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دورهگردان در این دوران چه میکردند؟

دورهگردان  50یا  60سال پیشازاین ،در ایام نوروز بیکار نمینشستند .چادر سفیدی در خانه متمکنین نصب میکردند
و اشعاری میخواندند و تا چیزی از صاحبخانه نمیگرفتند نمیرفتند .وای بر احوال صاحبخانهای که به آنها عیدی
نمیداد اینجا بود که دورهگرد در بوقش میدمید .این بوق صدای بدی داشت البته کمتر صاحبخانهای راضی میشد
عیدی ندهد.

چند زبانزد درباره نوروز

1ـ مهمونی یک روزه ،دو روزه ،نه تا عید نوروزه (درباره کسانی که به مهمانی میآیند و زیاد میمانند).
2ـ قبای بعد از عید برای گل منار خوبه (هر چیز به وقتش نیکو است).
 -3این عید پلو ،آن عید پلو (کاری که بهندرت اتفاق میافتد).

بازار گرم کسبه

کسبه شیراز ازجمله قنادیها ،نخود بریزان آجیلفروشها ،عطاران ،میوهفروشها ،سبزیفروشان ،خیاطان ،سلمانیها
و حمامیها در این ایام بازار گرمی دارند .عطاران برای فروش بوخوش (اســپند) و ُکندر میخواندند .قبل از عید مردم
اصالح میکنند و حمام میروند ،چراکه هنگام تحویل ســال همه باید تمیز و پاک باشــند .پیشازاین رســم بود که
دستها را حنا میبستند ولی امروز این رسم تنها در بعضی روستاها بین اهالی متداول است.

هفت میوه

هفت عبارت اســت از :انار ،انگور ،پرتقال ،نارنگی ،لیموشــیرین ،نارنج و ســیب .از چیزهایی که شیرازیها در سفره
میگذارند :قرآن مجید ،آینه ،تخممرغی روی آینه قرار میدهند و معتقدند به مجردی که ســالتحویل شد تخممرغ
روی آینه حرکت میکند .در ظرفی کلوچه و مســقطی شیرینی سنتی شیراز ،نان شیرین ،تُنگی که چند ماهی قرمز
در آن شــنا میکنند ،شمعهای رنگارنگ معمو ً
ال به تعداد افراد خانواده میگیرند و چون خواستند شمع ها را خاموش
کنند ،با دو برگ درخت نارنج یا چند شــاخه شــکوفه یا گل شمع ها را خاموش می کنند .و بزرگترها خانواده دعای
البْ َصا ِرَ ،یا ُم َدب ِّ َر اللَّ ْی ِل َو ال َّن َها ِرَ ،یا ُم َح ِّو َل الْ َح ْو ِل َو ْ َ
وب َو ْ َ
ال ْح َوالَ ،ح ِّو ْل َحالَ َنا
تحویل ســال را میخواندَ « :یا ُم َقلِّ َب الْ ُق ُل ِ
ال».
إِلَی أَ ْح َس ِن الْ َح ِ
زندهیاد دکتر محمدرضا محرری پزشک ،شاعر و خوشنویس شیرازی این دعا را بدین شکل به فارسی درآورده است:
«ای آنکه به تدبیر تو گردد ایام /ای دیده و دل از تو دگرگون مادام /ای آنکه به دست توست احوال جهان /حکمی
بنما که گردد ایام به کام» .چون ســالتحویل شــد افراد خانواده ســال نو را به هم تبریک میگویند و دست بزرگ
خانواده را میبوسند و از وی عیدی میگیرند.

در شیراز چه چیزهایی را در خوان نوروزی میگذارند؟

پیش از همه باید از هفتســین نام برد هفتسین شــیرازی عبارت است از :سبزه ،سیر ،سرکه ،سمنو ،سماق ،سیب و
سنجد .برای این هفتسین حکمتی را در نظر گرفتهاند:
ســبزه :انتخاب ســبزه به خاطر این است که با زیبایی خاص خود آغاز بهار را اعالم میکند و بشارت خرمی و سبزی
برای تمام سال میدهد.
سیر :گرسنگی را دور کرده و برای همیشه سیری را به همراه دارد.
سنجد :به این خاطر است که نسنجیده کاری را انجام ندهیم.
سرکه :ترشرویی و عبوس را حل کرده و به جای آن لبخند و شادی میآورد.
سیب :میوهای است که سعادت و سالمتی به همراه دارد.
سمنی «سمنو» :به خاطر شادابی و تازگی مواد اولیهاش خوراکی مقوی و سالمی است.
سماق :دشمنان را از بین برده و زندگی را بر آنان تلخ و ناراحت میکند.

عیدی گرفتن مطربهای دورهگرد

صبح عید نوروز مطربهای دورهگرد به دیدن ثروتمندان میرفتند عید را تبریک گفته شــروع به نواختن آهنگهای
شــیرین شــیرازی مینمودند و در آخر به جای صاحبخانه دعا کرده و سالمت و خیروبرکت برایشان آرزو میکردند.
ســازهایی که این نوازندگان اســتفاده میکردند کمانچه بود همراه با تار ،نی ،ضرب و دایره (دف) که اکنون از این
مطربهای دورهگرد خبری نیســت« .میباید کیسه از کرم بگشــادن /وندر کف مطربان درم بنهادن /نائی و دفی را
همگان عیدانه /چون سال گذشته می بباید دادن».

باورهای مردم شیراز درباره نوروز

1ـ روز قبل از عید را در شــیراز روز علفه یا عرفه میگویند .رســم است که در این روز یا صبح عید اهالی به قبرستان
رفته و ســر قبر عزیزانشان فاتحه میخوانند و صدقه میدهند و از خداوند برای ایشان آمرزش طلب میکنند .آنچه با
خود به قبرستان میبرند سبزه نوروزی که معمو ً
ال در پارچه آن را سبز میکنند ،چند شاخه گل ،یک جعبه شیرینی که
آن را بین مستحقین تقسیم میکنند.
2ـ هنگام تحویل ســال حتم ًا باید در خانه شیر روی آتش داشــته باشیم ،برخی هم شیر برنج درست میکنند که در
روستا به آن آش شیر میگویند.
3ـ هنگام تحویل سال همه لباس نو میپوشند؛ بهاصطالح باید طوق نو به گردن داشته باشند.
4ـ هنگام تحویل سال سکهای در دست میگیرند که تا پایان سال دستشان بیپول نشود.
5ـ هنگام تحویل سال بعضی از شیرازیها به سعدیه میروند در آب حوض ماهی آبتنی میکنند ،مانند همین مراسم
در شب چهارشنبهسوری انجام میشود .این آبتنی به خاطر سالمتی انجام میشود.
6ـ در هنگام سالتحویل برخی از مردم به زیارت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) میروند و دعای تحویل سال
را آنجا میخوانند.
7ـ صبح عید رسم است چهارگوشه حیاط خانه را کوبیده و میگویند :هر چه به در /سرش به سنگ.
8ـ هرکس گل درخت اشرفی بچیند و سال بعد زیر همان درخت بریزد به مرادش میرسد.
9ـ عیدی دادن و عیدی گرفتن نزد شــیرازیان مرســوم است .جوانانی که نامزد دارند شب عید برای نامزدشان عیدی
میفرستند ،ضمن ًا کســانی که دخترانشان را به خانه بخت فرستادهاند عید اول برای آنها عیدی میبرند« .شب عید
است و عیدی میبرند یار /صد و پنجاه شتر فیروزه در بار /نویسم نامهای از گوشه بار /که دستم خالیه ای نازنین یار».
معمو ً
ال عیدیها را در چندین طبق گذاشته روی آن را تور سبز میکشند و طبق کشان به خانه داماد میبرند .ازجمله
ً
چیزهایی که همراه این عیدی است :سبزه و مرغ سفید است که معموال مرغ را رنگ میکنند .سبزی ،ماهی ،شیرینی
و میوه و  ...این عیدی به توانایی خانواده پدر دارد.
10ـ پیش از این ،در شیراز قبل از عید حجامت میکردند و معتقد بودند که سال نو باید خون نو در بدن داشته باشند.
11ـ خانوادههایی که عزادار باشــند یعنی عید اولشان باشد عید نمیگیرند .رسم است که صبح عید تمام قوموخویش
دستهدســته به دیدن خانواده عزادار میروند و به آنها سرسالمتی میدهند .معمو ً
ال در این مراسم خبری از شیرینی
نیست و معمو ً
ال از مهمانان با چای و شربت و در سالهای اخیر با میوه پذیرایی میکنند.
12ـ بعد از تحویل ســال شــیرازیها به دیدوبازدید هم میروند ،این دیدارها از بزرگترها شــروع میشود و به بقیه
میرسد.
ً
13ـ اگر عید نوروز همزمان با ایام عزاداری باشد شیرازیها عید را مفصل نمیگیرند و بعضیها اصوال عید نمیگیرند.

پن.

منبع :کتاب آدابورسوم نوروزی در فارس – پژوهشگر ابوالقاسم فقیری
ناشر :بنیاد فارس شناسی 1389
رسم .مقداری آرد است که روی چانه میریزند تا با آن چانه را پهن کنند .در این رابطه این ضربالمثل هم سر زبانها است:
1ـ پَ ُ
هنوز نمیدونه یه من آرد چقدر پرسم داره این زبان زد را در مورد اشخاص ناآگاه به کار میبرند.
2ـ آیه وایه :سرگردان کوچا :کوچهها دس :دست

تخممرغبازی

آخرش ســربههوا شد دل من /آیه وایه تو کوچا شــد دل من /مثل تخممرغ رنگ کرده عید /بازیچه دس بچا شد
دل من» به این بازی خاگ (تخممرغ)بازی و خاگ جنگو هم میگویند .این بازی ویژه ایام نوروز است برای بازی
هم از تخممرغ پخته استفاده میشود و هم تخممرغ خام .بعضی هم از تخممرغهای رنگی استفاده میکنند .تعداد
بازیکنان هراندازه باشــد مهم نیســت .ابتدا تخممرغها را به دندان زده نرمی و ســختی آن را آزمایش میکنند .در
اصطالح میگویند میچشــند .آنگاه یکی از بازیکنان قابل تخممرغ را طوری در مشــت میگیرند که تنها سر آن
پیدا باشــد ،بازیکن با ســر تخممرغش به تخممرغ او میزند .به همین ترتیب بازی ادامه پیدا میکند برنده بازی
کســی است که تخممرغش سالم بماند و بدین ترتیب او صاحب دهها تخممرغ شکسته میشود این بازی در تمام
فارس بین نوجوانان و جوانان رایج اســت از دیگر بازیهای نوروزی در شــیراز میتوان از این بازیها نام برد :اولی
اول بهاره ،کوش (خیابانی و کپه) ،آبرک خوردن (تاب خوردن) این بازی مخصوص ًا در روز سیزدهبدر انجام میشود.

