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 چکیده 

و تحوالت  راتییتغ باوجود رانیباستان بود که بعد از ورود اسالم به ا انیرانیا یمهم فرهنگ های مؤلفهباستان از  رانیا یجشنها

اما همچنان با فراز و فرود  ران،یا یاجتماع های حوزهو تحوالت در  رییتغ جادیا نطوریو هم انیرانیا یاسیس تیدر حاکم یاساس

 یق( جشنها 429 -590 ) سلجوقیترکان  تیزمان حاکم در .دادادامه  رانیا یفرهنگ های حوزهدر  شیخو تیبه موجود

اما از زمان تهاجم  مغوالن به  شد میبرگزار  وبیش کمچون نوروز و مهرگان و سده  انهیمهم سال یبخصوص جشنها یباستان

عنصر  های خشونتمعلول حمالت و  که یدیو ناام اسی ارعب و وحشت توام ب یفضا جادیبا ا لخانانیکار امدن ا یتا رو رانیا

 جیبه تدر لخانانیا آوردنجشن ها با وقفه همراه شد اما با ارام شدن اوضاع و بخصوص با اسالم  نیا برگزاری مغول بود،

ها  شنج نیا ،یاسیس تیحاکم یفکر یبه فراخور فضا زین انیموریجشن ها دوباره مورد توجه قرار گرفت در عصر ت یبرگزار

ترکان  تیاز زمان حاکم رانیا انهیم خیدر تار گردد میشکل ارائه  نیمساله پژوهش حاضر بد د.مورد توجه بودن وبیش کم

چگونه  یحکومت و یمردم های حوزهدر  یباستان یجشن ها یبرگزار سیر ،ه ق 886- 429انیموریحکومت ت انیتا پا یسلجوق

 .هر دوره داشته است یفکر یو فضا یاسیس تیبا حاکم یجشنها چه ارتباط نیا یعدم برگزار ای یبوده است و برگزار

 ی وهیاز ش با استفاده و یلیتحل یفیتوص قیاست و روش تحق یخیو تار ی، منابع ادبپژوهش در اینمنابع مورد استفاده 
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