ینهتاریخگیتیگشایزندیه 

آیینهاینوروزیدرآی

سمانهکاکاوند 1
چکیده 
متون مکتوب و تاريخ نگاری های دوره های گوناگون اگرچه در لفافـه نرـری مسـج و ثناگويانـه
پیچیده شده است اما التزام کاتبان به کتابت روزانه رويدادها و اتفاقات ،منجر به خلق منابعی مهـم
برای مطالعه تمامی ابعاد آن روزگار شده است .تاريخ گیتیگشای زنديه نیز از جمله آثاری اسـت
که مؤلف ،وقاي دوره زنديه ( 2109-2263ه.ق) را به رشته تحرير درآورده است .مطالعـه آيـین و
رسوم نوروزی در اين کتاب به عنوان منبعی اصیل در شناخت ابعاد گوناگون عصر زنديه مهمترين
هدف اين پژوهش است .روش تحقیق در اين مقاله توصیفی ،تاريخی و تحلیلی است که از مطالعه
مضامین بهاری و نوروزی متن تاريخ گیتیگشا و طبقهبندی آنها آغاز و در نهايت به مطالعه تحلیلی
و تفسیری داده ها پرداخته است .متن آغـازين مربـوب بـه کـر وقـاي هـر سـا نـو در تـاريخ
گیتیگشاست .روش نمونهگیری نیز غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده است.
کلیدواژهها :آيینها ،تاريخ گیتیگشا ،کريمخان زند ،موسوی نامی اصفهانی ،نوروز

 .1دکتر پژاهش هنر دانش اه الزهرا ،مدرس دانش اه ا پژاهش ر .رایانامهsamanehkakavard@gmail.com :
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نوراز ،جشن کهن ا اصیل ایرانـی ،در فرهنـ

پارسـیان ریشـهدار اسـت .زایـش ا

بیدار طبیات ،تأثیر هرفی بر ابااد گوناگون فرهن ی ایرانیان نهاده است .متون تـاریخی
بسیار با محوریت «نوراز» به رشته تحریر در آمده است .آثـار پژاهشـی دانشـمندانی
مانند بیرانی ،ایام ا ....دال بر اهمیت این عیـد باسـتانی اسـت .عـالاه بـر متـونی کـه
بیااسطه به «نـوراز» پردااتـهانـد  ،آثـار نیـز در ایـران موجـود اسـت کـه بـا هـدف
تاریخن ار دارها ااص تداین شده امـا «فضـا نـوراز » قلـم نویسـنده را متـأثر
نموده است .تاریخ گیتیگشا زندیه نیـز در ایـن مجموعـه جـا دارد .در ایـن مقالـه
آیینها ا رسوم نوراز موجود در متن «تاریخ گیتـیگشـا» تـألیف میـرزا محمدصـاد
موسو نامی اصفهانی مورد مطالاه ا تحلیل قرار گرفته است.
پیشینهموضوع 
الزم است پیشینه پژاهش حاضر در دا بخش مورد بررسی قـرار گیـرد« .نـوراز» ا
«نوراز در عصر زندیه» ا ذکر منابع مربوط به موضوع نـوراز سـهل ا تادادشـان قابـل
توجه است .جامعترین اثر «مجموعه مقاالت نوراز» به کوشش علی بلوکباشـی ()1277
است که از زاایا گوناگون ا از دریچه دیدگاه نویسندگان مقاالت بـه موضـوع نـوراز
ن ریسته است .اما حتی در بخشها تاریخی هیچ اشارها به نوراز زندیه نشده است.
سایر مکتوبات نیز بیشتر به مبحث نوراز در ایران باسـتان پردااتـهانـد .در بخـش دام،
اناکاس آ یینها نوراز در مکتوبات تاریخی ،ریر از «مجموعه مقاالت نوراز» اثـر
یافت نشد .بخشی از منبع نامبرده در چند ااقاه تاریخی مانند  1004ه .در زمـان شـاه
عباس به نوراز اشـاره نمـوده اسـت .امـا مطالاـه آدا
اصلیترین منبع مکتو

ا رسـوم نـوراز موجـود در

عصر زند ،تاریخ گیتیگشـا ،نخسـتین بـار اسـت کـه در مقالـه

حاضر مورد پژاهش قرار میگیرد ا موضوعی بدیع ا نو است.

آيینهای نوروزی در آيینه تاريخ گیتیگشای زنديه 11

روششناسيمورداستفادهدرتحقیق 

مورد نیاز ،حاصل فرآیند مطالاه ا مرار مکرر متن تـاریخ گیتـیگشـا از ابتـدا تـا پایـان
حکومت کریماان زنـد (1162-1192ه ) .بـود .پـس از مطالاـه ،آیـینهـا شـاا
نوراز مشخ

شد .گام باـد بـه طبقـه بنـد آیـینهـا نـوراز در عصـر زنـد

ااتصاص یافت ا در نهایت تجزیه ا تحلیل دادهها ،سااتار ا بدنه اصلی مقاله را شکل
داد .راش پــژاهش در مقالــه حاضــر توصــیفی ،تــاریخی ا تحلیــل محتــوایی اســت.
نمونهگیر گزینشی بوده ا دستااردها پایایی دارند .بازه زمانی اصلی پـژاهش ،تشـری
نوراز سالها 1165ه .تا 1192ه .است .موسو نامی ،مؤلف کتا  ،تنها به نـوراز
ا بهار در مدت زمان مذکور پردااته است .جاماه آمار مقاله متون موضـوعی مربـوط
به آیینها نوراز ا سال نو در میان صفحات تاریخ گیتیگشاست.
کريمخانزند 

منابع گوناگونی به شجره نامه ا ریشه ایل زند اشاره نمـودهانـد .متـون بـیتکلـف ا
مستند در تاریخ ایران بسیار اند است ،بویژه در عصر زند که این منابع ،نثـر مسـجع
ا پرتکلف داشته ا مدح ا ثنا درباریان فضا بیشتر از آثار را بـه اـود ااتصـاص
داده اند تا حقای تاریخی .یکی از این منابع ،تاریخ گیتیگشاست کـه در آن بـه اصـل ا
نسب ااندان زند پردااته میشود« .بر ضمایر مشـتریان جـواهر ماـانی ا بیّاعـان متـاع
نکتهدانی مخفی نماند که سلسله زند ا آن فرقه ساادتمند از اعـاظم ایـالت عـرا ا در
شیمه کریمه شجاعت مشهور عرا ا حجاز ا در شیوه حمیده بسالت پیوسـته از اقـران
ممتاز ا فی مابین جمیع فر  ،مباهی ا سرافراز ا در لوازم مـراّت ا مـرد ا فرزان ـی
بیشریک ا انباز بوده( »...موسو نامی اصفهانی .)51 :1290 ،در همین منبـع ،نویسـنده
که کاتب دربار زند است با اشاره به شجرهنامه کریماـان مـی نویسـد« :بـر شناسـندگان
جواهر کالم ا اریداران کاال پربها این دفتر فراندهانجام مخفی نمانـد کـه اینـا ا
بودا اان دا برادر بودند که در میان طایفـه زنـد بـر سـایر آن قـوم فیرازمنـد شـرف
سرار ا مرتبه برتر داشتند .اینا اان برادر مهتر را دا پسر بود :جنا محمّد کریم
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اان فرزند ارجمند ا محمد صاد اان پسر کهتر ،که دا ااتر بودند از بـرج سـاادت ا
دا گوهر از درج شرافت ،آثار عظمت ا جالل از ناصیة حالشان ظاهر ا انـوار دالـت ا
اقبال از دار میزشان باهر ،در مباد حال آثار انوار آفتـا عـدالت ا ضـایفپـرار از
اف ضمیرشان طـالع ا در آرـاز دالـت ا پرتـو مرحمـت ا عـدالتگسـتر از چـرا
عالمافراز ااطر اطیرشان المع ا آتش شمشیر جهان یرشان دشمنسـوز ا شـمع پرتـو
رحمت داست پذیرشان گیتیافراز( »...،همان .)52 :از کودکی ا جـوانی کـریماـان ا
تاریخ دقی تولد ا اطالعات راشنی در دست نیست .مستندات تاریخی در اصـوص
جوانی ا  ،حاکی از آنست که ایشان نیز به همراه ایـل زنـد در ابیـورد سـاکن بـوده ا
بادها نیز در رکا نادرشاه در جن ها متادد حضور داشـته اسـت .در بـاقیمانـده
عمر اویش نیز مؤسس سلسله زندیه میشود ا بـر تخـت پادشـاهی مـینشـیند .منـابع
بسیار به شخصیت ا رفتـار کـریماـان در اباـاد گونـاگون پردااتـهانـد؛ دالتمـرد ،
رشــادت ،دالار  ،ســادهزیســتی ا دار از تجمــلگرایــی ،مــردمداســتی ا رأفــت از
مهمترین آنهاست« .کریماان ،مانند دی ر پادشاهان پیش از اود ،هرگز نمـی کوشـید تـا
با زر ا بر پادشاهی ،نظر رعیت را نسبت به اود جلب بکند .اا بیشتر میکوشید تـا
با توجه به طبقات پایین اجتمـاع ا
با رفتار داسـتانها کـه نسـبت بـه
رعیـــت اـــود داشـــت ،اـــود را
محبــو ملــتش ســازد» (رجبــی،
 .)127 :1255ســـای در برقـــرار
آرامش ا صل در پایتخـت ا رفـاه
نســبی مــردم مهــمتــرین هــدف
اکیـــلالرعایـــا بـــود .برگـــزار
جشن ها گوناگون ،اهمیت به هنر
ا اقدامات عمرانی بسیار ،گواهی بر این مدعاست .برپایی جشن نوراز ا مناسـبتهـا
شاد در عصر زند موضوعی مهم محسو میشده است .آثار تاریخی بر جـا مانـده ا
منابع مکتو مستنداتی دال بر اثبات این موارد است.
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تاريخگیتيگشا 


دارا بوده است .طول مدت حکومت پادشاهان سلسله زندیـه کوتـاه ا منـابع الزم بـرا
مطالاه مختصات داران نامبرده بسیار اند است .از ایـن میـان بـرا شـناات جاماـه
ا

داران زندیه تاریخ گیتیگشا بس مغتنم شمرده می شود .ایـن کتـا

سـند مکتـو

مدان است که به قلم میرزا محمد صاد موسو اصفهانی مـتخل

بـه نـامی ،دبیـر ا

نویسنده نیمه دام قرن15ه18/ .م .در عصر کریماان زند به رشته تحریر درآمد .ا در
سمت منشی ا کاتب دربار اکیلالرعایا ،اقایع مهـم آن داره را ثبـت نمـوده اسـت .بـه
سبب حضور نامی در دربار کریماان زند ا نوشتن رایدادها مـورد مشـاهده ،امـراز
اصلیترین منبع اقایع ثبتشده مورد تأئید کریماـان بـه شـمار مـیآیـد .آثـار دی ـر
همچون گلشن راز ،تاریخ زندیه ،رستمالتواریخ ،تذکره دارا ،آتشـکده آذر ا ...بـه تـاریخ
زندیان پردااتهاند .اما آثار مکتو
پادشاهان مهم محسو

دربـار بـرا شـناات دردرـههـا ،سـالی ا آرا

میشوند ،زیرا افزادن ا کاستن مندرجات تحت نظـارت حـاکم

بوده ا گاهی با ااقایتها اجتماعی فاصله داشـته اسـت .امـا مـتن مسـجع ا سـن ین
تاریخ گیتی گشا ا اقتباس ااهگانی نویسنده از دایره لغات عربی ،ترکـی ،مغـولی ،رامـی
ا ....موجب دشوار طی نمودن مسیر پژاهش شد.
نــامی در ص ـفحات آرــازین کتــا
مدیحهسرایانه در نهایت از انتصا

پــس از یــک مقدمــه پرطمطــرا  ،ثناگویانــه ا

اود بـه عنـوان کاتـب سـخن بـه میـان مـیآارد ا

مسئولیت اود را اینگونه شرح میدهد« :لهذا حسبالفرمان ااجباالذعـان ،اجـرا آن
ادمت [که لئالی اقایع دالت این ادیو کامکـار ا گـزارش ااان شـوکت ایـن اسـرا
عالی مقدار را بتفصیل در سلک تحریر ا رشته تنظیم کشیده جمیع کلیات ا جزئیـات را
مدان سازد ]...را ان شت قبول بر دیده نهاده ا قدم بر شاهراه اطاعت گشاده ،چ ـون ی
ا کیفیت بدایع را بر صفحه بیان ن اشته ا این صحیفه شریفه را در کتابخانه رازگار بـه
ادیات گذاشته( ». ...موسو نامی)19 :1290 ،
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مطالاه اجمالی متن ،منجر به طـرح چنـد بخـش جداگانـه شـد .ترکیـب ااهگـان ا
اصطالحات ،بیان ر مفهوم نورازاند .درج عنوان نام سال نـو بـهنـوعی ایـژه در براـی
صفحات ،نظر ن ارنده را بـه توصـیف نـوراز ا موسـم بهـار آن سـال ا سـسس رسـوم
شاا نوراز جلب مینماید .چندین بـار در طـول مـتن بـه طـور مکـرر ایـن نـوع
توصیف ،تکرار میشود .عیدانه ا نورازانه مهمترین قسمت آیینی نـوراز موجـود در
متن تاریخ گیتیگشا در تاریخ زندیه است.
علیررم گره اوردن سال1162ه .با آراز حکومت کریماان در تـاریخ زنـدیان (-1509
 1162ه ،) .موسو نامی از سال  1165ه .به توصیف نوراز در مکتوبش پردااته است.
نویسنده سرفصل مطلب مورد نظر را با عنـوان «در بیـان اقـایع سـال فرانـده فـال
سیچقان [سیحقان] ئیل مطاب یکهزار ا صد ا شصـت ا پـنه هجـر » آرـاز مـیکنـد.
صفحات آرازین مربوط به بخشها ِ شرح نوراز ا بهار ،سااتار مشابه دارد .نامی بـا
توصیف مضامین بهار ا تشبیهات ا استاارات سـن ین شـراع ،سـسس بـا ذکـر محـل
برگزار جشن از آیینها یاد میکند ا شرح ااقاه ا رایداد تاریخی را ادامـه مـیدهـد.
ن ارنده با هدف مطالاه مضامین نوراز تنها به صفحات مرتبط اکتفا مینماید.
آیینها ا مناسبتها نوراز جزا نهایی متون نوراز تاریخ گیتـیگشاسـت کـه
نویسنده پس از توصیف بهـار بـدان هـا پردااتـه اسـت« .نورازانـه»« ،الاـتپوشـی»،
«آذینبند »« ،نوااتن آالت موسیقی» ا «اوردن اوراکیهـا شـیرین بـه فرااانـی» از
جمله رسمها مستخرج از دل متون نوراز منبع نامبرده است( .جدال )1
جدول  .1آیینهای نوروزی عصر زندیه در آیینه تاریخ گیتیگشا
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در متن تاريخ گیتيگشا به «خلعت
بخشي» و «خلعتپوشي» بهعنوان
آيیني نوروزي پرداخته است .کريمخان
زند در روز نخست نوروز به طبقات
گوناگون هديه ميداده است.
پیرايهبندان هنرمند به آراستگي محفل
نشاط ....
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شیرين
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 ....مغنیان نغمهپرداز و زخمهوران
قانوننواز ،نغمات خوش و سرودهاي
دلکش در پیوستند.
از نعم گوناگون و حالوت از افزون چندان
به محفل حضور و بزم سرور آورده که
بیشتر از قوت مقرر جمیع مخلوق و زياده
از رزق مقدر کل مرزوق بود.
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نوروزانه 

گیتیگشا به «الاتبخشی» ا «الاتپوشی» به عنوان آیینی نـوراز اشـاره مـیشـود.
کریماان زند در راز نخست نوراز به طبقات گوناگون [طبقات امـم] هدیـه مـیدهـد
(موسو نامی .)1290 ،تمامی هـدایا ذکـر شـده در دا دسـته سـکه (درم ا دینـار) ا
پارچه قابل طبقهبند است .تنها در ذکر چ ون ی برگزار نـوراز سـال  1175ه .بـه
طور مستقیم به درم ا دینار اشاره شده است .در اقایعن ار نوراز سایر سالهـا بیشـتر
از پارچه ا جامه بهعنوان الات ا هدیه نام برده شده است« .رسم شاهان سـامانی ایـن
بود که به سرداران ،لباسها بهار ا تابستانی الات میدادند( ».همان82 :ـ)84
از «الات بخشی» ا «الاتپوشی» ـ که در سفرنامه پوال کـه در داره قاجـار بـه
ایران سفر کرده ـ نیز سخن به میان آمده است ا نشان از اسـتمرار ایـن سـنت دارد« .در
عوض ا [پادشاه] به تمام اهل حرم به عالاه ادمه بی حد ا حصر اـود ا همچنـین
کلّیه حکام ا دالتمردان باید «الات» ببخشد .در مورد حکـام االیـات بایـد گفـت کـه
دریافت این الات شاهانه به مانی انتصا

ا تأیید مقام آنهاسـت؛ چـه هرگـاه الاتـی

دریافت نکنند به مانا آن است که قریباً از شغل اود عزل میشوند ،زیرا در هر نوراز
یا باید مقام ا منصب حاکم تأیید شود یا جانشینی بـرا اا بفرسـتند .....الاتـی را کـه
پادشاه آماده کرده ،پیشخدمت بر داش حاکم میاندازد .به تمام این تشریفات میگوینـد
الاتپوشان( »...پوال  .)458 :1268 ،مؤلف تاریخ گیتیگشا ،موسـو نـامی ،چـه در
توصیف لطافت عناصر بهار ا چه در تشـری الاـتهـا ا هـدایا از انـواع گونـاگون
پارچه نام برده است« .پرند»« ،پرنیان»« ،دیبا»« ،اطلس» ا .....انواع پارچههـا لطیـف بـه
کار گرفته شده در متن است .گاهی نیز در اصـف گسـتردگی دشـت ،فراگیـر بهـار ا

 .1بیرانی نقل کرده است در نوراز ایرانیان برا یکدی ر هدیه میفرستند ا سبب آن چنان که آذرپاد ،موبد بغـداد ،حکایـت کـرده
این است که نیشکر در ایران در نوراز پیدا شد ا پس از آن جمشید امر کرد آن را بچشند ا شکر سازند ا به عنوان هدیه بفرستند.
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پوشش گلها از ااهگانی مانند «سرادقات»« ،1ایام»« ،5جلبا » 2ا «کمخا » 4بهره بـرده
ا در برای قسمتها «اقمشه» ا «ثیا » 5را ماادل پارچه آارده است.
آذينبنديوچراغاني 

اهمیت «نوراز» بهعنوان مهمترین جشن ملی ایرانیان سبب میشود تا هن ام فـرا رسـیدن
بهار ایرانیان اانهها ،ایابانها ،بازار ا ...را آراسته ا زیبا نماینـد .در داره زندیـه نیـز نـوراز
اهمیت بسیار داشته است« .بزرگترین جشن سال ،جشن نوراز بود .تاطیالت ا رازهـا
دی ر نیز همانهایی بودند که امراز نیز داریم امـا بـا توجـه بـه موقایـت آن زمـان ا فرارـت
بیشتر که مردم داشتند ا با توجه به اینکه اجتماعات آن زمان مشـغولیات کمتـر داشـت،
این جشنها ا تاطیالت مفصلتر از امـراز برگـزار مـیشـد( ».رجبـی )174 :1255،تـزیین
دیوارها با قالی ا چرا در عصر زند در جشنها مرسوم بوده است« :پیرایهبنـدان هنرمنـد بـه
آراست ی محفل نشاط( »....موسو نامی .)196 :1290،ایلیام فـرانکلین 6در توصـیف جشـن
اتنهسوران پسر جافراان زند به آذینبند ا چرارانی اشاره نموده ا نوشـته اسـت« :تمـام
بازارها ا مخصوصاً بازار بزرگ (منظور بازار اکیل اسـت) از ابتـدا تـا انتهـا بـا قنـدیلهـا ا
چرا ها رن ارن ی که از سقف تا اسط داالن بازار آایـزان بـود ،چرارـان شـده بـود ا بـا
کارذها نقرها ا قالی ا پارچهها قلمکار شده ا یـرا داز آراسـته بـود .دیوارهـا تـا
ارتفاع قابلتوجهی از قالی ا آیینه ا عکس پوشیده بود» (فـرانکلین .)155-158 :1258 ،ایـن
نقل قول نشان میدهد زمانی که برا مراسمی مانند اتنهسـوران ،کـه از نظـر اهمیـت قابـل
قیاس با نوراز نیست ،اینگونه به آذینبند میپردااتهاند برا نـوراز کـه مهـمتـرین عیـد
رسمی ایرانیان بوده چه تمهیداتی میاندیشیدهاند .جهـان ردانی کـه در اعصـار گونـاگون بـه
 .1سراپرده
 .5جمع ایمه
 .2پیراهن ا چادر زنان ا ماجر
 .4جامه زر داز شده یک رن
 .5جمع ثو  ،پارچه ا جامه
6. W. Franklin
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ایران سفر کرده در نوشتهها اود به چرارانی اشاره کردهاند« .نویسـنده [جهـان رد] شـاد
لباسها اود را میپوشند ،بازارها را با گل ا چرا ها شیشها آذین میبندند( »...برامنـد
ساید .)264 :1277،نویسنده مقاله «آیینها نوراز » در کتا مجموعـه مقـاالت «نـوراز»
به پیشینه این رسم میپردازد ا مینویسـد« :چرارـانی آیینـی دیرینـه اسـت ا پیشـینه آن بـه
رازگار باستان میرسد که اقوام آریایی در آستانه نوراز بر در اانهها ا بـامسـراها ا بلنـد
دهها مشال راشن میکردند ا آتش میافرااتند»( .جاحظ)519 :1277 ،
نواختنآالتموسیقي 
نویسنده تاریخ گیتیگشا به نوااتن آالت موسیقی هن ام نوراز اشـاره نمـوده اسـت...« .
مغنیان نغمهپرداز ا زامهاران قانون نواز نغمات اـوش ا سـرادها دلکـش در پیوسـتند»
(موسو نامی .)152 :1290 ،موسیقی جزا جداییناپذیر جشنها ا آیـینهـا ایرانـی بـوده
است .شاردن جهان رد فرانسو در سیاحتنامه اود به ایـن موضـوع اشـاره مـیکنـد« .بـه
محض اینکه عالمت دادند برا اعالم حلول سال جدیـد شـلیک مـیشـود ا صـدا آالت
موسیقی طبل ا شیسور نا ا نقاره در هوا طنینانداز میگردد»( .برامند ساید)264 :1277،
آیینها نوراز
در عصر زند

نورازانه

نوااتن آالت
موسیقی

اوردن
اوراکیها شیرین

آذینبند ا
چرارانی

هدیه دادن پارچه،
درم ا دینار

نمودار  .1مهمترین رسوم و اجزای شاخص جشن نوروز در عصر زندیه
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ایرانیان را توصیف میکند که به مناسبت این جشن [نوراز] بـه حمـام مـیرانـد ا بهتـرین
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تاریخ گیتیگشا منبای دست اال ا مدان در دربـار زندیـه ،اگرچـه متنـی صـری ا
شفاف نیست اما بازگو کننده حقای بسیار از رایدادها عصـر زنـد اسـت .موسـو
نامی ،مؤلف کتا  ،مشاهدات اود را در این منبـع بـا ممیـز دربـار بـه رشـته تحریـر
درآارده است ا از این نظـر ،در براـی موضـوعات از دریچـه ااهگـان مـتن تـاریخ
گیتیگشا میسر میشود .دستاارد مطالاات ،شناات ااضاع سیاسی ،اجتماعی ،فرهن ـی
ا اقتصاد عصر زنـد اسـت .نـوراز ،عیـد باسـتانی ا اصـیل ایرانیـان از جملـه مـوارد
اجتماعی ا فرهن ی است که در متن گیتیگشا طنـینانـداز شـده اسـت .مطالاـه رسـم
«الاتبخشی» در راز نخست نوراز در داره زندیه ا در اهمیت آن ،سسس بررسـی
استمرار آن در داره قاجار را میتوان از متن این نوشتار به دست آارد .دسـتاارد دی ـر
اینکه چرارانی کو ا بازار ا نوااتن آالت موسیقی نیز بهعنوان دا رسم جداییناپـذیر
از جشن نوراز در عصر زندیه شنااته میشد.
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