1130الثانی  جمادی
شرح نویس زرتشتی بوده است. تاریخ نگارش  از منابع این فصل دستمال مظفر خود  باب

 است.ق ه. 1005، سال «استکمل الکتاب»تاریخ  با توجه به ماده بیست باب

آبریزان تا نیمة نخست سدة یازدهم هجری در هنگام انقالب تابستانی، یعنی اول 
ورود خورشید به برج سرطان، و از حدود اواسط نیمة نخست سدة یازدهم در روز 

 تاریخی ذکری از نوروزدر منابع کهن که  رغم آن بهشد.  جاللی برگزار می ماهسیزدهم تیر
زمان بودن آبریزان و نوروز طبری، تصور وجود یک نوروز  ادعای هم، اما طبری نیست

زندران را پدید آورده است. این های جنوبی دریای ما ثابت در فصل تابستان در کرانه

... ،«تقویم دیلمی»، «تقویم طبری»ای ه با نام با سال ثابت هایی ، فرض وجود تقویمتصور
 ه است.داشتدنبال  را به

 مال مظفر شرح بیست باب. نوروز طبري و 2
 های سنگی دیگر چاپ، در قه. 1282و  1274، 1271های  های سنگی سال خالف چاپبر

نوروز »ـ  پس از واو عطفدوم  جملة( 1298و  1276، 1260های  )سال شرح بیست باب
 وجه تسمیة ،جملة نخست و بالفاصله پس از وجود ندارد ـ« طبری همین روز است

آبریزان، آمدن باران و شادی از آمدن آن  ةها وجه تسمی چاپ در تمام ده است.ن آمریزابآ
در  ،که این تر مهم جا(. )همانملوک عجم ذکر شده است پس از چند سال خشکی در زمان 

نویس  رسیده، تنها دست هکه به رؤیت نویسند شرح بیست باب نویس دست 48 میان
در  .دارددر متن شرح آبریزان را  جملة دوم( قه. 1117کتابت ) مجلس ةکتابخان 2/6798

بر با قلمی متفاوت هم  (هجری 1127تاریخ کتابت  )کتابخانة آستان قدس، 26216یس نو دست
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)کتابخانة  685 نویس و در دست افزوده شده« و نوروز طبری»عبارتِ  «آبریزان»روی 

است: آمده  چپ صفحه ةاشیدر حبا قلمی متفاوت  (ریهج 1203تاریخ کتابت  آستان قدس،

ملة جهم  .ق(ه 1235کتابت ، 5344) دیگری نویس در دست «.روز استنوروز طبری همین»
دیگر  است! شده هاضاف ،آید می آبریزان از پیش آن شرح که آبانگاه شرح رآخ به اخیر

 هجری ـ از سدة یازدهمکهن  نویس دست پنجاز جمله  نویس( دست 44) ها نویس دست
متعلق به  ق(ه.1089)کتابت  1084591 ،ق(ه.1031)کتابت  815263 های نویس دست

 متعلقق( ه.1076کتابت ) 15970 ،ق(ه.1036کتابت ) 5563 های نویس دست ،کتابخانه ملی

کتابخانة متعلق به ق( ه.1044)کتابت  591نویس  و دست قدس رضوی به کتابخانة آستان
 1را ندارند.پس از واو عطف  جملة دوم ـدانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد 

توان گفت که این بخش در نسخة اصل  ها، می نویس بنابراین، با قضاوت بر اساس دست
بر شرح   را نوروز طبرینبوده است. ظاهراً ابتدا متفننی در نسخة خود  شرح بیست باب
سخه، آن را نویسی کرده و بعد هم کاتبی در هنگام کتابت از روی این ن آبریزان حاشیه

 به متن برده است.
ممکن  شرح بیست بابهای پرشمار خطی  از آنجا که فعالً سنجش یکایک نسخه

هجری را باید  1117کتابخانه مجلس، یعنی  2/6798نویس  نیست، تاریخ کتابت دست
اند و آن را جزو ایام  را به میان آورده نوروز طبریترین تاریخی دانست که ذکر  قدیم

زمانی  که هم شرح بیست بابای از  اند. ظاهراً نسخه زمان با آبریزان دانسته مشهور و هم

نویس زرتشتی بوده  را داشته، خود از مآخذ فصل ذکر شدة دست نوروز طبریآبریزان و 
نوروز که  شرح بیست بابهای سنگی  به واسطة آن دسته از چاپ نوروز طبریاست. 
اند و یا از طریق ترجمة انگلیسی  آبریزان آوردهرا در شمار ایام مشهور و برابر با  طبری
 زاده، )تقی، به تحقیقات معاصر یادنامة اشپیگلدر « ماهها و سالهای کیان...»فصل 

؛ معین در 6 ماها، ص ؛ کیا،248 نامة طبری، ص واژه ؛ کیا،192-191 شماری در ایران قدیم، صص گاه
 ؛ رضازادة ملک، در معرفت تقویم، صص108ص  االمینی، ؛ روح1، یادداشت 7 ، صحاشیة برهان قاطع

 راه یافته است.( 88 ص ک. هاشم بن نورالدین،.همچنین ن؛ 75 ص ؛ قاسملو،159، 142

 هاي جنوبي درياي مازندران . تقويم کرانه3
که آبریزان جشنی فصلی مایة شگفتی است؛ چرا نوروز طبریزمانی آبریزان با  ادعای هم

سانیان تا نیمة نخست سدة یازدهم هجری در موعد انقالب و ثابت بود که از دورة سا
شواهد تاریخی، نوروز  ربکه بنا حالیدر(. 45-37 صصجم، ک: .)نشد  تابستانی برگزار می

تقویم رایج در طبرستان، چه پیش از سدة دوازدهم هجری، یعنی زمانی که برای 
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ره سیّار بوده و با نوروز آمده است و چه پس از آن، هموا نوروز طبریبار ذکر نخستین
سید ظهیرالدین مرعشی که  مثال، گردی موافقت کامل داشته است. برایتقویم یزد

هجری آغاز کرد، به نوروزی که در سال  880را از سال  تاریخ گیالن و دیلمستاننگارش 
آن را نیاورده، اما بیست و با هجری واقع شد اشاره کرده است و اگرچه تاریخ برابر  881

پیش از آن را برابر با روز جمعه بیستم رجب ]هشتم )متن: اسفندیارماه(  ماهوم اسفندد
 1476)ژولین([ ذکر کرده، و شب یکشنبه سیزدهم شعبان ]یکم دسامبر  1476نوامبر 

 ،بنابراین (.386 )ظهیرالدین مرعشی، صآورده است   )ژولین([ را موافق پانزدهم فروردین

یای مازندران در آن سال با نوروز یزدگردی، برابر با هفدهم های در نوروز تقویم کرانه
 ، موافقت داشته است. )گرگوری(/ بیست و ششم نوامبر )ژولین(نوامبر 
 1038تا  923در سدة یازدهم هجری وقایع گیالن از سال  که نیز فومنی عبدالفتاح مال

سال (  )فروردینوروزماه و اوایل ن )اسفند(هجری را به نگارش درآورد، اواخر اسفندیارماه 
دهد  که این نکته نیز نشان می( 171 )فومنی، صهجری را برابر با صفر آورده است  1003

 از سدة یازدهم هجری و چه پس های دریای مازندران، چه پیش از  که نوروز تقویم کرانه
ا در موقعیت نوروز ر 1آن، همواره با نوروز تقویم یزدگردی موافقت داشته است. جدول 

های  های جنوبی دریای مازندران نسبت به فصل تقویم یزدگردی و تقویم رایج در کرانه
 دهد. گانه از زمان سقوط ساسانیان تا روزگار حاضر نشان می های دوازده چهارگانه و برج

 زندرانهاي جنوبي درياي ما : موقعیت نوروز در تقويم يزدگردي و تقويم کرانه1جدول 
 میالدی هجری قمری یزدگردی  

 بهار
 749-618 131-(-4) 118 -(-14)  روز( 32جوزا )
 877-750 263-132 246-119 روز( 31ثور )

 1005-878 395-264 374-247 روز( 31حمل )

 زمستان
 1130-1006 524-396 499-375 روز( 30حوت )

 1253-1131 650-525 622-500 روز( 30دلو )
 1372-1254 774-651 742-623 روز( 29) جدی

 پاییز
 1492-1373 898-775 862-743 روز( 29قوس )
 1616-1493 1025-899 986-863 روز( 30عقرب )
 1740-1617 1153-1026 1110-987 روز( 30میزان )

 تابستان
 1868-1741 1285-1154 1238-1111 روز( 31سنبله )

 1996-1869 1417-1286 1366-1239 روز( 31اسد )
 2124-1997 1549-1418 1494-1367 روز( 31سرطان )

حقیقت، سال تقویم رایج در طبرستان که ادامة تقویم دورة ساسانی بود همانند در

سبب این تقویم به)خمسة مسترقه(. عالوه پنجه روزه داشت به آن تقویم، دوازده ماه سی

ک روز نسبت به فصول چهارگانه عقب سال یکسر مازاد سال، در هر چهار عدم محاسبة

های فصلی، پنجه را  ها و آیین افتاد. در تقویم دورة ساسانی به منظور برگزاری جشن می
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کردند تا حد فاصل فصل بهار و زمستان باشد و بر  جا می سال یک ماه جابه 120در هر 

وضع در دورة گرفتند. در آخرین تغییر م های فصلی را اندازه می مبنای پنجه، موعد جشن

منتقل شده بود، اما از آنجا که تغییر موضع پنجه به فرمان  ساسانی، پنجه به آخر آبان

شاهان و با مشارکت شمارگران و کاتبان و مورخان و و راویان و همکاری انجمن 

، پس از سقوط ساسانیان این (53: 1380ک. بیرونی، .)نگرفت  هیربدان و قضات صورت می

جا در آخر  پنجه در همه 2یزدگردی 378/375که تا سال  ماند. چنان جایی متوقف جابه

باقی ماند. در این زمان که آغاز فروردین دوباره با اعتدال بهاری یکی شده بود، در   آبان

به آخر اسفند بردند. اما در دیگر نقاط   باره از آخر آبان بویه پنجه را به یکقلمرو آل

)کوشیار یای مازندران، از این اصالح تقویمی پیروی نکردند های در ایران، از جمله کرانه

 و پنجه تا عصر حاضر در آن نواحی در آخر آبان باقی ماند.( 37-36 باقری، صص در:

دهند که پنجه همواره  های دریای مازندران به وضوح نشان می شواهد تقویمی کرانه

فصول سال ثابت نبوده است.  داشته و هرگز نسبت بهتقویم محلی قرار  ماهدر آخر آبان

چهار موضع نیز به خمسة مسترقه تقویم کهن طبرستان ـظهیرالدین مرعشی در سه

دست داده است. در میان آنها برابری جمعه را به آنبا های برابر  اشاره کرده و تاریخ

زمانی با زمانة  هجری با اول خمسة مسترقه، به لحاظ هم 892بیست و یکم رجب سال 

تاریخ ذکر شده موافق با  (.463 )ظهیرالدین مرعشی، صاهمیت بیشتری دارد مؤلف، 

تقویم یزدگردی در آن نواحی  ماهبود و با اول آذر)ژولین( میالدی  1487سیزدهم ژوییه 

کرد. دو برابری دیگری که  انتقال داده بودند، برابری می که پنجه را به آخر اسفند

طور کل داده است دقت الزم را ندارند، اما بهدست ظهیرالدین مرعشی برای پنجه به

سال بعد عبدالفتاح فومنی  130در حدود  3کنند. تأیید می  موضع پنجه را در آخر آبان

جستن شاه عباس از هجری، از سود 1021نیز در ماجرای دستگیری بهزادبیگ در سال 

فرمان داد  کند. شاه یاد می در فصل تابستان« سیر پنجک دریای فرضه رودسر»فرصت 

به دستوری  ی،و موال یو ارباب و سادات و قضات و اهال یاناز اع یالناتمردم گ یتمام»

آمدند به همان  می رودسر یایپنجک، کنار در یربه س یالن،که در زمان حکام سابق گ

، تاریخ رسیدن تاریخ گیالندر نسخة چاپی (. 205 ص )فومنی،« طریق و قانون حاضر شوند

که باید به  قید شده االول یعرب یستمروز دوشنبه بنار دریای رودسر شاه عباس به ک

 پژوهش تقویمهای ایرانی، ص همچنین رضازادة ملک، :ک.)نتصحیح شود « الثانی بیستم ربیع»

که در اول بهار از اصفهان روانة  هجری نیز شاه عباس پس از آن 1028در سال  (.240
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در « هوا گرم شده بود»که پرداخت، هنگامیمازندران شد و در آنجا به سیر و شکار 

معلوم  ،ترتیببدین(. 361 میرتیمور مرعشی، ص)به پنجه مشغول شد )مازندران( آباد  فرح

سالی که از زمان گزارش ظهیرالدین مرعشی تا زمان گزارش  129است که پنجه در 

 جا شده بود. روز جابه 31فومنی گذشته بود 

هجری قمری، نخستین روز  1016-1013برابر با  یزدگردی 976-973های  در سال

کرد.  برابری میهای برجی(  )به حساب ماهپنجه با روز نخست برج سرطان یا تیرماه جاللی 

هجری قمری که  1033-1030یزدگردی برابر با  993-990های  پس از آن، تا سال

پنجه با آبریزان آخرین روز پنجه با نخستین روز برج سرطان برابر بود، یکی از روزهای 

حقیقت، تنها تفاوت تقویم رایج در طبرستان با تقویم یزدگردی در زمان بود. در هم

ماه با یکدیگر موافقت کامل  موضع پنجه بود. تمامی روزهای دو تقویم تا آخر آبان

داشتند، اما روزهای نخست تا پنجم آذرماه تقویم یزدگردی با پنجة تقویم طبرستان 

بعد، تقویم یزدگردی پنج روز پیشتر از تقویم طبرستان بود تا از آن به کرد و برابری می

شد و  که پس از آخرین روزِ اسفندماهِ تقویمِ یزدگردی پنجه در آن تقویم شروع می آن

نخستین روز پنجة تقویم یزدگردی با روز بیست و ششم تقویم طبرستان و آخرین روز 

کرد. در نهایت، دوباره نوروز و  ان برابری میام تقویم طبرست پنجة یزدگردی با روز سی

ماه تقویم یزدگردی با نوروز و روزهای متناظر تا آخر  روزهای پس از آن تا آخر آبان

موقعیت  2جدول  4کرد. های جنوبی دریای مازندران موافقت می ماه تقویم کرانه آبان

زمان سقوط ساسانیان تا های جنوبی دریای مازندران از  پنجه را در تقویم رایج در کرانه

 دهد. عصر حاضر نشان می
 میالدی هجری قمری یزدگردی  

 زمستان
 737-614 119-(-8) 105-(-19) روز( 30)  دلو

 856-738 242-120 225-106 روز( 29جدی )

 پاییز

 976-857 366-243 345-226 روز( 29قوس )

 1100-977 493-367 469-346 روز( 30عقرب )

 1223-1101 620-494 592-470 روز( 30میزان )

 تابستان

 1351-1224 752-621 720-593 روز( 31سنبله )

 1479-1352 884-753 848-721 روز( 31اسد )

 1607-1480 1016-885 976-849 روز( 31سرطان )

 بهار
 1740-1608 1152-1017 1109-977 روز( 32جوزا )
 1868-1741 1283-1153 1237-1110 روز( 31ثور )

 1996-1869 1415-1284 1365-1238 روز( 31حمل )

 2120-1997 1544-1416 1489-1366 روز( 30حوت ) زمستان

 هاي جنوبي درياي مازندران . موقعیت روز نخست پنجه در تقويم کرانه2جدول 
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 نوروز طبري. مسئلۀ 4

ثابت نسبت به فصول چهارگانة  نوروز طبریشود، فرض وجود یک  که دیده می چنان

منشأ این خطا را  5زمان با آبریزان، یعنی در آغاز تابستان، خطایی آشکار است. سال و هم

های مورخان دربار صفوی یافت. اسکندربیگ ترکمان دربارة برگزاری  توان در گزارش می

 نویسد: هجری چنین می 1021مراسم پنجه در طبرستان در سال 
دولت بودند  یابآسای مازندران کام بهشت یتبدستور وال یالله ظل یهشا یحضرت اعل و»

تماشای  ةنهاد اراد یگرمه روی ب یارهوای آن د گشته افزای بهار سپری و چون فصل نشاط

رسم  یر سر زداست از خاطر خط یالنجشن و سور و عشرت و سرور پنجه که معتاد مردم گ

آن ملک بعد از  یمر سال که بحساب اهل تنجمسترقه ه ةخمس یاماست که در ا یالنمردم گ

پاشان است بزرگ و کوچک و  اهل عجم روز آب یانةو در م اند داده انقضای سه ماه بهار قرار

 یفاز لباس تکل یو همگ میپردازند آمده در آن پنجروز بسور و سرور یاکنار دره مذکر و مؤنث ب

 طرب و ینبازی کرده بد آب کدیگریآب درآمده با ه گشته هر جماعت با اهل خود ب یانعر

 (.853 )ترکمان، ص« است. یبیو الحق تماشای غر گذرانند یم خرمی

آید که اسکندربیگ از سیّار بودن سال تقویم رایج در طبرستان  از گزارش باال برمی

شده  ان فصل بهار واقع میکرده که پنجه همواره پس از پای آگاهی نداشته و تصور می

هجری  1033تا  1013های  طور که گفته شد، در خالل سال مانحقیقت، هاست. در

زمان شده بود. در روزهای پنجه مردم سواحل دریای  پنجه تقویم طبرستان با آبریزان هم

از روزگاران کهن در  6پرداختند. بازی و شادی می آمدند و به آب مازندران به کنار دریا می

شد  نواحی همچون اصفهان برگزار میاز رخی جشن آبریزان در آغاز تابستان نیز که در ب

مشابهت آداب و رسوم پنجه و آبریزان و قیاس نابجای  7پاشیدند. مردم به یکدیگر آب می

شد و به  تقویم رایج در طبرستان با تقویم جاللی که پنجة آن در آخر اسفندماه واقع می

م رایج در طبرستان پدید نوروز جاللی پیوسته بود، این تصور را برای ناآشنایان با تقوی

شود و در تابستان و  آورد که در طبرستان نیز نوروز بالفاصله پس از پنجه واقع می

 زمان با آبریزان است.  هم

در ق( ه. 1038-996)گزارش والة اصفهانی دربارة به تماشای پنجک رفتن شاه عباس 

 کند: همان سال، اشتباه مورخان دربار صفوی را بیشتر آشکار می
نگار )= نوروز سلطانی( و انصرام ایام بهار که هوای آن دیار با  بعد از انقضای آن جشن ارم»

شاهدان گلستان از در گرمی درآمد تماشای جشن پنجک گیالنیان و نشاط شکار و سیر 

آباد عنان عزیمت به صوب آن والیت انعطاف دادند و  متنزهات دیار گیالن از دارالسلطنه فرح

قرین پنجک آنست که چون سه ماه بهار در آن  م آن سرزمین در جشن مسرترسم دیرین مرد
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زعم منجمان آن دیار پنج روز ازان ایام را خمسه  نماید به دیار به پایان رسیده هوا آغاز گرمی می

مسترقه نام نهند و دران پنج روز ابواب خوشدلی و شادمانی بر روی روزگار خود گشوده از 

ت اقامت به کنار دریا کشند و عموم مردمان از مرد و زن و خرد و منازل و مساکن خود رخ

بازی درآمده از لباس خودداری عریان و دران بحر پر  بزرگ و پیر و جوان با یکدیگر از در آب

هر روز ازان پنج روز را در میان خود نمونه شب عید نوروز شمرده به شور و شر شناور گردند و 

 8(.317برگ  )واله اصفهانی،« نشاط به کار ديگر نپردازندجز گرم کردن هنگامه عیش و 

زمان بودن نوروز  در نهایت، متفننی با مالحظة آثار مورخان دربار صفوی، به تصور هم

در حاشیة شرح آبریزان  نوروز طبریهای دریای مازندران با آبریزان، آن را به نام  کرانه

 مال مظفر افزوده است. شرح بیست بابدر 

در منابع  نوروز طبریه ذکر شد، تا پیش از سدة دوازدهم هجری نامی از ک چنان

نیز در منابع « تقویم طبری»شود. اثری از تقویمی مستقل در طبرستان به نام  دیده نمی

 :)تقویم مازندرانیکه رضازادة ملک  توان یافت. نخستین کاربرد اصطالح اخیر، چنان نمی

مربوط به سدة اخیر است. این اصطالح محصول  ه،اشاره کرد نیز پیشتر (828-827 صص

را الزامی « تقویم طبری»، فرض وجود تقویمی به نام نوروز طبریاین تصور است که 

معرفی « فُرس قدیم»نام  های دریای مازندران به کند. در متون کهن، تقویم کرانه می

نوروز و خمسة شده است. نوروز و خمسة مسترقة این تقویم را برای تمایز آنها از 

اند و  نامیده« خمسة مسترقة قدیم»و « نوروز قدیم»مسترقة تقویم جاللی/ سلطانی، 

اسامی  9اند. افزوده ماه قدیم،...( )فروردینها  را به نام ماه« قدیم»ها، صفت  برای تمایز ماه

ها اما تا حدی  ها یا به صورت معمول آنها در تقویم یزدگردی آمده، یا همان فرم ماه

نویس  )مثالً در دو برگ از دستهای گویشی آنها  های گویشی، و یا ندرتاً فرم تأثر از فرمم

ضبط شده  (ذبیحی، برگی از تاریخ گیالن :ق؛ ن.که. 903ه تاریخ کتابخانه مغنیسا ب 127شمارة 

که آن را در زمان محمدشاه قاجار  نصاب طبریحتی امیر تیمور قاجار در  10است.

های گویشی  های تقویم رایج در طبرستان را با فرم از آن، اسامی ماه نگاشته و در بخشی

نامة طبری،  واژه )امیر تیمور قاجار در: کیا،نامیده است « اسامی ماه فُرس»آنها آورده، آنها را 

 (.44 ص

 هاي درياي مازندران . نفوذ تقويم جاللي و تقويم جديد ايران بر تقويم کرانه5

، زمان برگزاری ق(ه. 471)ة ملکشاه سلجوقی و ابداع تقویم جاللی با اصالح تقویم در دور

)ورود خورشید به اولین درجة برج ، با اعمال کبیسه، در اعتدال بهاری ماه( )اول فروردیننوروز 
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هجری شمسی به تصویب  1304تثبیت شد. در تقویم جدید ایران نیز که در سال حمل( 

 گرفت.نوروز در زمان اعتدال بهاری قرار، مجلس شورای ملی رسید، با اعمال کبیسه

های جنوبی دریای مازندران تا سدة اخیر تقویم قدیم کم و بیش به اعتبار  در کرانه

خویش برقرار بود و در آن، به تبع سالِ سیّار، نوروز و پنجه نیز سیّار بود. اما در برخی 

یم جاللی در گذشته، و رغم رواج نسبی تقویم قدیم، تقو خصوص مازندران، بهبهمناطق، 

اند. در این نواحی  تقویم جدید ایران در دوران اخیر، نفوذی آشکار در تقویم محلی داشته

های تقویم  جایگزین نوروز قدیم شده است و بدون مالحظة ماه)سلطانی( نوروز جاللی 

؛ 248 نامة طبری، ص واژه )کیا،شود  قدیم، در موضع فصلی خود، یعنی آغاز بهار، برگزار می

به نقل از موسی نثری همدانی؛  2یادداشت مربوط به صفحة  شماری در ایران قدیم، گاه زاده، تقی

؛ 23-22 های مازندران، صص های باستانی در یکی از دهکدهمراسم عید نوروز و جشن پورکریم،

در  )اول بهار(عید نوروز جاللی  برای نمونه،(. 74 ؛ برجیان، ص84، 65آالشت، صص  پورکریم،

به نقل از  396 زاده، ص بیست مقالة تقی زاده، )تقیماه قدیم  با بیست و سوم آبان 1339سال 

ماه قدیم  نیز با بیست و سوم آبان)یوش، مازندران(  1341و در سال پرویز ناتل خانلری( 

با بیست  1347با بیست و چهارم و در سال )سما، مازندران(  1345، در سال (64 ص )طاهباز،

های  های باستانی در یکی از دهکدهمراسم عید نوروز و جشن)پورکریم، ماه قدیم  جم آبانو پن

شمسی )دهستان اسپیورد ـ شوراب، مازندران( با  1380ل دهة یو در اوا( 24 مازندران، ص

های  کوهپایه از برابر بوده است. این تحول را در برخی (74 )برجیان، صل آذرماه قدیم یاوا

در سنگسر و روستای چاشم در شمال آن،  نمونه، برایتوان دید؛  نیز میجنوبی البرز 

نوروزِ تقویم هجری شمسی جایگزین نوروز قدیم شده است و بنابراین نوروز نسبت به 

 11کند. های تقویم محلی گردش می در ماه کهحالیدرفصول سال موضع ثابتی دارد، 

ان به نوروز اعتدالی محدود نمانده اما دامنة نفوذ تقویم جاللی و تقویم جدید ایر

بدر  سوری و سیزده ها و مراسم مرتبط با نوروز، همچون چهارشنبه ای از آیین است. پاره

ها  شوند. تأثیر و نفوذ این تقویم هم در همان موضع فصلی تقویم جدید ایران برگزار می

زمان  جه و همموجب انتقال پن 12در مقیاسی محدودتر، در برخی مناطق همچون دیلمان،

و تثبیت آن در آغاز  13ماه جاللی و هجری شمسی شدن آن با پنج روز نخست فروردین

جایی،  هدف از این جابه 14شده است.( 163 ؛ فالح، ص2نما، ص  ک. مظفری، ورف.)ناین ماه 

زمانی روز نخست پنجه ـ که در این  تطبیق تقویم محلی با تقویم جاللی از طریق هم

شود ـ با نوروز جاللی است که در همین نواحی  شناخته می« روز سلطان»نواحی به نام 

دار  های کبیسه معروف است. به عالوه، هماهنگ با سال« نوروز سلطان»از دیرباز به نام 
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افزایند که این عمل موجب  یک روز به پنجه می یمعدودنواحی هجری شمسی، در 

توان  وذ تقویم رسمی را همچنین میتثبیت نوروز قدیم در فصل تابستان شده است. نف

های آیینی تقویم کهن در تقویم جدید، مثالً برگزاری  مناسبت از در تثبیت برخی

، و در (75 ؛ برجیان، ص109االمینی، ص  )روحماه هجری شمسی  آبان 13تیرماسیزه در روز 

ر دبرای نمونه، های هجری شمسی دید؛  های تقویم محلی با ماه تطبیق گهگاهی ماه

با  )دیرما(ماه قدیم  ماه هجری شمسی، دی با فروردین)سیاما( بندبن و چوشل آذرماه قدیم 

ماه قدیم  آباد فریم آبان و در علی 15ماه هجری شمسی و... برابر گزارش شده، اردیبهشت

ماه هجری شمسی  با اردیبهشتما(  )اَرْکِهماه هجری شمسی، آذرماه قدیم  با فروردین ما( )اُنِه

 (.آباد فریم لهجة علی )ستوده،ده است شبرابر گزارش  و...

روز به پنجه دهد که افزودن یک های تقویم محلی نشان می حال، گزارشاینبا

عمومیت ندارد و در بسیاری از نواحی ناشناخته است. گذشته از آن، تاریخ مورد توافقی 

. برای مثال، نوروز برای برابری نوروز تقویم محلی و تقویم هجری شمسی وجود ندارد

معرفی « نوروز گالشی»و « نوروز دیلمی»تقویم محلی نواحی کوهستانی گیالن که به نام 

)هومند، گاهشماری باستانی مردمان شده، به تفاوت برابر با هفدهم مردادماه هجری شمسی 

دداشتی کوتاه دربارة آغاز نوروز دیلمی و جشن تیرگان تیرماه ؛ هومند، یا95مازندران و گیالن، ص 

هایی از گاهشماری کهن  واژه )عمادی،، پانزدهم/نیمة مردادماه هجری شمسی (10 سیزده، ص

نوروز  ؛ عمادی،325 شتی، صری کهن دیلمی یا تقویم پیش از زردگاهشما ؛ عمادی،597 دیلمی، ص

 ؛ عباسی، صص133-132نها و باورداشتهای گیل و دیلم، صص آئی ؛ پاینده لنگرودی،47 بل دیلمی، ص

( 411، 402 گاهشماری گیالن، صص )مظفری، و چهاردهم مردادماه هجری شمسی( 143-144

ماه  ذکر شده است. پنجه نیز به اختالف در میان گالشان سیزدهم تا هفدهم فروردین

پس )شرق گیالن( در ماچیان  ،(2 تقویم گیالنی یک زیاد یا کبیسه، ص )مظفری،هجری شمسی 

-290 پور ماچیانی، صص )فرضکه ماه آخر زمستان ذکر شده است ماه(  )آبانما  از پایان اول

 )اعظمی سنگسری، 16ماه هجری شمسی ، در سنگسر یازدهم تا پانزدهم فروردین(291

ماه  و در طالقان بیست و یکم تا بیست و پنجم فروردین( 248 گاهنمای سنگسری، ص

 18گزارش شده است.( 271 )وکیلیان، ص 17ی شمسیهجر

 هاي مستقل و مبادي باستاني! . تفاسیر جديد: تقويم6

درستی  جایی پنجه و افزودن یک روز به آن، به  اهمیت و دامنة تحوالت اخیر، یعنی جابه

از  نوروز طبریشناخته نشده است. فرض وجود یک نوروز ثابت در فصل تابستان با نام 
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ماه هجری شمسی و یک روز  و کهن پنداشتن موقعیت پنجه در آغاز فروردینسو،  یک

های کهن  های کبیسه از سوی دیگر، به تصور نادرست وجود تقویم اضافی در سال

گاهشماری کهن  ؛ عمادی،611، 598 هایی از گاهشماری کهن دیلمی، صص واژه )عمادی،دار  کبیسه

نشینان دریای مازندران،  گاهشماری سنتی ساحل عمادی،؛ 325 دیلمی یا تقویم پیش از زردشتی، ص

 ؛ هومند،57-56 گاهشماری باستانی مردمان مازندران و گیالن، صص ؛ هومند،780-779 صص

به ( 35 ص ؛ پورهادی،11 ، صیادداشتی کوتاه دربارة آغاز نوروز دیلمی و جشن تیرگان تیرماه سیزده

، (68-57 باستانی مردمان مازندران و گیالن، صصگاهشماری  )طبری( )هومند،« تبری»های  نام

-658 جشن آفریجگان اصفهان، صص )عمادی،دامن زده است « گیالنی باستان»و « دیلمی»

نوروز بل  ؛ عمادی،780، 778 صص ،مازندران یایدر یناننش ساحل یسنتگاهشماری  ؛ عمادی،659

برای (. 72-69، 57-56 گیالن، صص گاهشماری باستانی مردمان مازندران و ؛ هومند،47 دیلمی، ص

های ثابتی ادعا شده است که محصول تفسیر نادرست  دار، نوروز های کبیسه این تقویم

های محلی در اثر نفوذ تقویم جاللی و تقویم رسمی  وجود آمده در تقویمتحوالت به

جدید ایران است. نوروز ثابت ادعا شده در دیلمان، یعنی اواسط مردادماه هجری 

هجری شمسی بر تقویم محلی نشان  1320سی، نفوذ تقویم جدید ایران را از دهة شم

هجری شمسی با پانزدهم مردادماه  1321-1318های  دهد. نوروز قدیم در سال می

هجری شمسی برابر بود. این به آن معناست که با فرض برگزاری نوروز قدیم پس از 

ویم رسمی ایران بر تقویم محلی با هجری شمسی در پانزدهم مردادماه، نفوذ تق 1321

 1321دار تقویم رسمی پس از سال  های کبیسه افزودن یک روز به پنجه هماهنگ با سال

 شود. ثابت می

گاهشماری  )هومند،در مقابل، نوروز ثابت ادعا شده برای مازندران، یعنی دوم مردادماه 

 Cristoforetti, Nowruz iii. In the؛ همچنین 74، 61 باستانی مردمان مازندران و گیالن، صص

Iranian Calendar)های تقویم محلی با تقویم رسمی  ، نتیجة تفسیر نادرست تطبیق ماه

 ماه هجری شمسی است. ایران و انتقال پنجه به اول فروردین

اند که به روزگار  ای در نظر گرفته ها مبادی جداگانه در تحولی متأخر، برای این تقویم

 گاهشماری باستانی مردمان مازندران و گیالن، صص )هومند،رسد  سانیان میپیش از سقوط سا

اشتباهات و سوءتعبیرهاست که با از  ای هحلقة پایانی زنجیر ،این تحول اخیر 19(.96، 56

 آغاز شده است. نوروز طبریفصول چهارگانه به نام  تصور یک نوروز ثابت در
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 یجهنت. 7

های جنوبی  کرانهرایج در خمسة مسترقة تقویم  هجری 1033تا  1013های  سالدر 

در بعضی مناطق ایران در آغاز تابستان ان که برگزاری آن آبریز بادریای مازندران 

و نیز  تقویم جاللی خمسة مسترقةزمان شد. از آنجا که  همچون اصفهان مرسوم بود، هم

های  هکوهپای زندران ودریای ماجنوبی های  در نواحی خارج از کرانهرایج  تقویم یزدگردیِ

بالفاصله پس  ها تقویمآن افتاد و نوروز  ، به آخر اسفندماه می()طالقان، سنگسرجنوبی البرز 

 و های دریای مازندران قیاس نابجای تقویم رایج در کرانهبا  ،شد از خمسه برگزار می

سترقه با این تصور نادرست که نوروز طبرستان بالفاصله پس از خمسة مو تقویم جاللی 

این  .به آن نهادند نوروز طبریو نام  تصور کردند انآبریز بازمان  همقرار دارد، آن را 

مال مظفر گنابادی به نسخ خطی  شرح بیست بابدر فرآیند استنساخ  ،پندار نادرست

که این نویسی  بر اساس دست شرح بیست بابهای سنگی  جدیدتر افزوده شد و با چاپ

نوروز یک نادرست  فرضقرن اخیر  در نیمشهرت یافت. ود، تصرف در آن اعمال شده ب

و تحوالتی که ناشی از نفوذ تقویم رسمی  ،نوروز طبریبه نام  ثابت در فصل تابستان

 با یدار کبیسهمستقل های  تقویم فرض وجود، موجب ایران در تقویم محلی بوده است

 .ه استشد« تقویم دیلمی/گیلکی»و « طبری تقویم»های  نام

 نوشت پي
اند: کتابخانه مجلس شورای اسالمی:  های دیگر که این مطلب را ندارند، چنین نویس . دست1

ق(، ه. 1231) 15701ق(، ه. 1222) 6205ق(، ه. 1220) 16237ق(، ه. 1198)کتابت  1/6918

ط )سه نسخة 2/409، 6800، 112ق(، ه. 12)بدون تاریخ کتابت، از سدة  770ق(، ه. 1245) 1/14837

 1816285)بدون تاریخ کتابت(؛ کتابخانه ملی:  3149ق(، و ه. 13تاریخ کتابت ندارند، از سدة اخیر 

 1523313ق(، ه. 1231) 817042ق(، ه. 1221) 815504ق(، ه. 1209) 2320916ق(، ه. 1129)

 1171846ق(، ه. 1262) 1274763ق(، ه. 1259) 816907ق(، ه. 1246) 1143878ق(، ه. 1239)

، 815266، 1106116، 816017، 815702، 816861، 1279318، 1077550ق(، ه. 1266)

)ده نسخة اخیر تاریخ کتابت ندارند(؛ کتابخانة آستان قدس رضوی:  816079و  815291، 1077484

 1232) 5343ق(، ه. 1222) 15110ق(، ه. 1216) 5564ق(، ه. 1203) 22771ق(، ه. 1111) 368

)بدون تاریخ کتابت(؛ کتابخانه دانشکده الهیات  8645ق(، ه. 1268) 752ق(، ه. 1245) 573ق(، ه.

)بدون تاریخ  Cod. Pers. 38ق(؛ کتابخانة دانشگاه الیپزیگ: ه. 1252) 636دانشگاه فردوسی مشهد: 

 کتابت(.

(. Bagheri, Arabic Text, p. 10یزدگردی دارد )کوشیار در  375. زیج جامع کوشیار تاریخ 2

ق( از مقالة اول زیج ه. 483طالب ) کهن فارسی که محمد بن عمر بن ابینویس ترجمة  در تنها دست
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تردید اشتباه است. بنا بر  ( که بی36: 1387آمده )کوشیار در: باقری،  355جامع به عمل آورده، تاریخ 

یزدگردی آغاز سال پارسیان با ورود خورشید به برج حمل مقارن  378گئورگ خروسُکوکِس، در سال 

 (.Gray, p.171 :ک.بود )ن

هجری را موافق با اول خمسة  846االول سال  ( بیستم ربیع248 ظهیرالدین مرعشی )ص .3

که این تاریخ برابر با روز نخست پس از خمسة مسترقه بود. او روز حالیکند، در مسترقه قدیم ذکر می

( یاد 447 هجری )ص 889خمسة مسترقه سال  اآلخر را هم موافق با دوم چهارشنبه بیستم جمادی

 که این روز با روز دوم خمسة مسترقه موافقت داشت. کند، حال آن می

آباد بعدی(  آرای شاه اسماعیل و جهانگشای خاقان نیز به برگزاری پنجه در طاحونه )فرح در عالم .4

 ؛ بیجن، ص377آرای شاه اسماعیل، ص  ست )عالمواقع در مازندران در زمان شاه اسماعیل اشاره شده ا

که مؤلف جهانگشای خاقان ایام خمسه را اول سرطان یاد کرده، نگارش متأخر این اثر را  (. این385

 تاباند و متأثر از مطالب مورخان دورة شاه عباس است. بازمی

رضازادة : ک.های جنوبی دریای مازندران ن برای اطالع از مدارک بیشتر در ارتباط با تقویم کرانه .5

؛ 76-63 نشینان کرانة جنوبی دریای مازندران، صص سنتی ساحلگاهشماری  ةرهائی دربایادداشت ملک،

 .240-224 پژوهش تقویمهای ایرانی، صص ؛ رضازادة ملک،184-179 زیج ملک، صص رضازادة ملک،

 ؛ رضازادة ملک،248 نامة طبری، ص ن )کیا، واژهیکسان دانستن تیرما سیزّه با آبریزان/ آبریزگا .6

( نیز نادرست 84 نشینان کرانة جنوبی دریای مازندران، ص سنتی ساحلره گاهشماری یادداشتهائی دربا

که پیشتر گفته شد ـ تا نیمة نخست سدة یازدهم هجری در آغاز تابستان برگزار  است. آبریزان ـ چنان

های  رانهسیزّه در سال سیّار تقویم کگردید. اما تیرما رماه برگزار میشد، و پس از آن در تیر روز از تی می

 ساحلی دریای مازندران در موضع فصلی معینی ثابت نبود.

چنینی به تقویم یزدگردی )با سال سیّار( را دشوار  کریستوفورتی وابسته بودن مراسم آبتنی این .7

دهد این آبتنی نوعی مراسم ثابت در فصل تابستان بوده است  بینید و بیشتر احتمال می می

(Cristoforetti, Forme “neopersiane” del calendario “zoroastriano” tra Iran e 

Transoxiana, p. 45, no. 21بازی جزو مراسم پنجة سالِ  دهند آب که منابع نشان می (. اما چنان

های جنوبی دریای مازندران بوده است. علت متروک شدن آن را هم باید نزدیک شدن  سیّارِ تقویم کرانه

بازی دانست.  یکی دو سدة اخیر و نامناسب بودن موقعیت فصلی برای آب پنجه به آغاز فصل بهار در

پاشی جشن تیرگان روی داده است که وابسته بودن آن به تقویمی با سال سیّار و  تحولی مشابه در آب

 پاشی آن شده است. افتادن تیرگان در سدة نهم هجری به فصل زمستان، موجب متروک شدن رسم آب

قات معاصر، رسم آب افشاندنِ پنجه به اشتباه با آبریزانِ آغاز تابستان یکی تحقیاز در برخی  .8

پاشان در گیالن و  آبریزگان و آخرین جشن آب دانسته شده است؛ برای مثال: پاینده لنگرودی،

 .6 دیلمستان، ص

( در گزارش مختصر خود از این ماجرا، زمان روانه شدن شاه عباس به182 صوحید قزوینی ) .9

 ذکر کرده که دقیق نیست.« بعد از انقضای ایام زمستان»رودسر را  سوی

. علی بن 111 صعالمه،  :ک.اند؛ ن نیز مشهور بوده« گبری»های  های قدیم به ماه ظاهراً ماه .10

 920-880( که نگارش تاریخ خانی را در شرح وقایع چهل سال گیالن )369 الدین الهیجی )ص شمس
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همچنین  :ک.نامیده است. ن« نوروز گبری»پایان برد، نوروز قدیم را  هجری به 922ق( در سال ه.

 .236 -235 پژوهش تقویمهای ایرانی، صص رضازادة ملک،

 رضازادة ملک، :ک.های جنوبی دریای مازندران ن های تقویم کرانه ماه  های گویشی نام برای گونه .11

و  76-67 نوبی دریای مازندران، صصنشینان کرانة ج ی درباره گاهشماری سنتی ساحلئیادداشتها

 .77 برجیان، ص

( نوروز تقویم هجری شمسی را 105، 87 های ملی سنگسر، صص اعظمی سنگسری )جشن .12

هجری  1333-1330های  کند. در سال ماه( تقویم محلی ذکر می ما )آبان یکم اونهوموافق با بیست

 اه تقویم محلی برابر بود.م شمسی، نوروز تقویم هجری شمسی با بیست و یکم آبان

( اصالت داشته باشد، انتقال پنجه و 15یادداشت  :.کچنانچه اسناد ادعاشده از ناحیة آمل )ن .13

ماه جاللی و هجری شمسی در خارج از ناحیة دیلمان نیز  کردن آن با پنج روز نخست فروردینبرابر

 مصداق خواهد داشت.

 .2 نما، ص ورف مظفری، :ک.اند؛ ن د کرده. گالشان متأخر بودن این تحول را گوشز14

شود تاریخ تنظیم  نامه که ادعا می نامه و بیع های اخیر تعدادی سند، از قبیل مصالحه در سال .15

از اند.  چندان مطلوب منتشر شده ای نه است، به شیوه« دار باستانی طبرستان تقویم کبیسه»آنها مطابق 

آنها آگاهی چندانی در دست نیست و تا زمان بررسی دقیق و  هداریچند و چون این اسناد و محل نگ

توان گفت که  توان دربارة اصالت آنها نظر قاطع داد. با فرض اصالت این اسناد، می انتشار مطلوب آنها نمی

شهر  12»اند. چهار تا از آنها در تاریخ  همگی در ناحیة آمل و در دورة قاجار یا پهلوی تنظیم شده

های  نجومی ـ تقویمی در گاهشماری ةنشان )ذبیحی،« تیرماه قدیم 27، 1247سنه الثانی  جمادی

 )ذبیحی،« 1260شعبان سنه  27بیستم کرچماه قدیم فی »(، 296 باستانی گیالن و مازندران، ص

 12اول میرماه برابر »، «هجری 1263رمضان سال  12دو کرچماه برابر با »(، هشماری خراجی تپوریگا

های باستانی گیالن و  نجومی ـ تقویمی در گاهشماری ةنشان )ذبیحی،« هجری 1272ال االول س جمادی

اند. اینها، با فرض اصالت، مؤید تطابق تقویم قدیم )محلی( با تقویم  ( تنظیم شده296 ص مازندران،

تقویم  ماه روزه و پنجه( هستند. پنجه تقویم قدیم را با پنج روز نخست فروردین جاللی )با دوازده ماه سی

ماه جاللی، روز نخست  ترتیب، روز نخست آذرماه قدیم با روز ششم فروردیناند. بدین جاللی تطبیق داده

 کند. ... تطبیق میماه جاللی، و ا روز ششم اردیبهشتماه قدیم ب دی

بیستم ]در جای دیگر سند: بیست و یکم[ »ای است که در تاریخ  نامه مورد دیگر، مصالحه

گاهشماری  تنظیم شده است )هومند،« 1354االولی فی سنه  یم مطابق دهم جمادیماه قد فروردین

کنندة سند در مورد تاریخ قدیم مطمئن نبوده  (. ظاهراً تنظیم75 باستانی مردمان مازندران و گیالن، ص

هجری شمسی مطابقت داشت. این  1314مردادماه  18هجری قمری با  1354االولی  است. دهم جمادی

 کند. گفته پیروی نمی ندهای قبلی هماهنگ نیست و از تطابق پیشسند با س

ما، تیرما،  نماما، اسفندیارما، نوروزما، آریه ذیل سیاما، دیرما، برف ستوده، فرهنگ گیلکی، :ک.ن .16

 ما. ما، شریرما، امیرما و اول ما، مردال کورچه

ماه برابر بوده است  آبان 21اظهار اعظمی سنگسری، اول بهار با  ربا این حساب که بنا ب .17

 (.248 گاهنمای سنگسری، ص)
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ماه  ، مکان پنجة تقویم طالقان را پنج روز آخر فروردینوفورتی، با ارجاع به وکیلیان. کریست18

ماه برابر  جایی آن در زمانی که اعتدال بهاری با اردیبهشت معرفی کرده و موقعیت پنجه را نتیجة جابه

که از آن مأخذ، و مآخذ  (. اما چنانCristoforetti, Kabisa, pp. 274-276بوده، دانسته است )

آید، پنجه در طالقان در روزهای بیست و یکم تا  ( برمی52ص  ،ک. میرابوالقاسمی.ن برای نمونه:دیگر )

 شده است.  ماه هجری شمسی برگزار می بیست و پنجم فروردین

کرمانشاه رایج بوده، در نواحی گوناگون از یکم  مناطق استاناز پنجة تقویم محلی که در برخی  .19

(. در قالجی منصوری 80ص  شده است )ظریفیان، رگزار میماه هجری شمسی ب تا بیستم فروردین

 (. 86 ماه برابر بود )همان، ص دهم فروردینپنجه با روزهای هفتم تا یاز 1350آباد غرب در سال  اسالم

ترتیب به تن روزهای دوم و هفدهم مردادماه هجری شمسی بهگرفنظرمحاسبة مبدأ تقویم با در .20

های الزم برای انتقال نوروز سیّار  ، و با محاسبة سال«تقویم دیلم»و « تقویم مازندران»عنوان نوروز ثابت 

یزدگردی(  375هجری شمسی ) 385تا رسیدن به نقطة اعتدال بهاری در سال « نوروز ثابت»از این دو 

ه نوروز سیّار با اعتدال بهاری یکی شده ـ صورت گرفته است. مبدأ دیلمی برابر با ـ آخرین تاریخی ک

 میالدی محاسبه شده است )هومند، 489میالدی و مبدأ مازندرانی برابر با سال  427سال 

 (.93، 91 ایرانی در پاسخ به فرانسوا دوبلوا، صص های گاهشماری

 منابع
 ، صص16-15 ةشمار ،های تاریخی بررسی ،«ریگاهنمای سنگس»، اعظمی سنگسری، چراغعلی

243-252 ،1347. 

-87 ، صص17 ةشمار ،های تاریخی بررسی ،«های ملی سنگسر جشن» ،اعظمی سنگسری، چراغعلی

106 ،1347. 

 .1387، 67-21صص ، 6، شمارة تاریخ علم ،«مبحث تقویم در زیج جامع کوشیار» ،باقری، محمد

، سال دهم، شمارة سوم، پارسی ةنام ،«اسپیورد ـ شورابهای طبری در  جشن»، برجیان، حبیب

 .1384، 78-73صص

، امیرکبیر ،تهران ،به اهتمام دکتر محمد معین ،برهان قاطع، برهان، محمدحسین بن خلف تبریزی

1376. 

 ،آباد اسالم ،مقدمه اهلل دتا مضطربا  ،جهانگشای خاقان )تاریخ شاه اسماعیل( ،بیجن )منسوب به(

 .1364، ات فارسی ایران و پاکستانقمرکز تحقی

 ،، تحقیق و تعلیق پرویز اذکاییاالثار الباقیه عن القرون الخالیه ،بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد

 .1380 ،میراث مکتوب، تهران

 .1355 ،بنیاد فرهنگ ایران ،. تهرانهای گیل و دیلمینها و باورداشتآئ ،پاینده لنگرودی، محمود

 ،وا گیله ،«پاشان در گیالن و دیلمستان آبریزگان و آخرین جشن آب»، حمودپاینده لنگرودی، م
 .1371 ،8-6 ، صص1 ةشمار

هنر و  ،«زندرانهای ما مراسم عید نوروز و جشنهای باستانی در یکی از دهکده»، پورکریم، هوشنگ
 .1347 ،27-19 ، صص66 ةشمار ،مردم
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 .1348 ،وزارت فرهنگ و هنر ،تهران ،کبیر االشت، زادگاه اعلیحضرت رضا شاه ،پورکریم، هوشنگ

 .1388 ،فرهنگ ایلیا، رشت ،شماری گیالنی گاه ،پورهادی، مسعود

 .1382 ،امیرکبیر ،تهران ،ظر ایرج افشار، زیر نآرای عباسی تاریخ عالمترکمان، اسکندربیک منشی. 

 .1357 ،شکوفان ،تهران ،نظر ایرج افشار ، زیرشماری در ایران قدیم گاه ،زاده، سید حسن تقی

 .1381 ،علمی و فرهنگی ،تهران، زاده بیست مقالة تقیزاده، سید حسن.  تقی

، 6سال  ،شناسیهای ایران پژوهش ،«آبریزگان و آذرجشن؛ انقالبین و تقویم ساسانی»، جم، پدرام

 .1395 ،53-35صص ، 1ة شمار

 .1383 ،109-97 ، صص8-7شمارة  ،اباختر ،«گاهشماری خراجی تپوری» ،ذبیحی، علی

به  ،، جلد هفتمشناسی نامه: مجموعه مقاالت گیالن گیالن ،«برگی از تاریخ گیالن»، ذبیحی، علی

 .1390 ،70-65 ، صصگیلکان ،رشت ،جکتاجی .کوشش م . پ

نوشت:  گنج ،«های باستانی گیالن و مازندران تقویمی در گاهشماری ـ نجومی ی هنشان»، ذبیحی، علی
-319 ، صصطالب آملی ،آمل ،به کوشش نصراهلل هومند ،فرهنگ بومی، ملی ی هگفتارهایی در گستر

328، 1393. 

نشینان کرانة جنوبی دریای  گاهشماری سنتی ساحل هیادداشتهائی دربار» ،رضازادة ملک، رحیم

 .1356 ،91-57 ، صصرسح ،تهران ،، دفتر سومنقد و تحقیق )تاریخ و فرهنگ ایران( ،«مازندران

، سال آینده ،«ای از عبدالرحمن عمادی( )نقدی بر نوشته تقویم مازندرانی» ،حیمرضازادة ملک، ر

 .1360 ،833-824 صص ،12-11  ارهشم ؛440-429 صص ،6 ةهفتم، شمار
 .1380، گالب ،تهران ،زیج ملک )استخراج و تطبیق تقویمها( ،رضازادة ملک، رحیم
و  یطلب برکت و خوش یجشنها یمها،تقو یقاستخراج و تطبدر معرفت تقویم:  ،رضازادة ملک، رحیم

 .1382، گالب ،تهران ،سعادت

 .1384 ،گالب ،تهران ،پژوهش تقویمهای ایرانی ،رضازادة ملک، رحیم

 .1376 ،آگه، تهران، های کهن در ایران امروز ها و جشن آیین ،االمینی، محمود روح

 .1332 ،شناسی انجمن ایران ،تهران ،فرهنگ گیلکی ،ستوده، منوچهر

 .1341 ،470-437 ، صص10جلد  ،زمین فرهنگ ایران ،«آباد فریم جة علیله» ،ستوده، منوچهر

 .1362 ،معاصر ،تهران ،یوش ،طاهباز، سیروس

، 17 ةشمار ،فرهنگ مردم، «آخر سال در کرمانشاهان پنجةآداب و باورهای » ،ظریفیان، محمود

 .1385 ،88-79 صص
 .1388 ،علمی و فرهنگی ،تهران ،بر منتظر صاحبه تصحیح اصغ ،آرای شاه اسماعیل عالم

 .1386 ،145-143 ، صص22-21 ة، شمارفرهنگ مردم ،«نوروز بل» ،عباسی، هوشنگ

 .1338 ،تابان ،تهران ،یادگار فرهنگ آمل ،الدین عالمه، صمصام

سومین کنگره تحقیقات ایرانی، جلد  ،«گاهشماری کهن دیلمی از یهای واژه»، عمادی، عبدالرحمان
 .1351 ،630-589، صص بنیاد فرهنگ ایران، تهران ،به کوشش محمد روشن ،و چهار خطابهسی ول، ا

شماره  ؛590-583صص ، 316 ة، شماریغما ،«جشن آفریجگان اصفهان» ،عمادی، عبدالرحمان

 .1353 ،723-720صص، 318 ةشمار ؛661-657صص ، 317
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های نخستین  خطابه ،«ش از زردشتییا تقویم پی گاهشماری کهن دیلمی» ،عمادی، عبدالرحمان
 ،333-325صص  ،دانشگاه تهران ،تهران ،به کوشش غالمرضا ستوده، 3جلد ، کنگره تحقیقات ایرانی

1354. 

 ة، سال ششم، شمارآینده ،«مازندران یایدر یناننش ساحل یسنت یگاهشمار»، عمادی، عبدالرحمان

 .1359 ،782-775 صص ،9-12

 .1381 ،55-47 ، صص4-3 ة، شمارمردم فرهنگ ،«ز بل دیلمینورو» ،عمادی، عبدالرحمان

، 70 ةشمار ،تبریزادبیات  شکدةدان نشریة ،«و فرهنگ ماچیانزبان » ،پور ماچیانی، مصطفی فرض

 .1343 ،296-277صص 

نامه: مجموعه  گیالن ،«آیین پتک )پنجه اندرگاه(، کرچه ما و شیشک در مازندران»، فالح، نادعلی
 .1390 ،172-163 ، صصگیلکان ،رشت ،جکتاجی .. پبه کوشش م ،، جلد هفتمشناسی مقاالت گیالن

 .1349 ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران، به تصحیح منوچهر ستوده ،تاریخ گیالن ،فومنی، عبدالفتاح

 .1388 ،کتاب مرجع ،تهران ،نگاری و تقویم تقویم ،قاسملو، فرید

 .1327 ،تهران دانشگاه ،تهران ،نامة طبری واژه ،کیا، صادق

 .1345، 19-2صص ، 46-45شماره ، هنر و مردم ،«ماها» ،کیا، صادق

 ،یقمر 920تا  880از  یالن: شامل حوادث چهل ساله گیخان یختار ،الدین الهیجی، علی بن شمس
 .1352 ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران ،منوچهر ستوده یحتصحبه 

 .1364 ،اطالعات ،تهران ،تصحیح منوچهر ستوده ، بهتاریخ گیالن و دیلمستان ،مرعشی، ظهیرالدین

 ،اطالعات ،تهران ،به تصحیح منوچهر ستوده ،تاریخ خاندان مرعشی مازندران ،مرعشی، میرتیمور

1364. 

 .1360 ،2پانزدهم خردادماه، ص دوم،  ةدوم، شمار ةدور ،دامون ،«نما ورف» ،مظفری، محمدولی

پانزدهم وم، س ةدوم، شمار ةدور ،دامون ،«یا کبیسه یک زیادتقویم گیالنی، » ،مظفری، محمدولی

 .1360 ،2تیرماه، ص 

، به 2، جلد شناسی نامه: مجموعه مقاالت گیالن گیالن ،«گاهشماری گیالن» ،مظفری، محمدولی

 .1369 ،413-397 ، صصطاعتی ،رشت ،کوشش م. پ. جکتاجی

باب مال مظفر فی معرفه  شرح بیست ،1260/1271/1274/1276/1282/1298 ،مال مظفر گنابادی
 چاپ سنگی. ،التقویم

اساس گاهشماری سنتی  عاشورای قدیم و عاشورای جدید بر» ،میرابوالقاسمی، سید محمدتقی

 .1376 ،53-52 ، صص44، شماره وا گیله ،«های شمالی و جنوبی البرز ساکنان دامنه

کتابخانه  253 خة خطینس ،روضة هشتمحدیقة پنجم از ، خلد برین ،واله اصفهانی، محمدیوسف

 مجلس شورای اسالمی.

 ید سعیدس به تصحیح ،یآرای عباس جهان یختار ،سینبن حر دطاهممح وینی،زق یدحو

 .1383، یهنگرف تمطالعا و انسانی مولع ههشگاوپژ ،رانته ،یرمحمدصادقم

 مجموعه مقاالت ،«نوروز در طالقان یها از جشن یادگاری یتکپنجه پ» ،وکیلیان، سید احمد
 .1379 ،278-269 ، صصکشور یفرهنگ یراثسازمان مپژوهشگاه  ،تهران ،نوروز یشهما یننخست
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 .1313 ،بمبئی ،تقویمعلم دانستن در خالصه هاشمی  ،هاشم بن نورالدین

های  گاهشماری باستانی مردمان مازندران و گیالن و پژوهشی در بنیان گاهشماری ،هومند، نصراهلل
 .1375 ،آمل ،استانی تبری ـ دیلمیایرانی همراه با تقویم ب

 ،وا گیله ،««تیرماه سیزده»دیلمی و جشن تیرگان  آغاز نوروزیادداشتی کوتاه دربارة »، هومند، نصراهلل
 .1376، 12-10 ، صص41-40 ةشمار

 .1382، طالب آملی ،آمل ،اهای ایرانی در پاسخ به فرانسوا دوبلوگاهشماری ،هومند، نصراهلل
Bagheri, Mohammad, Books I and IV of Kūshyār ibn Labbān’s Jāmiʿ Zīj: 

An Arabic Astronomical Handbook by an Eleventh-Century Iranian Scholar. 

doctoral dissertation, University of Utrecht, 2006. 

Cristoforetti, Simone, Forme “neopersiane” del calendario 

“zoroastriano” tra Iran e Transoxiana. Eurasiatica 64: Quaderni del 

Dipartimento di Studi Eurasiatici Universita degli Studi Ca Forscari di 

Venezia, Grafiche Biesse, 2000. 

Cristoforetti, Simone, "Kabisa". Encyclopædia Iranica, vol. XV. 274-

276, 2009. 

Cristoforetti, Simone. "Nowruz iii. In the Iranian Calendar". 

Encyclopædia Iranica, online edition, available at 

http://www.iranicaonline.org/articles/nowruz-iii (accessed on 19 May 2016). 

Gray, Louis H., "Medieval Greek References to the Avestan Calendar". 

in Avesta, Pahlavi and Ancient Persian Studies in Honor of P. B. Sanjana. 
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