نوروز از دید سفرنامهنویسان دوره صفویه و قاجاریه
علیرضا دارابی
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چكيده
يکی از منابع مهم بررسی وجوه فرهنگ مردم ايران ،گزارشها و سفرنامههای سیاحان و مستشرقین
است .اگرچه برخی از آنها يادداشت هايی خصوصی است و گاه با اهـداف جاسوسـی و سیاسـی
انجام گرفتهاند ،اما از لحاظ مردمشناسی و فرهنگ مردم ذیقیمت است و اطالعات خوبی در ادوار
تاريخی به دست میدهند .در اين بین ،اکثر سیاحان از نحوه برگزاری نوروز گزارش مفصلی ارائـه
نموده اند .اين مقاله ،با نگاه تاريخی و با رويکرد توصیفی ،انجـام گرفتـه ،و در آن عناصـر آئینـی
نوروز را (تعیین و اعالم زمان تحويل سال ،آئین های پیشواز نـوروز ،هديـه دادن ،ديـدو بازديـد،
عیدی دادن ،سبزه انداختن ،تخم مرغ رنگ کردن ،تهیـه لبـاس نـو ،مراسـم تحويـل سـال ،سـفره
هفت سین ،سیزدهبهدر و )...در ادوار صفويه و قاجاريه در انطبا با يکديگر بررسـی شـده اسـت.
عالوه بر آن به نحوه برگزاری عید نوروز در دربار (ضرب سکه ،انتصابات ،مراسم سالم و تحويـل
سال) اشاره شده است.

کلیدواژهها :سفرنامه ،سفرنامهنويسان صفويه ،سفرنامهنويسان قاجاريه ،سیاحان ،نوروز



 .1کارشناسیارشد تاریخ ایوان اسالمی و پژوهش و موکز پژوه

و سنج

افکار صداوسیتا .رایانامه:
darabi1356@gmail.com
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نوروز یکی از اعیاد ملی ایوانیان اسـ
افأانهای ایوان نأب

کـه بنیـانگـذاری آن را بـه هتشـید پادشـاه

دادهاند .وی بوای اولی بار سال شتأـی را معتـول داشـ

و در

نخأتی روز آن هشنی بوپا کود به هتی دلیل ای روز را نوروز نامیدهاند رو االمینی
 .)36 :1376نوروز در آن دوران که عصو طالیی ایوان بود اثوگذار بود .آمدن نوروز در
آن اس  .در ایـوان پـی

هو سال ااطوه آن دوران و وعده بازگش

از اسـالم نـوروز

شادتوی و زیباتوی هش ها بود .ای هش در اوستا و دی زرتشتی نیز اهتی

زیادی

دارد .یارشاطو  213 :1377ـ )212
ازآنجا که نوروز و هش های بهاری با تغییو فصول که دردرا دائتی اقـوام کشـاورز
اس

موبوط میشود بأیاری از ایوانشناسان آنها را با اعیاد پی

از حضـور آریاهـا در

فالت ایوان و نواحی پیوامون موبوط میدانند .بهار )22 :1362
«قدیتیتوی نشانه های هش سال نو به نخأتی ااندان سـلرنتی اور و بـه هـزاره
سوم قبل از میالد موبوط میشود بهار  .)229 :1374درباره مواسـم نـوروزی در دوره
هخامنشی اطالعات ناقص و محدود وهود دارد ولی در اینکه شـاهان ایـ سلأـله بـه
اهوای آدا

و تشویفاتی در نوروز میپودااتند و ایـ عیـد را مـیشـنااتهانـد شـکی

نیأ  .با توهه به آثار بابلی داریـو
ر النوع بزرگ بابل میرفـ
مشووعی

هخامنشـی نـوروز هـو سـال بـه معبـد مـودو

و دسـ

دادن به اود و حکوم

آن را مـیگوفـ  .پادشـاهان هخامنشـی بـوای

در نزد هو قوم و ملتی اود را طوفدار مـذهب آنهـا

معوفی میکودند .شعبانی .)91-97 :1378
درباره نوروز در دوره اشکانیان اطالعات زیادی نداریم ولـی بـا کشـف تعـدادی از
آثار و نوشتههای سفالی و ریوه در نأا توکتنأتان مشخص شد که در آن دوره نیز آرـاز
بهار را هش می گوفتند و اهوای مواسم ویژه مهوگان مـیتوانـد نشـان از بوگـزاری بـا

شکوه نوروز در میان عامـه مـودم باشـد .در منظومـه ویـس و رامـی فخوالـدی اسـعد
گوگانی که مت آن موبوط به اشکانیان اس نشانههای نوروز دیـده مـیشـود بـهویـژه
آنکه گویا در اثو عقب افتادن کبیأه سالها هش نـوروز از موضـع طبیعـی و نجـومی
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اود اارج میشده اس  .در زمان ساسانیان بوگزاری نوروز بهعنوان هش ملـی هتـه
حوزه حکتوانی ایوان زندگی میکودند مانند آرامیان مغو
ارمنیان و ملل دی و قفقاز در آن شوک

ایوان آن روزگار گوهیـان

داشته و بوای از مواسم آن را در زندگی اـود

وارد کودهاند و حتی بوای از مواسم ای هش در مواسم مذهبی ارمنأتان و گوهأـتان
راهیافته اس  .اذکایی )8:1316
نوروزدردورهاسالمي 

ثب

و ضـبط موراـان و نویأـندگان و دانشـتندان ایوانـی از چ ـون ی بوگـزاری

هش های آراز بهار از بوگزاری ای مواسم و عید ملی در دوران اسالمی ابو میدهـد.
با اینکه ایوانیان دیـ مبـی اسـالم را پذیوفتنـد و دسـ
بوداشتند ولی بعضی از آئی ها و آدا

از دیـ آبـا و اهـدادی اـود

و رسوم اود را با دی هدید مرابقـ

در اهوای آن پافشاری کودند .نوروز یکی از ای آئی هاس

که های ـاهی مودمـی پیـدا

کود و بیشتو اهتتاعی بود تا دینی .ای نکته اود باعث شد اعـوا
سخت یوی نکنند .نوروز یکی از اعیـاد ملـی ایوانـی محأـو

دادنـد و

نیـز در اهـوای آن

مـیشـود کـه بـه علـ

مشخصههایی بارز پس از ورود دی اسالم به ایوان نه تنهـا در میـان ایوانیـان مأـلتان
حفظ شد بلکه به دی و مناط اسالمی نیز راه یاف « .بأیاری از رسوم ایوانی در دربـار
الفا و نزد اعوا

وارد شد .از هتله هش های ایوانی بهویژه نوروز که از مدتها قبـل

در بی النهوی و نقاطی دورتو از آن معتول بود در بیشتو هاها رواج یافـ » اشـپولو
 .)46 :1362از دول های ایوانی در عهد اسالمی بی
فارسی و آئی های ایوانی هتـ

1

از هته صفاریان به احیای زبـان

گتاشـتند پـس از آنهـا سـامانیان در اواسـان بـزرگ

بأیاری از آئی های ایوان باستان را احیا کودند .آلبویـه در ن هـداری آدا

و رسـوم و

هش های ایوانی بهاصوی نوروز مهوگان و سده چشت یوتو و مؤثوتو از هتـه بـوده
اس  .در دوران رزنویان و با توهه به مرالب ثب شده در تاریخ بیهقی بـه اهتیـ

دادن

1. Bertold spuler
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ایوانیان محأو

میشد .ازای رو حتی مودمی که پیوو آئی زرتشـ

نبـودهانـد امـا در
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سالطی ای ااندان به نوروز پی میبویم؛ مـرالً سـلران مأـعود رزنـوی در سـال 429
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قتوی در نوروز هش هلوس را بوگـزار کـود و هـدایا را رد و بـدل کـود .شـعبانی
 )122 :1378در اعصار سالهقه و اوارزمشاهیان و ایلخانان مغول که مصادف بـود بـا
یکهتازی اقوام تو و مغول آنها به دلیل حکوم
فوهن

و تتدن ایوانی نأب

در گأتو

به آئی ها و آدا

بو ایوانیـان و قـوار گـوفت در مأـیو
و رسوم ایوان ابواز عالقه کودند و اود

آن اقدام کودند« .ایوانیان در دوران مغول ای عید را پناه ـاه و دسـ آویـز

اود سااتند و بهعنوان شعاری بوای نتایان ساات رو مجد و عظت

و دفـاع در راه

طود آن چیوهگوان راصب و ارهار استقالل قوار دادند ».اذکایی  18 :1316ـ )17
از دوران تیتوریان سیاحان مختلفی وارد ایوان شدند و دس
اود زدند و در ای بی رو

ورزیها و کینهها یا دشتنی و دوستیها و شادیهایی که

در طول مأیو بوای ای سیاحان پی
مأتشوقان نأب

بـه تحویـو اـاطوات

به مودم و آدا

می آمد باعـث دگوگـونی بوداشـ

ایـ دسـته از

و سوم ایوانزمی شد .در دوره صفویه نوروز های اه

ویژه ای در میان مودم و پادشاهان پیدا کود و با تظاهوات و اعتال و اقدامات دی وی کـه
هنبه مذهبی داش

پیوند اورد .به صورتی که علتای آن زمان حدیثهای متعـددی را

که در ای زمینه وهـود داشـ
اصوی آدا

گـودآوری کودنـد .در کتـب مـذهبی دوره صـفوی در

نوروز از هتله سفوه هف سی و اهزای آن بـهصـورت مفصـل سـخ

رفته اس  .در عجایبالتخلوقات آمده که پادشاهان قدیم عو

هتانسان کـه ایوانیـان

روزهاى نوروز هش مىگوفتند روز دهم محوم به شادى مىنشأتند و بـو ایـ اعتقـاد
بودنــد کــه پووردگــار در آن روز گنــاه نافومــانى آدم و حــوا را بخشــید .توفــان نــو
فوونشأ  .سلیتان به تخ

سلرن

بوآمد و فوعون و لشکویان

در آ

روقه شـدند.

شاردن ج )1211 :1372 3

نوروزدردورهصفويه

در اصوی نوروز سیاحان روبی که در هن ام تحویل سال در ایوان بودند مرـالبی
را ذکو کوده اند و نوشتارهایی از روی ماهواهویی یا عالقه و مکموری

هاسوسـی نقـل
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کودهاند و در آن به هش ها و آدا

و رسوم و ش فتیهای مواسم نوروز در نزد ایوانیان

رسیده و بوای آیندگان به عنوان یک آبشخور آگاهی و اطالعات و سـند ارزشـتند از آن
سالها بو های مانده اس  .در ای بی ثب
هذا

مواسم عید باستانی نـوروز یکـی از مأـائل

بوای ای مأافوان روبی بود.

در ای نوشتار سعی میشود مرالب سیاحان اروپـایی نأـب

بـه نـوروز بـه رشـته

تحویو درآید .در ای دوره سیاحان بأیاری به ایـوان آمدنـد کـه از معـووفتـوی آنهـا
شاردن 1اس

که ااطوات اود را ثب

صفوی به ایوان مأافوت کودند و دس

کوده اس  .سـیاحان دی ـوی نیـز کـه در دوران
به ثب

به اولئاریوس 2اشـاره کـود کـه نـام اصـلیا

و ن ار

مشاهدات اود زدند میتوان

آدام اولشـل و 3بـود و دبیـو سـفیو دو

هولشتای ـ فویدریک سوم ـ در زمان پادشاهی شاه صـفی بـه ایـوان آمـد و دسـ
ن ار

بـه

سفونامه اود زده.

تعیین و اعالم زمان تحويل سال
یکی از موضوعاتی که مأتشوقان به دلیل ارتباط مأـتقیم بـا دربـار بـه گـزار

آن

اهتتام داشتهاند نحوه محاسبه و اعالم سـال نـو اسـ  .در ایـ موضـوع گـزار هـای
اولئاریوس و شاردن اواندنی اس  :منجم بوای تعیی وق
بوااس

و با اسروال

حلول سال هدیـد از هـای

پس از گوفت ارتفاع اورشید ساع

به زاویه بی اف و آستان می رسد و نیز دریاف

و لحظه ای کـه اورشـید

نقره دلخواه با فویادی آراز سال نـو را

اعالم کود .هتان)78-82 :
در اصوی اعالم آراز سال نو نیز مرالب متعددی ذکو شـده اسـ
سفونامه اود بیان نتـوده کـه منجتـان یکـى دو سـاع

پـی

کـه شـاردن در

از حلـول سـال هدیـد

درحالیکه لباس نو بو ت آراستهاند در کاخ سلرنتى و در شهوها در سواى حکـام گـود
1. Jean Chardin
2. Adam Olearius
3. Adam ölschlaäger
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اشاره کودهاند .ای نوشتار بعد از مدتی توسط اودشـان یـا کأـان دی ـوی بـه چـاپ
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مىآیند به پش بام یا مهتابى مىروند اصروال

اـود را بـه دسـ
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مىن وند و هتی که آفتا

به بوج حتل درآمد با دس

تیواندازى کنند .روز بیأ

و یکم مارس چهلوهف

عالم

مـىگیونـد در آن

مىدهنـد کـه توپچیـان

دقیقه پـس از سـو زدن اورشـید

مراب اوّل ماه ذى حجّه آاوی ماه سـال هجـوى قتـوى حلـول سـال نـو اعـالم شـد.
شاردن ج  412 :1372 1ـ )449
عالوه بو نحوه محاسبه لحظه تحویل سال نو توسط سـتاره شناسـان لحظـه تحویـل
سال با شلیک توپ و نواات موسیقی از موضـوعاتی اسـ

کـه از دیـد سـیاحان دور

نتانده اس  .اولئاریوس مینویأد:
همزمان با ای مواسم چند تیو توپ شلیک و بـو فـواز دیوارهـای شـهو و بـوجهـا
شیپور و طبل زدند و بهای توتیب هش با شادی بزرگـی آرـاز شـد و روز بـهاـوبی و
شادمانی پایان یاف  .پوال  1شتارگان دقی توی از نوازندگان و شـلیک تـوپ سـال نـو
ارایه میکند .بعد از اعالم سـال نـو شـلیک گلولـه تـوپی ورود شـاه را اعـالم مـیدارد
بالفاصله هیاهو و سووصدایی کوکننده هتهها را فوامیگیود؛ ناگهان یکصدوبیأ ویـک
گلوله توپ با هم شلیک میشود و در هتان حال در مدال میدان بزرگ از نقارهاانه کـه
موکب از چهل نوازنده اس
موسیقی وحشیان به گو

از بو ها سنوها طبلها شاخ نفیوها سوناها چیزی ماننـد
میرسد .پوال

)262 :1368

2

در ای اصوی کتپفو  )139 :1363به نواات نقاره شیپور و سنو از نیتهشب تـا
رهو اشاره کوده و شاردن  1372ج  412 2ـ  )449شلیک سه توپ از پادگان قلعـه را
را یادآور شده اس .
هديه دادن
درباره هدیه دادن شاردن اولئاریوس کارری و دالواله 3آرای مشابهی هم دارند و از
هدیه بزرگان کشور به شاه می گویند .مواردی چون طال اهناس گوانقیت

مانند پارچه

1. Jakob Eduard polak
2. Engelbert kaempfer
3. Pietro Della Valle
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و هواهو و عروهای اوشبو و اهناس کتیا

اولئاریوس 316 :1381؛ کارری :1348

که در روزهاى عید بزرگان به زیودسـتان و سـالخوردگان بـه اودسـاالن عیـدى

اس

مىدهند .شاردن هتچنی مینویأد؛ در روزهاى عیـد فوودسـتان بـه بزرگـان هـدایایى
تقدیم مىدهند؛ چه ای رسم مودمان مشو زمی اس

کـه در روزهـاى آرـاز سـال نـو

فقیوان به دولتتندان و کوچکان به بزرگان چیزى تقدیم مـىکننـد و هتیشـه ایـ رسـم
رعای

مىشود .شاردن ج )768 :1372 2

انتصابات
از دی و مواسم نوروز در ایوان عصو صفویه میتوان بـه انتصـا
دس

حکتوانـان و بـه

آوردن پأ های حکومتی اشاره کود .شاردن در سفونامه اود بیـان مـیکنـد کـه

نوع هدیه به شاه میتواند در به دس

آوردن و نوع منصب تکثیو داشـته باشـد هتـان

ج )412 :1372 1دالواله  .)164 :1372نیز ذکو کوده اس

در ایوان رسم اس

که موقع

عید نوروز رؤسا و اموای هدید تعیی میشوند و تعیی داروره؛ یعنی حاکم شهو نیـز در
هتان تاریخ انجام میگیود.
ديد و بازديد
اگوچه درباره دیدوبازدید نوروز کتپفو و شاردن مرالبی ارائه کودهانـد :امـا گـزار
ایشان از ای موضوع منحصو به دیدار بزران از پادشاه اسـ

و از دیـد و بازدیـد عتـوم

مودم توصیفی وهود ندارد .شاردن ج 768 :1372 2؛ کتپفو )139 :1363
اعتقادات مردم
در دوره صفویه هتهچیز به دربار منتهی نتیشد و گاهی در سفونامههـا از باورهـای
عامه مودم سخ به میان آمده اس  .از هتلـه :مؤمنـان و زاهـدان و اداتوسـان رالـب
ساعات روز عید را در اانه اود به اواندن دعا و ورد و ذکو میگذرانند .صبح اه روز
عید رأل کوده و هامه تتیز بو ت میکنند از همبأتوی با زن میپوهیزند نتاز واهب
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147؛ شــاردن ج 412 :1372 1ـ  )414در ای ـ اصــوی دالوالــه  )12 :1372آورده
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و مأتحب بههای میآورند؛ قوآن و کتا های مذهبی میاوانند و نی
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که به بوک

و آرزو میکنند

قوآن و دی و کتا های دینی تتام ایام سال را به تندرستی و اوّمی بـه سـو

ببوند.
بوای از مودمان دی و که فکو و ذکوشان هتعآوری مال اس
دنیا و بهوهگیوی از نعت های آن هأتند ایام عید را بـه عـی

به سخ دی ـو اهـل
و طـو

و سومأـتی و

او گذرانی میسپوند و بو ای اعتقادند که باید روزهای اوّل سال را بـه بـیابـوی و
شادی و سوور گذرانند تا باقی روزهـای سـال قـوی آسـای

و تندرسـتی و شـادکامی

باشند .شاردن ج )413 :1372 1
گاهی هتی سیاحان بوداش های رلری از روز بوگزاری عید نوروز داشتهانـد؛ ماننـد
شاردن که مینویأد :از میان هته اعیاد و سوگواریهای مألتانان که بوحأب گاهشـتاری
ماههای قتوی معی میشود عید هانشینی حضوت علی ع) ی انه عیدی اس

کـه موافـ

سالهای شتأی تعیی میگودد هتان )414 :و هتانگونه که اشاره شـد اولئـاریوس نیـز
روز تحویل سال را اشتباه بوداش

کوده بود .اولئاریوس )78-82 :1381

سبزه انداختن
سبزه انداات یک سن

قدیتی در بی ایوانیان اس

که شاردن بـه آن چنـی اشـاره

میکند .ایوانیان در بهاران ااصه هن ام عید ملى و باستانى نوروز کوزههـاى پوشـیده از
سبزه درس

مىکنند که مشاهده آن چشم را نیوو و دل را نشـاط مـىبخشـد و بـا ایـ

کوزهها اانه اود را مىآرایند .بواى ای کار مقدارى تخـم شـاهى را بـا قـدرى اـا
مخلوط و ایس مىکنند و به سواسو کوزه مىمالنـد .سـپس روى آن را بـا پارچـههـاى
کامالً ایس مىپوشانند و کوزه را پو از آ

مىکنند .شاردن ج 728 :1372 2ـ )727

تخممرغ رنگی
رن

کودن تخمموغ و هدیه آن و اشاره به فلأفه آن از موضـوعات نـوروزی اسـ

که در میان سیاحان تنها شاردن دراصوی آن مداقه نتوده اس  .ایوانیـان از چنـد روز
پی

از فوارسیدن عید باستانى و ملى نوروز تعدادى تخمموغ را به رن هـای گونـاگون
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رن آمیزى و بعضى را نقاشى یا تذهیب مىکنند .هو یک ای تخممـوغهـا یـک یـا دو
مىکنند تا زود نشکند هتان .)792 :ایوانیان بو ایـ باورنـد کـه تخـممـوغ مایـه

پیدایى و تکوی حیات و موهودات اس
رن های شاد و زیبا رن
چنان منق

ازای رو تخمموغهای زیادى بـه نقـ هـا و

مىکنند و به هم هدیه مىدهند .بواـى از ایـ تخـممـوغهـا

شدهاند که هو کدام سه دوکا بها یافتهاند .پادشاهان هوسال پانصد تخـممـوغ

را که هوکدام با آ طال زرن ار شده و بو روى هو یک چهار صورت به شـیوه مینیـاتور
شده در سینىهاى طال مىنهند و بواى زنان اود مىفوستند .م چند عـدد از ایـ

نق

تخمموغها را به دس

آورده و با اود آوردهام .هتان ج )412 :1

لباس نو
لباس نو پوشیدن نیز از دی و رسومی اس

که از گذشته تا به امووز ادامه دارد مودم

باذو به مناسب هـای متفـاوت اسـامى دی ـو روى روز اوّل سـال نهـادهانـد از هتلـه
آنهاس

«عید هامه نو» زیوا طب سنتى که از قـدیم بـههامانـده هتـه مودمـان از دارا و

بى چیز روزهاى عید باید لباس نو و تتیز بو ت داشته باشند؛ حتى افواد دولتتند هو روز
هامه نو دی و مىپوشند هتان .)411 :ایوانیان در ای روز لباس نو مىپوشند حتى اگـو
کأى پول هم نداشته باشد مبلغى از دی وان قو
اانوادها

مـىکنـد و بـواى اـود و بأـت ان و

لباس نو تهیه مىکند زیوا اینان معتقدند کأى که سال نو را بـا لبـاس کهنـه

آراز کند از اوشیهای تازه سال هدید بىبهوه اواهد ماند .از مواسم عید نوروز یکـى
هم آماده کودن انواع رذاهاى لذیذ در اانـههـا و پـذیوایى گـوم از دوسـتان و آشـنایان
اس  .کارری )147 :1348
ضرب سکه
در ایوان ضو سکه ارلب به مناسب تـاجگـذاری و نیـز فوارسـیدن اعیـاد بـزرگ انجـام
میگیود شاردن در سفونامه اود به ای موضوع اشاره کوده اس  .شاردن ج )911 :1372 1
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پیأتول مىارزد .پوس
سف

بعضى از تخمموغهای مخصوی بازى را به وسـایلى سـخ

و
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مراسم شب عید
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بوگزاری مواسم در شب عید نیز ازهتله مواردی اس
هلب کوده اس
نوروز اس

که توهه سـیاحان را بـه اـود

مرالً فی ویووا 1در سفونامه اـود آورده اسـ  :امشـب هـم شـب عیـد

بهسالمتی وهود مبار ولینعتـ

قواول و ریوه مهتان کوده آ

کـل روحـی فِـدا هتـا اهـالی اردو را از

و پلو داده میشود و یکصد تومان هم ده شاهی نتـوده کـه

به هته عیدی داده مـیشـود .هت ـی دعـاگوی وهـود مبـار اعلـیحضـوت شاهنشـاه
صاحبقوان رو العالتی فداه می باشند و از سالمتی وهود مبارکشان شکو ادا را از صتیم
قلب به عتل میآورند .شوک کنندگان روفی از مس یا بونو یا روی در دس
آن را پو از آ
روف پوآ

داشتند کـه

میکودند و محتوی روف را با فشار بهسوی دی وان میپاشـیدند و گـاهی
را بهسوی یکدی و میاندااتند چنانکه سـو بأـیاری از آنهـا مـیشکأـ

و

بوای بو اثو ای ضوبات هابجا کشته میشدند .فی ویووا  347 :1363ـ )341
عالوه بو موضوعات یاد شده در البهالی گزار های سفونامهنویأان به موضوعاتی
اای بومیاوریم؛ از هلأه بوگزاری سال نو در بی اارهیهـا و نیـز بوگـزار نشـدن
مواسم سال نو در سال  1131هجوی قتوی .در ادامه گزار

فیدال و 2و کووسینأـکی

3

را از ای وقایع میاوانیم.
دالواله در سفونامه اود از بوگزاری مواسم نوروز در بی اارهیان و بـهاصـوی
بانیان هندی مقیم در اصفهان ابو میدهد ولی در ادامه از زمان دقی بوگـزاری مواسـم
سال تحویل در بی هندیها ارهار بیاطالعی مـیکنـد دالوالـه  )11 :1372گـاهی در
هیاهوی بوگزاری مواسم تحویل سال و تعیی حکتوانان بعضی از سفوا مانند فی ـویووا
مورد بیتوههی و بیمهوی قوار میگوف  .پویوا فیدال و )22 :2137
کووسینأکی در سفونامه اود از بوگزار نشدن مواسم نوروز در ایـوان گـزار

داده

که دلیل آن را ای گونه شو داده اس  :افارنه صبحی در سـال  1131قتـوی) .زود بـه
1. Silva Y Figueroa
2. Fidalgo
3. J. T. Krusinsky
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اانه ارنیا و متتوالن ارامنه رفته اموال و آذوقه ایشان را رـارت کودنـد امـا بـو فقـوا و
کلیأای ایشان متعو

هلفا به محاصوه اصفهان پودااتند و در میانه شهو زایندهرود واقع بود .عبور نتوانأـتند
نتود .کووسینأکی 16 :1363ـ)11
نوروزدردورهقاجاريه

در دوره قاهاریه به دلیل گأتو

روابط بی التللـی سـیاحان بأـیاری مشـاهدات
دادههـای ایـ دوره بأـیار

اود را از ایوان ارایه نتودهاند به هتی دلیل حجم و کیفی
فواتو از دوره صفویه اس .
سال نو و اهمیت برگزاری آن
دراصوی اهتی

سال نو سیاحان عصو قاهار بأیار قلم زدهاند مقایأـه گـزار

آنهـا
1

از ای پدیده اجأته معوف دیدگاه ایشان از هش ملی نوروز اس  :گاسپارو دروویـل در
یادداش های اود درباره عید نوروز آورده اس
از زمان زردشتیان باستان تاکنون حفظ شده اس

مواستی که بدی مناسب

بوگزار میشـود

و به گتان م نظیو چنـی عیـدی در تتـام

مشو زمی وهود نـدارد دروویـل  .)131 :1367پـوال نیـز در سـفونامها
ناصوالدی شاه قاهار اهتی

مـینویأـد:

زیادی به عید نوروز میداد بهطوریکه مواسم آرـاز سـال نـو را

حتی در نیتهشب هش میگوف

پوال

2

 .)214 :1368شیل  )118 :1368نیـز نـوروز را
3

بزرگتوی هش های ایوانیان ذکو کوده اس  .رونـه دالتـانی عالقـه ایوانیـان بـه نـوروز را
چنی توصیف کوده :بهقدری ایوانیان عالقه و دلبأت ی شـدیدی بـه بوگـزاری هشـ عیـد
دارند که هی گونه پی آمدی اعم از سیاسی یا مذهبی نتوانأته اس
اقالً از ابه

آن را منأوخ نتایـد یـا

و شکوه آن بکاهد رونه دالتانی  216 – 219 :1331و بـووگ

4

ج :1367 2

1. Gaspard Drouville
2. Lady Mary sheil
3. Ronet
4. Heinrich karl Bugsch
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نشدند و یک نفو نکشتند .در روز بعد از عید نـوروز از اطـواف
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 .)619هکأ  1نیز به گذشته پوشکوه ایـوان در نـوروز و اـواجگـزاری و اهـدای هـدایای
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سفیوان دی و کشورها یاد کوده اس  .هکأ

)362 :1387

پی  2یادآور شده عید ملی با مذهب اصالً رابره و پیوندی ندارد پیـ
لیدی شیل 3در ااطوات اود بیان کوده اس

.)79 :1361

که «باید اعتواف کود که ایوانیها در مورد

بوگزیدن هش سال نو معقولتو و منرقیتو از ما بـودهانـد چـون آنهـا بـههـای آنکـه
تحویل سال اود را مرل ما در وسط زمأتان قوار دهند آن را طوری انتخـا
که شووع سال هدیدشـان درسـ
حقیق

کـودهانـد

در لحظـه ورود اورشـید بـه نیتکـوه شـتالی و در

آراز سال اورشیدی باشد .نوروز در حقیق

اول سـال رسـتی ایوانـی اسـ »

شیل  .)122 :1368دکتو هان ویشارد 4پزشک آمویکایی در زمـان مظفوالـدی شـاه از
سوی سفارت آمویکا بوای  22سال از  1912ـ  1891میالدی بـه ایـوان سـفو کـود وی
عید نوروز را تنها هش معتبو و مأـلم در ایـوان و بـزرگتـوی حادثـه در زمینـههـای
اهتتاعی اقتصادی و سیاسی معوفی کوده اس  .به بیان وی ایوانیان مواسم و هشـ آن
را باشکوه هوچهتتامتو انجام می دهند ...در ایام عید نوروز حتی مأتتندان نیز رنوهـای
اود را بوای مدت کوتاهی فوامو

میکنند .ویشارد )224 :1363

تقويم
تقویم از دی و موضوعاتی اس

که تنها فورو کاوا به آن اشاره کـوده ایشـان ضـت

قابل شدن تفاوت بی تقویم ایوان و ژاپ مینویأد :در ایوان دو نوع تقویم وهـود دارد
مودم از تقویم قتوی و اسالمی استفاده میکنند و در دربار از تقـویم هاللـی شتأـی)
استفاده میشود .فوروکاوا)111-112 :1384 1

1. Jackson, Abraham valentine Williams
2. Pitt
3. Lady sheil
4. John wishard
5. Nabuyoshi Furukawa
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آداب و رسوم و اعتقادات
بهار از عصو قاهار ذکوشده اس
اا

مودگان پخت آ

که از آن هتله اس

تناول انواع شیوینی رفت بو سو

بوای بیتاران و اجأته دانأت سفیوان نوروزی مـرالً پـوال

مینویأد :که مقادیو معتنابه شیوینی در شهوهای اصفهان و یزد سااته میشود که آن را با
کاروانها به سواسو متلک

میفوستند .مصوف شیوینی از حدود تصور و ایال آدمی هم

فواتو میرود .هتچنی تهیه انواع اوراکی و تنقالت از هتله کلوچه نبـات زبـان بـوه
بأیاری از میوههای شکو سود نقل و اتیوهایی که در دنبه و کوه سوخشده اس
محبوبی

عتومی دارد .فقیوتوی طبقات مودم بههای قند و شکو بـوای تهیـه شـیوینی از

شیوه استفاده میکنند .اما هو مزهای ای شیوینیها داشته باشد چندان مهم نیأ
اس

هتههـا
مهم ای

که سال را با شیوینی آراز کنند .ریو از شیوینیها باید از میـوههـایی کـه آنهـا را بـا

تودستی تا نوروزتو و تازه ن اه میدارند یادکود .مرالً اوبـزه اصـفهان و قـم ان ـور انـار
ساوه گالبی نرنز سیب دماوند را دربارهای بأیار بزرگ صادر میکنند پـوال

:1368

 .)216مودم اقدام به اوید میوه و شیوینی و آهیل میکودنـد فویـزر )116 :1364 1در
مدت اقامتم در تبویز شیوینی و تزئینات پوزر وبو فـواوان بـه چشـم مـیاـورد زیـوا
نوروز یا سال نو ایوانیان نزدیک بود هکأ
ااطو ای اس

 .)64 :1387اوردن شیوینی در نوروز بـه

که نیشکو در نوروز و توسط هتشید کشفشده اس

و دی و آنکـه بـا

اوردن شیوینی سال اود را شیوی میکنند هتان .)122 :در اصوی رفت مـودم بـه
ســو اــا مودگــان نــوردن )118 :2136 2آورده اس ـ

کــه قبــل از رــوو

آفتــا

اانوادههایی که عزیزی را ازدس داده بودند به قبوسـتان مـیرفتنـد و بـه فقـوا صـدقه
می دادند .چارلز ادوارد پی

در سفونامه اواسان و سیأتان از بوگزاری مواسم نوروز در

مشهد و سیأتان یاد می کند و از زیارت و تجتـع مـودم در کـوه اواهـه و دلان یـزی
فصل بهار در مشهد و پونده هایی که ایوانیان آنان را کالغ سیز مینامند و در کنار نهوهـا
1. James Bilie Fraser
2. Hermann Norden
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در سفونامههای موهود از عصو قاهار از آدا

و رسوم مودم و دربار در اسـتقبال از
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تخم گذاری میکنند نوشته اسـ

پیـ

 .)81 :1361در عصـو قاهـار در میـان مـودم
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فارس مژده دهندهای آمدنِ نوروز را نوید مـیداد کـه یـک نـوع مـوغ دریـایی بـه نـام
«گوش تلخ» بود .شیوازی ها آنان را موغ نوروزی نام نهادند و ورود آنها را کـه سـفیوان
نوروز بودند میتون و مبار میدانأتند .بواون)311 – 317 :1371 1
هتچنی در ای ایام بوای شفای مویضها آ
اانواده سینی به دس

میگوف

میپختند کـه در ایـ روز یکـی از افـواد

و بهطور ناشناس بـه در منـازل مـیرفـ

اوراکی از قبیل پیاز نتک و بونو و...در سینی میگذاش

و هـوکس یـک

از توکیب ای مواد آشی درسـ
2

میشد که اعتقاد داشتند اگو بیتار از آن بخورد شفا مییاف  .هودوان )41 :1324
آيینهای پیشواز نوروز
در اصوی استقبال و تدار نوروز هتچون تزئینات نظاف
سال نو مرالبی از ای دس

در سفونامهها بهوفور یاف

و سبزه انداات بوای

میشود که مودم از مدّتها قبل

اود را بوای ای هش آماده میسااتند شووع به اانهتکانی میکودند در روفهـایی
یا بو روی کوزهها مقداری گندم و هو یا سایو حبوبـات مـیرویاندنـد .مغـازههـا را بـا
زرور ها و کارذهای رن ی تزیی میکودند که در ای بی تزئینات مغازههای قنـادی از
هته بیشتو به چشم میاورد از دراتان کنار ایابان فانوسهای رن ی آویزان میکودند
فویزر 116 :1364؛ بووگ

622 :1367؛ هوودان  .)42 :1324روز قبل از عیـد هتـه

به حتام میروند و سو را حنا میگذارند و ناا ها را رن

میکنند .مودان ریـ هایشـان

را حنا میگذاشتند پارسـیهـا حتـی تتـام بـدن اـود را بـهاسـترنای صورتشـان را حنـا
میگذارند تا پوستشان به رن

زرد درآید حتی دم و یال اسبها و قاطوهـا را هـمرنـ

میکودند نـوردن 118 :2136؛ پـوال
پی

216 :1368؛ اوبـ

 .)329 :1391چنـد روزی

از عید به پاکیزه کودن اانهها و «فو تکانی» میپودازند .تکاندن فو

فقـط یکبـار

در سال انجام میگیود چون در طول سال گود و ربار گود آمده روزانـه از طـوف ادمـه
1. Edward Grnville Browne
2. Jacques Herdouin
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زیو هتان فو

مخفیشده اس  .به هن ام فو تکانی منزل شاه وی به یکـی از قصـور

تعیین زمان تحويل سال
درباره تعیی زمان دقی لحظه تحویل سال نیز بیـانشـده اسـ
استفاده از ساع

کـه منجتـان دربـار بـا

و نزدیکی ستارهها به هم ای کار را انجام میدادنـد .نـوردن دربـاره زمـان

دقی سال تحویل ذکو میکند که تعیی زمان دقی نوروز بو عهـد مـنجّمباشـی دربـار بـود.
نوردن 119 :2136؛ رونه دالتانی 219 :1331؛ پوال

218 :1368؛ فووریه )141 :1381

در سالی که کارال سونا 1در ایوان بود نقل میکند که در دربار ایـوان بـه انجـام دادن هـی
کاری بدون مشورت با منجتان اقدام نتیکنند شاه در ای مورد نیـز اواسـته یـا نااواسـته
نظو «منجمباشی» را اواسته بود و او به علـ

نزدیکـی سـتارههـا قـوان کواکـب) روز دوم

نوروز را بوای بوگزاری مواسم سالم مناسب تشخیص داده بود .سونا  213 :1362ـ )212
مراسم سالم و سالتحويل در دربار
یکی از مواستی که از گذشته دور در دربار ایوان و همزمان با آراز سال نو موسوم بـود و
سیاحان آن را ذکو کودهاند «سالم نوروزی» اس  .در قصو شـاه مقـدمات بوگـزاری «سـالم»
فواهم میشود .هتانگونه که در دوره صفویه رایو بود ای هش باید در اولـی روز نـوروز
بوگزار شود سونا  .)212 - 217 :1362در دربار حلول سال نو را چه در نیتـهشـب باشـد و
چه دیوتو با «سالم» هش میگیوند که فقط علتا سادات و مکموران عالیمقام و مقو الخاقـان
و چند نفو از افأوان ارکان حو در آن مواسم دعوت دارند .اند اند مقو الخاقانها تـاالر
را پو میکنند پوال

 .)216 :1368در مواسم سالم شاه بـا لبـاس تتـامرسـتی ـ کـه نیتـه

ایوانی و نیته اروپایی و رو در انواع هواهوات گوانبها بـود ـ هلـوس نتـوده بـود و تـاج
هواهونشان باشکوهی بو سو داش  .شتشیوی موصع نیز که رالف آن از سو تا نـو مـزی
به قرعات التاس بود به کتوبأته و به انتظار پایان یافت مواسم شوفیابی گووههـای مختلـف
و آسوده شدن از اأت ی تاج سن ینی که بو سو داش

بـیتـا بـود شـیل 121 :1368؛
1. Carla Serena
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تفویحی اود میرود و تا پایان کار هتانها میماند .پوال

)216 :1368
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رونه دالتانی 222 :1331؛ پوال

262 :1368؛ کـوزن 419 :1382 1ـ 414؛ اورسـل؛ :1382
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217؛ فووریـه  141 :1381ـ  .)144دراصـوی بوگـزاری سـالم در دربـار سـونا :1362
 )222مرلبی ذکو کوده اس  :در ایام نوروز اانمهـای سوشـناس از رفـت بـه دیـدن ملکـه
نتیکنند و ای روزها را بوای مرو کودن دراواس هایی کـه از سـوگلی

انیسالدوله رفل

شاه دارند مغتنم میشتارند ضتناً اهدای تحفههای سنتی از قبیل شیوینی موبا نقلونبـات کـه
الی آنها بامهارت ااصـی هـواهوات گـوانبهـا و کیأـههـای کوچـک محتـوی سـکههـای
یکتومانی ها داده میشود نیز فوامو

نتیگودد.

مراسم تحويل سال
بواالف دوره صفویه که گزار

سیاحان از مواسم تحویل سال بیشتو معروف به دربـار

بود در دوره قاهاریه گزار هایی اواندند دراصوی لحظه تحویل سال بی عامـه مـودم
تقارن نوروز با رمضان و حتی نحوه دیدهبوسی مودم وهـود دارد .در سـاع

تحویـل سـال

افواد اانواده دور سفوه مینشأتند و در دستشان مقداری گندم و بونو با سـکّههـای طـال و
نقوه که عالم

نعت

و فواوانی اس

ن اه میداشتند دعای تحویل سال اوانده مـیشـد و

سپس یکی از قاریان قوآن سور یس را تـالوت مـیکـود بـووگ

 .)621 :1374اوانـدن

سوره یاسی در لحظه تحویل سال و دعای تحویل سال را از آدا ایوانیـان مـیدانـد رونـه
دالتانی  .)222 :1331پوال از بوگزاری هش عید نوروز در ماه مبار رمضان یاد میکنـد
و ذکو میکند که ایوانیان به حوم

ماه رمضان روزها از اوردن و آشامیدن امتناع میکننـد و

بههای آن شبها به دیدوبازدید میروند پوال
دس

 .)219 :1368تخـممـوغهـای قومـز را بـا

میشکأتند و با یکدی و روبوسی میکودند و در اتا ها و باغهای اـود فـو

میکودند و روی آن اثاث گوانقیت

پهـ

میگذاشتند .کاتف )71 :1311

تعطیلی دادوستد
در اصوی تعریلی مغازهها و دکانها و دادوستد نیز سفونامههای مختلف مرالـب
قابلتوههی هأ ؛ از هتله ایام نوروز تجار دکانهای اود را مـیبندنـد و معـامالت و
1. Lord George Nathaniel Curzon
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دادوستدهای تجارتی تعریل میشود رونه دالتانی  .)219- 222 :1331در طـول ایـ
میپودازند پوال

 .)219 :1368هته دکانها را بارن

سفیدکاری مـیکننـد و بـا گـل

میآرایند .هن ام صبح در هته مغازهها و اانهها شتع و پیهسوزها را با گـل مـیآراینـد
در ای روزها دادوستد و کأبوکار تعریل بود و فقط در میدانها بازی و نتای هـای
مختلف توتیب داده میشد .کاتف )74 :1311
لباس نو
درباره پوش

ایوانیان در ایام نوروز مرالبی از سیاحان نقل شده اس

با عصو صفوی مشتو می باشد و حتی با فوهن
نیز اشتوا
گزار

کـه اکرـو آن

سال نو و لباس نو در عصـو حاضـو
دادن لباس نو پودااتهانـد؛

دارد .در ای مورد اکرو سفونامهنویأان به اهتی

پوال درباره پوشا درباریان و زنان در نوروز اواندنی اس  :در ایـام نـوروز

لباس افتخار با تشویفات ااصی بأتهبندی میگودد و به دس

اشخاصـی کـه در دربـار

مقام واالیی دارند سپوده میشود.
از هته طوف توهـه اسـ

هوکس هامه در بودارد و ازآنجا که رن های روش بی

گووههایی را میبینید که لباسهای سبز زرد آبی و سوخ بو ت دارند و درهم میلولنـد؛
بدیهی اس

که زنان ناگزیوند هامههای نو اود را زیـو چادرهـای تیـوهرن شـان پنهـان

دارند .آشنایانی که باهم روبوو میشوند دس
مبار » یکدی و را در آرو

میکشند .پوال

یکدی و را مـیفشـارند و بـا فویـاد «عیـد
)219 :1368

انتصابات
انتصابات نیز مانند دوره صفوی ارلب در ایام نوروز بوگزار مـیشـد کـه دروویـل و
پوال و اورسل 1به آن پودااتهاند .در ایام نوروز الع

و انتصابات صورت مـیگیـود

که در ای مورد پوال و دروویل اتفا نظو دارند و گـوفت العـ

در ایـام نـوروز از
1. Ernest Orsolle
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روزها تقویباً هته کأبوکارها تعریل اسـ ؛ در ایـ مـدت هتـه منحصـواً بـه تفـویح
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پادشاه توسط حکام والیات نشان بقای آنهاس

و ن وفت العـ

دی و هایی در آن منصب ندارد دروویـل 137 :1367؛ پـوال

نشـان از آن دارد کـه
 .)214 :1368در عیـد

نوروز داوطلبان بی لوبی ی بودن مبالغی به شاه پیشنهاد میکنند تا فومان حکومـ
مورد نظو را به دس

آورند .کأی که از میان آنان بی

ایالـ

از هته پول پیشنهاد کـوده اسـ

طبعاً فومان به نام او صادر میشود و حاکم هدید بالفاصله بوای تـکمی مبلـ پـی بهـای
تقدیتیا
مکموریت

که تتامی ای پولهـا درنهایـ
پوداا

اواهد شد به ایال

از کیأـا ضـعیف فـود فـود سـاکنان حـوز

اود حوک

میکند اورسل .)317 :1382

سفره هفتسین
درباره سفوه هف سی سیاحان اتفا نظو دارنـد و ذکـو کـودهانـد :نیکیتـی
 )126هف

سی نوروز را یادبود هف

فوشتا مقوّ

1

:1316

اهورامزدا امشاسـپندان) مـیدانـد.

نوردن  )119 :2136مینویأد :اانوادهها سفو هف سـی را پهـ مـیکودنـد و در آن
هف

چیز اوراکی که ابتدای نام آنها با حـوف سـی شـووع مـیشـد قـوار مـیدادنـد.

هتی طور قوآن و شتع و ماهی و آینه و در روفی آ
موکب اس

از هف

قوار میدادند مجتوعه هف سی

نوع شیوینی یا میوه و سایو اوراکیها که حوف اول هو یک باشد

و در دربار نیز مانند مودم عادی کتی بـه تحویـل سـال مانـده مجتوعـه هفـ سـی را
می آورند و در مقابل شاه میگذارند بهمحض تحویل سال شاه مقداری از محتویـات آن
میاورد بعد کندر و سایو مواد معرو در مجتوها میسوزانند وسط سفوه روف بزرگـی
گذاشتهاند که در آن گندم یا حبوبات دی وی سبز شده اس

و نشانه تجدید سال اسـ .

رونه دالتانی نیز به گأتودن ای سفوه در دربار اشاره کوده اس .
خرافات
هتواه با بوگزاری مواسم سال نو و نوروز بعضی از اوافات که در بی هامعه ایوانی
آن زمان رواج داشته از دید سیاحان دور نتانده اس و بعضی از ای مأافوان اـارهی
1. Basile P. Nikitine
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جشن و آتشبازی
ویلز 1و فالندن 2و فووریه مشتوکاً به تفویح و سوگومی در مواسم سالتحویل اشـاره
دارند :در محوّطه کاخ هه سوگومی میهتانان چند نفو کشتی میگوفتنـد بنـدبـازان و
دلقکها و تودستان شیوی کاری میکودند .از حیوانات نیز در ای مواسم استفاده میشـد
گاه هن گاوها و قوچها را به راه میاندااتنـد دی ـو سـفونامهنویأـان نیـز بـه رقـص
رقاصهها و کشتی پهلوانان اشاره کودهانـد فالنـدن 343 :1324؛ فووریـه 231 :1381؛
ویلــز 94 :1388؛ فیودورکــوف 1372؛ کــاتف  71 :1311و 74؛ ســونا .)221 :1362
دنیس رای  3در کتا ان لیأیها در میان ایوانیان به توصیف هش و سوگومی ایوانیـان
در ایام نوروز پودااته اسـ و ماننـد فالنـدن و فووریـه و ویلـز از کشـتی ایابـان تـا
نتای های ایابانی و آت بازی و فشفشههایی که باعث شادی و هلهله مـودم مـیشـد
ابو میدهد .رای )14 :1319
شلیک توپ
ای مورد نیز با ویژه بونامههایی که در عصو صفوی و حتی در عصو حاضـو بوگـزار
میشود مرابق دارد .تنها گزار قابل توهه گـزار دالتـانی از اعـداد شـلیک تـوپ
اس  :رونه دالتانی در سفونامه اود از بوگزاری هش در دربار و آرـاز آن مـینویأـد
شلیک توپ شووع میشود و  112تیو که مراب حأا ابجد بنام علی ع) مراب اسـ
شلیک میکنند .رونه دالتانی )221 :1331
1. Charles James wills
2. Eugene Flandin
3. Sir Denis wright

شماره  74زمستان 9315

در سفونامههای اود آوردهاند که عبارتاند از :اگو در روز نوروز حادثـه نااوشـایندی
بوای کأی اتفا بیافتد تا پایان سال وسوسا بـدبیاری دامـ وی را رهـا نخواهـد کـود
سونا  .)212 :1362مو دم اعتقاد داشـتند کـه تـوپ موواریـد حاهـ آنهـا را بـوآورده
میکند .زنان بوای مداوای فوزندان اود یا بوای باردارشـدن و داتـوان بـوای گشـای
بختشان به سواغ ای توپ میرفتند .هودوان )42 :1324
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ديدوبازديد
شماره  74زمستان 9315

دیدوبازدید عید از ن اه مأتشوقی دارای نکاتی هأ که بـا مـودم امـووزه چنـدان
تفاوتی نکوده اس  .تنها گزار قابل تکمل توتیب دیدوبازدیدهای شاه وزیوان و سـفوا
اس  .توتیب دیدوبازدیدها اود مبتنی بو رعای قواعدی سخ اس  .شاه اود با هالل
و هبووت به دیدن مهمتوی روحانیون شهو میرود .وزیوان بـه بازدیـد سـفوای فون ـی
میآیند و از ای فوص بوای مذاکوه در با امور دولتـی و اصوصـی و بوطـوف کـودن
ناراحتیهای شخصی و هتچنی استعالم هت امی و هتواهی آنها با کابینـه حاضـو سـود
میهویند .پوال )264 :1368
مدت برگزاری جشن نوروز
در اصوی بوگزاری مدت عید نوروز نیز سیاحان دس
مرل شـیل  )82 :1368و پـوال

به ثب

آن زدهاند .بواـی

 )212 :1368دقیقـاً ایـام تعریـل را سـیزده روز ذکـو

کودهاند بوای به طور کلی دو هفته را ذکو کودهاند و دروویل نیز ایـام نـوروز را پـانزده
روز بیان کوده اس  .هتان)131 :
هديه و عیدی دادن
در اصوی هدیـه دادن بـه شـاه و هـدایایی کـه شـاه بـه زیودسـتان مـیدهنـد در
سفونامهها اشاراتی فواوانی وهود دارد .هدیه به هم دادن تبویک و تهنی
شاد بودن و نشاط کودن هکأ

به هم گفـت

 .)122 :1387در دربـار هدیـه دادن دوطوفـه بـود و

پیشک هایی نیز از هانب اموا و حکتوانان به پادشاه تقدیم میشد «طب یک آیی که
چون هی کس بدون تقدیم هدیهای ااصه در روز نوروز به حضور شاه بار نتییابد ایـ
عید هم بوای شاه و هـم بـوای داوطلبـان هـاه و مقـام فوصـ
سونا 219 :1362؛ پوال

بأـیار مغتنتـی اسـ »

 211 :1368ـ  .)214هتانطور که شاه نأب

به هته متلک

عتل میکند هو کس دی و نیز در شعاع محدود اود باید به نوکوان و ابوا هتعی اـود
عیدی بدهد که ارلب عبارت اس

از لباس و قواره پارچه تابأتانی اس

 )216لیدی شیل  .)97 :1368در ااطوات اود آورده اسـ

پوال

:1368

کـه در روز دهـم مـارس
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 1812هتأو

کلنل سیل بوای مالقات به دربار نزد امیوکبیو رفـ

ولـی امیوکبیـو بـه

دراويش و عید نوروز
یکی از آئی هایی که امووزه به های نتانده استقوار دراویـ در اانـه متحـولی بـه
وق نوروز اس  .پوال  )216 :1368شو مفصلی از ای آئی ارایه کـوده اسـ  :دو
سه هفته قبل از نوروز دروی ها از اطواف و اکناف متلک به شهوها سوازیو میشوند و
اود را به رئیأشان موسوم به دروی باشی معوفی میکنند تا از طوف وی به اانـههـای
مودم ثووتتند فوستاده شوند وقتی دروی به اانه مقصد اود رسید عصای اـود را
که نوکی آهنی دارد به زمی میکوبد و با صدایی گو اوا فویاد بومیآورد «یـاح ».
دی و باروبندیل اود را به کنار در تکیه میدهد زمی را دور تا دور اود میکنـد تخـم
مقداری هو و گلهای بهاری میافشاند و درسـ و حأـابی مرـل اانـه اـود در آنجـا
مأتقو میشود؛ صاحباانه وریفه دارد که سور و سات او را تکمی کنـد و پـس از عیـد
مقداری فواوان پول به وی بدهد .هوگاه از چنی کاری فووگذارد دروی چندی مـاه در
کنار اانها لن و میاندازد که در آن مدت باید نان و آ او را تکمی کود و از آن گذشته
به هن ام اووج و ورود علیالدوام فویاد یا ح میکشد و با بوقی که از شاخ بز تهیه شده
و صدایی گو اوا دارد مزاحم مـیشـود .هـی کـس هوئـ نـدارد درویشـی را بـا
اشون از اود بوانـد؛ از سـوزن مـودم و هتچنـی نفـوی و انتقـام درویـ و هتـه
هتپای یهای مودم احتواز دارند.
سيزدهبدر


درباره سیزدهبدر و بیوون رفت مودم از اانه و رفت به دام طبیع سیاحان ای دوره
از هتله پوال و دی و سیاحان مرالبی نوشتهاند که بـا بوگـزاری آن در عصـو صـفوی و
حاضو تفاوت چندانی ندارد .نکات قابل تکمل گزار پوال دراصـوی نحـوه حضـور
زنان در ای هش و توصیف بووگ از فلأفه ای هش اس « :بوای اینکه تـا حـدودی
از هجوم زنان به اارج شهو هلوگیوی شود به دستور کالنتو از هو زنی عوار نـاچیزی
وصول میشود .با ای روز دی و شادیهای نوروز پایان میپذیود .هتان)261 :
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ااطو اینکه در حال تدار عیدی بوای درباریان بود از دیدار با شیل اودداری کود.
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هنوی

بووگ  1روز سیزدهم نوروز را روزی نحس از ن اه ایوانیان دانأـته و بیـان
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میکند که در ای روز هته به بیوون از اانههای اود میروند تا دیوهای دااـل اانـه
نتوانند نحوس

اود را به مودم انتقال دهند .بووگ

)138 :1367

جمعبندي 


مواسم نوروز در گذر از تاریخ شاهد تغییوات بأیاری بوده اس  .آنچه ما را در ایـ
گذر راهنتایی می کند سفونامه سیاحان اس  .در ایـ هأـتار گـزار هـای آئـی هـای
نوروز در دو عصو صفوی و قاهار بورسی شد در دوران صفویه سیاحانی که بـه ایـوان
آمدند و دس بهقلم شدند ارلب در بی مرالب ارائهشده اود به نوروز اشارهکـودهانـد
بعضی از ای سیاحان که در ای پژوه

از مرالب سفونامههای ایشان بهوهبوداری شـد

افواد مشهوری چون شاردن کتپفو دالوالـه کـارری اولئـاریوس فیـدال و و فی ـوئوا
بودند که به دربار پادشاهان صفوی نیز راه داشتند .هتچنی در دوران قاهار نیز سیاحان
بأیاری به ایوان مهاهوت کودند و دس

به تحویو ااطوات اود زدند .ای افواد بنا بـو

دالیل متعدد سیاسی فوهن ی اقتصادی و اهتتاعی دس

به مأافوت به ایوان زدند کـه

دالیل سیاسی از هته آنها مهتتو بود .اکرو سیاحان عصو قاهار که دس بـهقلـم شـدند و
ااطوات آنها نیز موهود اس

آن هتلهاند فووریه و پوال

در عصو ناصوی به ایوان و حتی به دربار راه یافتند که از
و سونا و. ...

بوگزاری مواسم نوروز در دو دوره صفویه و قاهاریه بو اساس نوشتههای سیاحان را
ای گونه میتوان هتعبندی کود:
در دوران صفویه آراز سال نو با اعالم منجمباشی صورت میگوف

و ای مـورد در

دوران قاهاریه نیز بوگزار میشد توهه به گاهشتاری و ستارهشناسی هزو الینفک آرـاز
مواسم سال نو بود .شلیک توپ در دوران صفویه و قاهاریه بوای اعـالم عتـومی آرـاز
سال نو از مواردی اس

که در سفونامهها ذکو شده اس

و بهمـوور زمـان تغییـو نکـوده

اس  .در هو دو دوره سیاحان در سفونامههای اود ذکو کودنـد کـه عیـد نـوروز یـک
1. Heinrich Brugsch
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مواسم ریومذهبی اس

که از دوران پی

از اسالم وارد دی اسالم شد و گأـتو

پیـدا

از مواردی که در دوران صفویه و قاهاریه بوگزار میشد و میتوان به آن اشاره کود
و بهموور زمان تغییو و تحولی در شیوه بوگزاری آن صورت گوفتـه نـوع هدیـه دادن و
عیدی دادن اس

که در دوران صفویه افواد کوچکتو بـه بـزرگتوهـا و زیودسـتان بـه

کأانی که دارای مناصب باال بودند هدیه و عیـدی مـیدادنـد ولـی در دوران قاهاریـه
کامالً بوعکس شد و بزرگتوها به کوچکتوها و افواد دارای های اه باالتو به فوودسـتان
عیدی میدادند.
در اصوی دید و بازدید در دو دوره مورد نظو بدی گونه بود که بـزرگتوهـا بـه
مناسب های مختلف از هتلـه عیـد نـوروز در منـزل مـینشأـتند و کوچـکتوهـا بـه
دیدارشان میرفتند و بزرگتوها هم از آنان به گومی استقبال میکودند .در دوره قاهاریه
و مخصوصاً دوره ناصوی هتان رسم معتول بود و شاه به دیدار امـامهتعـه و وزرا بـه

دیدار سفوای فون ی میرفتند .درباره زیـارت در ایـام نـوروز در عصـو قاهاریـه رونـه
دالتانی مرلبی آورده اس ولی در دوران صفوی هی کدام از سفونامهها اشارهای بـه آن
نکودهاند .مورد بحث دی وی که باید در نظو گوف

انتصا

حکتوانان و دارورههـا در

ایام نوروز اس

که در هو دو دوره انجام میشد بـا ایـ ااـتالف کـه در دوره قاهـار

فوستادن الع

حـاکم بـود .شـاردن در دوره صـفویه و

پوال

نشان از باقی ماندن یا انتصا

در دوره قاهاریه بیشتوی اشاره را به ای موضـوع کـودهانـد .پـذیوایی از دی ـو

مواردی اس

که در تتام دورهها بازتا

داشته اس

و در دوران صفویه صاحباانه با

رذاها و شیوینی های متنـوع و لذیـذ از مهتـان پـذیوایی مـیکـود و در دوران قاهاریـه
صاحباانه بهتوی میوهها و رذاها و شیوینیهایی را بوای پذیوایی از میهتانان در نظـو
می گوف

و آماده میکود .درباره سبزه سفونامههای موهـود در هـو دو دوره صـفویه و

قاهاریه اشاره کودهاند .در دوره صفویه شاردن درباره بازیهای موهود در ایام نوروز و
مخصوصاً تخمموغبازی اشاره مفصلی دارد ولی در ای اصوی در دوره قاهار مرلبی
ذکو نشده اس

ولی از مواستی که در کوچه و بازار و تفویحات مودم سـخ بـه میـان
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کود.
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میآید ذکو میشود که مودم در هشـ هـای سـال نـو تخـممـوغهـای قومزرنـ

را در
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ایابانها میشکنند.
در مورد لباس نو و اهتیـ

دادن مـودم ایـوان بـه تهیـه آن اکرـو سـفونامهنویأـان

متف القول به آن اشارهکودهاند در عصو صفویه شاردن کارری دالواله و کتپفـو دربـاره
دروویل شیل سـونا کازامـا 1و

آن کامل توضیح داده اند و در زمان قاهاریه نیز پوال
هکأ به آن اشاره کودهاند که اگو کأی پولی بوای تهیه لباس نـو نداشـته باشـد الزامـاً
اود را زیو بار قو

میبود تا بتواند بوای شـب عیـد لبـاس نـو بـو تـ کنـد .دربـاره

بوگــزاری مــدت مواســم نــوروز در ای ـ دوره ارلــب بــه مــدت  13روز تــا دو هفتــه
اشارهکودهاند .درباره بوگزاری مواسم سیزده بدر سـفونامه هـای دوره قاهاریـه بـا توهـه
بهدق

بیشتو از مواسم نوروز بیشتو مرلـب مـیتـوان بـه دسـ

آورد .تعـدادی از ایـ

سیاحان سیزدهبدر را روز نحس میدانند و تعدادی دی ـو روز شـادی و ازهتلـه مـوارد
قابلتکمل عدم اهازه به زنها بوای بوگزاری مواسم به منظور رفت به بیوون شهو اس .
فوستادن دراوی

به اانه ارنیا و سکون

در آنجا در ایام نوروز از آئی هایی اسـ

کـه رد پــای آن در دوره قاهاریــه در ســفونامههـا وهــود دارد .مــوغ نــوروزی یکــی از
اعتقاداتی اس

که ادوارد بووان در شیواز شاهد آن بود و در ای مورد در دوران صفوی

ذکو نشده اس  .در اصوی سوگومی و شادی مودم در شـب عیـد و روز اول نـوروز
در هو دو دوره شاهد بوپایی مواسم گوناگون هأتیم .در دوره صفویه رسم آ پاشان و
کوزه شکأت موسوم بود و در دوره قاهاریه و مخصوصاً عصو ناصـوی شـاهد بوپـایی
مواسم رقص و آواز و معوکهگیوی در ایابان هأتیم.
در بی تتام سفونامهنویأان دوره صفویه کووسینأکی که همزمان با افول و سـقوط
دوران صفوی در ایوان حضور داش

درباره عدم بوگزاری مواسم عید نوروز بـه دلیـل

حتله افارنه اشاره کوده اس  .در دوره قاهاریه نیز مادام سونا در سال  1877و در عصـو
ناصوی از بوگزاری مواسم سالم در روز دوم نوروز ابو دادهاند.

1. akioyo kazama
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در نهای

با توهه به شواهد موهود از سفونامهها میتوان به ای هتعبنـدی رسـید

دارای اهتی
پایتخ

فواوان بوده و تشویفات بوگزاری آن نهتنها کـم کـه باشـکوه بیشـتوی در

بوگزار میشده اس .

منابع 

اذکایی پوویز  .)1316نوروز تاريخچه و مرجعشناسی تهـوان :وزارت فوهنـ

و

هنو موکز مودمشناسی ایوان.
اشـپولو بوتولـد  .)1362تــاريخ ايــران قـرون نخســتین اســالمی توهتـه مــویم
میواحتدی ج  2تهوان :علتی و فوهن ی.
اوبـ

اوژن  .)1391ايران امروز (خاطرات و سفرنامه اوبن) ،توهتـه علـیاصـغو

سعیدی تهوان :علم.
اورسل ارنأ

 .)1382سـفرنامه اورسـل توهتـه علـیاصـغو سـعیدی تهـوان:

پژوهش اه علوم انأانی.
اولئاریوس آدام  .)1381ايران عصر صفوی از نگاه يـک آلمـانی توهتـه احتـد
بهپور تهوان :ابتکار نو.
بواون ادوارد  .)1371يک سال در میان ايرانیان توهته ذبیح اله منصوری تهـوان:
صفار.
بووگ

هنوی

کارل  .)1367سفری به دربار سلطان صاحبقران توهته حأـی

کودبچه تهوان :اطالعات.
بووگ

هینوی

 .)1367در سرزمین آفتاب ج  2توهته مجید هلیلوند تهـوان:

موکز.
بهار مهوداد  .)1362پژوهشی در اساطیر ايران ج  1تهوان :توس.
بهار مهوداد  .)1374جستاری چند در فرهنگ ايران تهوان :فکو روز.
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که مواسم نوروز با توهه به تغییوات در ای دو دوره کـه بأـیار انـد اسـ

هتچنـان
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پویوافیدال و گوگوریو  .)2137گزارش سفیر کشـور پرتغـال در دربـار سـلطان
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حسین صفوی توهته پووی حکت
یاکو

پوال

تهوان :دانش اه تهوان.

ادوارد  .)1368ايـران و ايرانیـان توهتـه کیکـاووس ههانـداری

تهوان :اوارزمی.
پی

چـارلز ادوارد  .)1361سفرنامه ايـران و افغانسـتان (خراسـان و سیسـتان)

توهته قدرتاله روش و مهوداد رهبوی تهوان :یزدان.
هکأ

آبواهام والنتای ویلیامز  .)1387سـفرنامه جکسـن (ايـران در گذشـته و

حال) ،توهته منوچهو امیوی و فویدون بدرهای تهوان :علتی و فوهن ی.
دروویل گاسپار  .)1367سفر در ايران توهتـه منـوچهو اعتتـادی مقـدم تهـوان:
شباویز.
دالواله پیتوو  .)1372سفرنامه پیتـرو دالوالـه توهتـه شـعاعالـدی شـفا تهـوان:
انتشارات علتی فوهن ی.
رای

دنیس  .)1319انگلیسی ها در میان ايرانیان توهته لرفعلی انجـی تهـوان:

امیوکبیو.
رو االمینی محتـود  .)1376آيینها و جشنهای کهن در ايـران امـروز تهـوان
آگاه.
رونه دالتانی هـانوی  .)1331سفرنامه از خراسان تا بختیاری توهتـه محتـدعلی
فوهوشی تهوان :امیوکبیو.
سونا کارال  .)1362آدمها و آئینها توهته علیاصغو سعیدی تهوان :زوار.
شاردن ژان  .)1372سفرنامه شاردن،ج  3 ،2 ،1و  5توهته اقبال یغتایی تهـوان:
توس.
شعبانی رضا  .)1378آداب و رسوم نـوروز تهـوان :موکـز مرالعـات فوهن ـی ـ
بی التللی.
شیل لیدی موی  .)1368خاطرات لیدی شیل توهته حأی ابوتوابیان تهوان :نشو
نو.
فویزر هیتز بیلی  .)1364سفرنامه فريزر توهته منوچهو امیوی تهوان :توس.

نوروزازديدسفرنامهنويساندورهصفويهوقاجاريه021

فالندن اوژن  .)1324سفرنامه اوژن فالندن به ايران توهته حأی نورصادقی چ
فوروکــاوا نوبویوشــی  .)1384ســفرنامه فوروکــاوا توهتــه هاشــم رهــبزاده و
کینیجی ئهاورا تهوان :انجت آثار و مفااو فوهن ی.
فووریه ژوانس  .)1381سه سال در دربار ايـران توهتـه عبـاس اقبـال آشـتیانی
تهوان :نشو علم.
فی ویووا دن گارسیا دسیلوا  .)1363سفرنامه فیگويروا توهته رالموضـا سـتیعی
تهوان :نشو نو.
فیودورکوف بارون  .)1372سفرنامه بارون فیودورکوف توهته اسکندر ذبیحیان
تهوان :فکو روز.
کاتف فدت آفاناس یوی

 .)1311سفرنامه کات

توهته محتدصاد هتایونفـو

تهوان :نشو.
کارری هتلی  .)1348سـفرنامه کـارری توهتـه عبـاس نخجـوانی و عبـدالعلی
کارن

تبویز :اداره کل فوهن

و هنو آذربایجان شوقی.

کازاما آکی یو  .)1382سفرنامه کازاما توهته هاشم رهبزاده تهوان :انجت آثار
و مفااو فوهن ی.
کوزن هوج ناتانیل  .)1382ايران و قضیه ايران توهته رالمعلی وحید مازندرانی
تهوان :علتی و فوهن ی.
کووسینأکی پودا

تادیو

 .)1363سفرنامه کروسینسـکی توهتـه عبـدالوزا

دنبلی تهوان :توس.
کتپفو ان لبوت  .)1363سفرنامه کمپفـر توهتـه کیکـاووس ههانـداری تهـوان:
اوارزمی.
نوردن هومان  .)2136در زير آسمان ايران توهته سیتی ستیعی تهوان :دانش اه
تهوان.
نیکیتی

بازیل  .)1316خاطرات و سفرنامه موسیو ب .نیکیتین توهته علیمحتـد

فوهوشی تهوان :معوف .
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 2تهوان :چاپخانه روز نق ههان.
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ویشارد هان .گ  .)1363بیست سال در ايران توهته علـی پیونیـا تهـوان :نشـو
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نوی .
ویلز چارلز هیتز  .)1388سفرنامه دکتر ويلز (ايران در يک قرن گذشته) ،توهته
رالمحأی قواگوزلو تهوان :اقبال.
هودوان ژا

 .)1324در آفتاب ايـران،توهتـه مجیـد هلیلونـد تهـوان :چاپخانـه

چهوه.
یارشاطو احأان  .)1377تاريخ ايران از سلوکیان تا فروپاشی دولـت ساسـانیان
توهته حأ انوشه تهوان.

