
  

  

  

  

  

   مردم استان بوشهر ةهايي از آداب و رسوم و فرهنگ عام بررسي گوشه

  

  رضا دشتي 

  ي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهرمت علعضو هيئ

  
  

  مقدمه

هميشه فارس است كه به لحاظ قدمت تاريخي و  استان بوشهر يكي از مناطق ساحلي كهن خليج
 ساكنان اين استان . ايران كم نظير استبه لحاظ حفظ آداب و رسوم و سنن قديمي و كهن ملي

نواز  ، مهماند آشنا و زود رنج زو، سريع التاثير، طرفدار صلح،آزار  بي، درستكار،متدين ساحلي اكثراً
   . مهربانندو

در سفر « :نويسد لف كتاب نگاهي به بوشهر در اين خصوص ميؤايرج افشار سيستاني م  
نوازي و خلق و خوي نيكوي مردم اين استان را عيناً  ش به استان بوشهر مهماني 1376آذرماه 

  1».مشاهده نمودم
بند   بسيار ساده و درستكار و سخت پايااليام در دادوستد  ساحلي از قديمةساكنان اين خط  

 در ميان مردمان اين خطه اعيان و اشراف .گويند قول و قرار خود بوده و هستند و بندرت دروغ مي
 مردم استان . كه بيكار باشند و صرفاً از تمول خود معاش كنند وجود نداردمتمول و بزرگ مالكاني

معاش بصيرت دارند و در هنگام بين و خوش محضرند و در علم   هوشيار و نكتهبوشهر
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 بيشتر آنان در عقايد ديني و مذهبي خود متعصب هستند و به پيشوايان .اند دستي غني الطبع تهي
پردازند و در هواي گرم  د وجوه شرعي خود را به موقع و تمام ميگذارن ديني زياد احترام مي

 بيشتر مردمان اين استان نماز جماعت را ،كنند گيرند و نماز را ترك نمي استان و منطقه روزه مي
برند و به مساجد يكديگر  دهند و شيعه و سني با هم برادر وار به سر مي بر فرادا ترجيح مي

  2.كنند رسند و در مراسمهاي يكديگر شركت ميپ روند و از حال هم مي مي

 ةتوان به دو دور در استان بوشهر معمول خاص و عام است مي سنن و آداب و رسومي كه  
به دوران پيش از اسالم در منطقه به   از آداب و رسومي كه مربوط.قبل و بعد از ايران تقسيم كرد

 .توان به موارد زير اشاره كرد ن دارند مييادگار مانده و ريشه در تاريخ و فرهنگ باستاني ايرا
 تقديس بعضي از درختان انجام ، مراسم باران خواهي، باورهاي نحوست ايام،ها و اعياد ملي جشن

ة اسالمي در منطق خصوص باورهايي كه مربوط به دورانما درو ا ... كارهاي گروهي و تعاون
 عزايم ، بيمارانة معالج، نان يوشي، براتتوان به مراسم نيمه جنوب و استان فعلي بوشهر است مي

  3. اشاره نمود... دم دم سحري و گلي گشو و ، نظر درآوردن، تابه گرمك،نشيني

  
  ها و اعيادها جشن

ها و اعياد ملي و اسالمي مورد توجه مردم استان بوشهر هستند از جمله اعياد اسالمي   جشنةهم
 در اعياد اسالمي به . و عيد غدير خم اشاره نمود،ان عيد قرب،توان به عيد سعيد فطر مورد توجه مي

 صبح خيلي زود از خواب بيدار شده و با پوشيدن لباسهاي ، مردم از زن و مردةويژه عيد فطر هم
پس از برگزاري نماز به ديد و بازديد از اقوام و  .شوند  برگزاري نماز عيد ميةنو و تميز آماد
هايي  هم پس از نماز عيد به صورت گروهي به ديدن خانواده گروهي از مردم .پردازند خويشان مي

روند كه در يك سال گذشته منتهي به عيد عزيزي را از دست داده باشند و به اين رسم  مي
   .گويند  مي»سر سالمتي«اصطالحاً 

هاي ملي و محلي كه در بين مردم استان حفظ شده و با شور و نشاط  در خصوص جشن  
   . و بزم عروسي اشاره نمود4 چهارشنبه سوري،توان به مراسم عيد نوروز شوند مي برگزار مي
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   جشن نوروز

شود ولي  جشن نوروز در ميان مردم نواحي مختلف استان با گرمي هر چه بيشتر برگزار مي
 در نواحي مختلف با هم تفاوت دارد ولي در عين حال »سين  هفت« ةانداختن و پهن كردن سفر

 بيشتر مردم شهر عالوه بر پخت نان .گرفتند هر آمدن نوروز را به فال نيك مي مردم استان بوشةهم
هاي مورد نياز به همراه آجيل و   شيرينيةبقي) نوعي نان يوخه(يريني بيت گلي و شيريني قراپيچ ش

 البته گروهي از مردم هم همواره بودند و هستند كه آمدن عيد .كنند خشكبار را از بازار تهيه مي
 به ناچار . لباس نو داشتند و نه توان خريد لوازم ديگر راةآور بود زيرا نه قدرت تهي  غصهبرايشان

 در زمزمه كردن و به زبان آوردن اين بيت عيان ،بغضي فرو خفته در گلوي خويش را از آن بابت
   :نمودند مي

   هر روز ماة كهنةجوم    عيد ما نوروز ما
   :گفتند يا مي

  5با كهنه قبا صفا نداريم     عيد آمد و ما قبا نداريم
  

   آخر ماه صفر ةچهارشنبه سوري يا چهارشنب

 آخر سال خورشيدي تا نيم قرن پيش در نزد مردم در ةافروزي آتش در شب چهارشنبرسم بر
 چهارشنبه سوري ة بدان معنا نبود كه آنان پيش آگاهي فرهنگي دربار،بوشهر ناشناخته بود اما اين

 دور تا به امروز ة چرا كه از گذشت،اين رسم كهن را فراموش كرده باشند اناند و در گذر زم نداشته
  چهارشنبه سورية ماه صفر هر سال هجري قمري را در واقع به منزلةآخرين شب چهارشنب

 آن را بسيار سنگين و بالخيز قلمداد 13استان بوشهر ماه صفر و به ويژه روز   مردم.دانستند مي
 كهست ماه صفر و مخصوصاً به خاطر آني جان سالم به در بردن از نحو بنابراين برا.كردند مي

) پسين گاه(مان ماه ختم شود در بعد از ظهر هاي بعد منتقل نگردد و به ه نحوست آن ماه به ماه
رفتند و پاهاي خود را تا ساق در آب مي زدند و ضمن   ماه صفر به كنار دريا ميةآخرين سه شنب

   :گفتند كردند و مي ن آب پرتاپ ميآن چند عدد سنگ به درو
  6تو اُوِدِريه بيشو      درد و غم در بيشو
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دهند و اگر به ساعات بعد  و اعتقاد داشتند كه اين كار را بايد تا پيش از غروب آفتاب انجام  
اي نخواهد داشت و حتي براين باور خرافي ديگر بودند كه همزمان با غروب آفتاب  انجامد فايده

اندازد و لذا بايد هر چه زودتر پاهاي  اي از آسمان خود را به آب دريا مي پرنده) بوردر روز مز(
   .خود را به آب دريا بزنند

 سنگ 21 به اين ترتيب كه .دهند  مراسم را در محل انجام ميةپس از بازگشت از دريا ادام  
 21سنگ و جمعاً سه  ، از هر راه،آوري كرده جمع)  راهاصطالحاً سنگ هفت(ريزه از هفت راه 

نهادند و چند بار از  جاي داده بودند مي  كه بر روي آتش» گرمكةتاب«عدد سنگ و آن را در زير 
 ةها را درون ظرف پر از آب ريخته و آب روي آن را به هم  آنگاه سنگ ريزه7.پريدند روي تابه مي

  . ندداد  و طول عمر مي»مرواي سالي«افرادي كه در آنجا جمع شده بودند به عنوان 
كرد   آخر ماه صفر به فصل تابستان تقارن پيدا ميةگاه چهارشنبه سوري يا چهارشنبهر  

معموالً نوجوانان اعم از پسر و دختر در صبح روز چهارشنبه راهي دريا شدند و مراسم چهارشنبه 
  8.آوردند سوري خود را با شنا در آب دريا به جاي مي

  
  بزم عروسي 

 رسومي است كه در جاي جاي ايران به اشكال مختلف برگزار جشن عروسي يكي ديگر از
و روشي خاص در مراسم همراه با اشعاري كه   طبع آن در استان بوشهر هم شيوه.گردد مي

  معموالً مراسم عروسي در مدت دو شبانه روز پياپي.را داشته باشد وجود دارد مناسبت اين جشن
كوبي گروهي  معروف است تا صبح به رقص و پاي» حنابندان« شب اول را كه به .گيرد صورت مي

گويند  سي كه به آن عيش مي هر جشن عروة الزم، در اين بساط.كنند خواني سپري مي و خيام
 اگر اين دو نباشد مجلس عيش گرمي چنداني به خود . است»زن تنبك«و » ني انبانه زن«بودن 
 افراد ةمحل» آرايشگر«ابتدا زن سلماني  ، به منظور شركت اهالي محل در مراسم عروسي.گيرد نمي

كه هميشه چشم به راه چنين ) بيشتر خرابتان( جوانان محالت ديگر .كند را دعوت به شركت مي
يزله  از غروب تا پاسي از شب با؛ 9رسانند  خود را دعوت ناشده به آن مراسم مي،مجلسي هستند
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  صبح دميده شد و سحرگه فراز آمدةرپردازند تا زماني كه ستا گري به عيش و شادي مي هو يزل
   :سرايند همگي چنين مي انبان ني رسد و در اين لحظه بانواي وقت حنابندي عروس و داماد مي

  عاشق به ميان كوچه سرگردان است   شب حنابندان است! امشب چه شبي 
اي بندد و دست و پ در اين هنگام سلماني محل دست و پاي داماد را در ميان جمع حنا مي  

 توسط زن سلماني محل حنا بسته)  خانه عروسو در(  دامادنعروس نيز در همان ساعت حنابندا
 طوق طال ... بنده  عروس حنا مي:خوانند اند برايش مي  زناني كه دور عروس را گرفته.شود مي
  ... بنده دل به خدا مي. .. اگر طال نباشه ... بنده مي

باالخره ... دهد بزم عيش و عروسي براي مجلسيان مياتمام حنابندي خبر از پايان گرفتن   
اي  كه براي سرخوشان عيش صبحانه استة داماد  كار خانوادةرسد و الزم صبح ناخوانده فرا مي
 پس از صرف صبحانه كه شامل عصيده با .است 10»عصيده« حلوايي بنام ةويژه تهيه كند و آن تهي

د براي شب دوم سازن  همگي خود را آماده ميشود ولي همچنان نان محلي است خانه خلوت مي
رفتن » دوماروي « حوالي ساعت چهار يا پنج بعد از ظهر مقدمات.»دومارويي«عروسي و رفتن به 

بايست داماد را به منظور عرض سالم به يكي از اماكن   رسم بر اين است كه مي.شود فراهم مي
جا موهاي ة چنداني ندارد ببرند و در آنلشود و تا محل فاص ناميده مي 11»پير« محلي كه ةمقدس

 در طول راه جمعيت همراه .گويند  مي»سر تراشون« به اين كار در اصطالح .داماد را اصالح نمايند
 پس از بازگشت از پيرو رسيدن به محل زنان از مردان جدا شده به .ندزپردا گري مي داماد به يزله

 صرف شام و اتمام عروسي صورت  ، پس از عقد.نشينند روند و منتظر عاقد مي  عروس ميةخان
گري و شادي در  انبان زن با آهنگهاي گوناگون موجبات يزله د ولي در تمام اين مراحل نينگير مي

   .كند مجلس را فراهم مي
شود بنام   عروسي مجلس ديگري ترتيب داده ميپس از مراسم در بعد از ظهر چهارمين روز  

ت و شامل پذيرايي مختصري است به اين ترتيب كه عروس را  كه مختص زنهاس»چهار روزه«
 ةنشانند و مهمانان هر كس به انداز كرده و در ميان جمع و رو به غرب قبله روي صندلي مي 12هفّه

 »مراسم چهار روزه«كند و با خوردن شربت و شيريني مراسم  وسع خود چيزي تقديم عروس مي
  .رسد به پايان مي
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  زله و يزله گريي

هاي خاص   يزله ويژگي.زني است كوبي توأم با همخواني گروهي و كفيزله به معناي رقص و پاي
خواند و ديگران نيز با كف زدنهاي مرتب و آهنگين خود همان بند   فقط يك نفر مي،خود را دارد

هميشه » گر يزله «گويند و  شنوند پاسخ مي اول شعر يا موضوع خاص ديگر را كه از زبان يزله مي
گويند و  گران نيز همان مصرع را پاسخ مي و يزله ...  هل اليوس هِل يوسا:كند يزله را چنين آغاز مي

گز  هل اليوس گويي يزلهبعد از اتمام ... .)دزرها (  جهاز اومد نفع دزا :گويد گر مي مثالً باز يزله
   13.و غيره.. . شم به كهله  ديگه نمي:مثالً  ،گيرد موضوعات ديگري را پي مي

  
  خواني در عروسي تبي

 داماد ة عمه و خال،خواهر، خواندن بيت در مراسم عروسي و ختنه سوراني و غيره كه از زبان مادر
يا معموالً شخصي كه براي سرگرم كردن مجلس عروسي آمده است جاي خود دارد و چشم 

   .شود فرما مي ره ساخته و سكوت محض بر مجلس حكمحاضرين را به خود خي
  گاهي.كنند  را چاشني آن مي»كِل« :شود پايان هر بيت و يا دو سه بيتي كه خوانده ميدر   

 بيت همان است كه در اصطالح .خوانند گويي به يكديگر مي بيت را دو تايي با هم و در پاسخ
چه منظور است خواندن همان بيت شعر با آهنگ ز دو مصرع تشكيل شده است اما آنعروضي ا

  .باشد خاص خود مي
 اول خطاب مادر و ة مضمون هر بيت در وهل.نامند مي» بند«هر بيت يك ) خواندن ( گفتن   

 پيوند .خواهر داماد و نيز سرور و شادماني از بر پا داشته شدن مراسم عيش و عروسي است
 گفتني .تركيب يافته است.. . زيبايي عروس و، شمايل داماد، داماديةها به طور كلي از حجل تبي

 .ي بيتي تهيه شده استا هاي مختلف در عروسي  عروسي و وضعيتبراي تمامي مراحلاست كه 
   :خوانند خواهند عروس را ببرند چنين مي مثالً وقتي مي

  اومديم گل ببريم و گل سفيد پنبه را
  مونس بدل نشين اين شب چراغ حجله را
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   :خوانند ين مي مادر يا خواهر داماد چن،و اگر داماد تك فرزند باشد يا تك پسر باشد
   صاحب صد خونه بي، يكي يك دونه،رود جونيم

   روز به مكتب خونه بي،ي عاشقان و شب به كوچه
  :خوانند زاده باشند ميو اگر عروس و دادماد عمو

  ابر اومد بارون گرفت و ـ او اومد سالون گرفت
  14ناز باالي شازده دوما ـ دختر عاموش گرفت

  
  يخوان خيام

 خواندن رباعيات خيام يا هر رباعي كه رنگ و . دارداي سم عروسي جاي ويژهخواني در مرا خيام
ني  (»ني« توسط يكي از خراباتيان به كار گرفته شده و گاهي همنوايي ،بوي رباعيات خيامي دارد

 غير از مراسم عروسي در هر ،خواني  خيام.بخشد  محفل عروسي را گرمي ديگري مي،با آن) فلوت
هاي خيامي  هاي رباعيات و ترانه  نمونه.رود نيز بكار مي.. .سوراني و تنهگر مثل خ دي بزم و شادماني

   :به شرح زير است
  و ز مردن آدمي زمين سير نشد  در كنج خرابات كسي پير نشد    
  بسيار جوان مرد و يكي پير نشد  گفتم كه به پيري رسم و توبه كنم    
          *******  
  ترساني  را از سر بريده ميما  سيصد گل سرخ و يه گلش نصراني    
  15در مجلس عاشقان نمي رقصيديم  مـگر ما ز زسر بريده ميترسيدي    

  
  ي نحوست ايامباورها

 آخر ماه صفر به همراه ة مردم در عصر روز سه شنبة عمد،در اين خطه از جنوب ايران
من در بوشهر و يا اي براي زيارت به امامزاده عبدالمهي  عده.شوند هايشان از شهر خارج مي خانواده

هاي شهرهاي مختلف مانند امامزاده سليمان گناوه يا شاهزاده ابراهيم  ها و امامزاده ساير بقعه
روند ولي بيشتر اهالي به كنار دريا رفته و يك قطعه سنگ كوچك يا كلوخ از  مي.. .برازجان و
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هر چه بال دارم « :ويندگ چرخانند و هر بار مي نزديكي ساحل برداشته و سه مرتبه دور سر خود مي
 مثالً دختران دم بخت .آورند  و هر نيتي كه در دل دارند آهسته به زبان مي»دريا ريختم به

كنند  پرتاب مي  و پس از آن سنگ را به دريا»جا بياييمسال ديگر با شوهران خود به اين« :گويند مي
برند و اگر در خانه مريضي  و مقداري از آب دريا را داخل بطري يا ظرفي ريخته و به خانه مي

زنند و بر اين   مقداري از آب را به صورت مريض مي،داشته باشند كه نتوانسته به كنار دريا برود
اي حالل گوشت را  اي نيز در اين روز در منزل خود مرغ يا پرنده  عده.يابد باورند كه بيمار شفا مي

   .يي براي آن خانواده حادث نخواهد شدبرند و معتقدند كه با اين كار ديگر قضا و بال سر مي
ا نزد  سپس آن ر، تخمي تهيه كرده، از مرغ سياه تك خالي،اگر شخصي نظر كرده شده باشد  

 آن وقت ،روي تخم مرغ بنويسده الكرسي را بةيبند يا آبرند تا دعاي نظر رمال يا دعانويس مي

كند   بعد سرش را خم مي،يستدا  رو به قبله مي،مرغ را روي سر شخص نظر خورده گذاشته تخم
 . با انجام اين كار معتقدند كه ديگر نظر به او كارگر نخواهد شد.بشكند مرغ به زمين بيفتد و تا تخم

 ة آخر سال و چهارشنبةكه در روز چهارشنب كه مربوط به نحوست ايام است ايناز ديگر باورهايي
 زيرا بر اين باورند كه ،ن كسي خارج شودآخر ماه صفر قمري در خانواده ها نبايد نفريني از دها

 آخر ة عدد آن فقط در روز چهاشنب999شود كه   قضا و بال نازل مي1999روزهاي سال جمعاً  در
زيرا در غير اين صورت   ،اي براي آنان رخ ندهد كنند كه حادثه  در اين روز احتياط مي.سال است

ة خود را از خياطي بياورد اگر كسي لباس دوخت در اين روز .شوند سالها بعد دچار همان حادثه مي
 ة همچنين در اين روز كوز.وزن آن خرما يا شكر يا برنج به يك فقير مستحق صدقه بدهد بايد هم

زنند تا بشكند چرا كه بر اين باورند كه قضا و بال را با اين  اي را در خانه به زمين مي ا كهنهينو 
دت ا جن و پري ار، طلسم و جادو،نويسم منطقه به دعا مردم عوا.ريزند عمل از خانه دور مي

ه م بيماري و كسالت در سالهاي پيش از اين مردم در هنگام بيماري باگ در هن ، مخصوصاًدارند
كرد كه  داد و توصيه مي  به مريض مي،نوشت نويس هم دعايي مي دعا،شوند نويس متوسل ميدعا

 آب را بياشامد و  ، مركبهاي آن در آب حل شدكاغذ دعا را در آب خيس كرده و پس از اين كه
اي تميز كه آب  بايست اين دعا را در پارچه اند و مريض مي داده طومار ديگري را نيز به مريض مي

  16.نديده باشد پيچانده و با بازوي خود ببندد تا رفع كسالت آن را باز نكند
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  دنرواسم نظر درآمر

در استان بوشهر اگر كودكي بيمار ) افتاده در نقاط دورروزه گاه گاهيو ام(در نيم قرن گذشته 
نويس يا افرادي كه ، پيراهن كودك را نزد اشخاص دعاشد يا جهت پيشگيري از بيماري كودك مي

خواندند و با دست  بردند و بر روي لباس كودك ورد مي دانستند مي دعاهاي مخصوص را مي
 سپس بر روي لباس فوت كرده و با ،كرد س ميخود از آرنج تا نوك انگشت چند بار لباس را لم

 يافت و كسي قادر نبود كه او را نظر شد و كودك بيمار شفا مي اين عمل لباس كودك طلسم مي
  17.گرفت اي شكر از ولي كودك انجام مي  اين عمل در ازاي دريافت كاسه.بزند) زخم چشم(
  
  نشيني اسم عزايممر

ا و دعاهايي است كه براي شفا يافتن بيماران يا براي رام ه عزايم جمع عزيمت و به معناي افسون
كه رود و گاهي عزايم را در ميان جمع و به منظور خاصي  كردن مار و جانوران ديگر به كار مي

  . گويند  مي»نشيني عزايم«رود انجام آن را  مثالً شناختن دزد به كار مي
اي  گيرد و چنان است كه وقتي اموال خانه  دزد زده صورت ميةعزايم دزد شناختي در خان  

كنند و  را دعوت مي) دان افسونگر و عزايم( معزّمي ،به سرقت برود و دزد دستگير و شناخته نشود
اي در مجلس عزايم حضور   براي همين منظور عده.خواهند كه دزد را معرفي كند از وي مي

اي را در پيش روي گذاشته  ة آب و آيبينه جمع نشسته كاسيابند و در حالي كه معزم در ميان مي
گاه روي ناخن دستش وِرد مخصوصي زمزمه اي را فرا خوانده و آن  هشت ساله،دخترك هفت

 آبي كه روي آيينه قرار دارد ة شكل صورت دزد بر روي ناخن او يا در كاس ،كنند تا بدان حالت مي
  18.مجسم شود

  
  به گرمكتا

قراري كند  ر بيماري يا علل ديگر ضعيف و الغر شود و يا بسيار گريه و بياگر كودكي بر اث
زدگي شب  و براي رفع اين نظر»اند نظر زده«رسند كه كودك را  والدين به اين نتيجه مي
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افروزند  اب كرده و آتش مي به اين شكل كه چهار راهي را انتخ.كنند  مي»به گرمكتا«اي  چهارشنبه
حتماً اين [شود در اين موقع يك زن و دخترش دهند تا خوب گرم  ار مياي روي آتش قر و تابه

 آن وقت يكي .ايستند دو طرف آتش مي] بش صورت گيردكار بايد توسط يك زن و دختر عز
كند و اين عمل  كند و آن نيز او را براي اولي رد مي بچه را در دست گرفته و به ديگري رد مي

ب و يك قطعه زاج ك موظف است كه ظرفي را كه محتوي آشود و مادر كود ميچند بار تكرار 
آيد  خواه به شكلي در ميزاج در اثر سوختن خواه نا. را روي تابه بريزداست ) نوعي نمك(سفيد 

و آنها آن شكل را به صورتي تعبير و آن را به صورت يكي از آشنايان كه روزي طفل را ديده 
كنند كه  را پيدا كرده و خواهش مي) نظر كرده(كنند و آنگاه شخص مورد نظر  است تشبيه مي

الد و معتقدند كه بدين وسيله اي را با آب دهان خود خيس كرده و به پيشاني كودك بم پنبه
  19.يابد نظرزدگي رفع و كودك شفا مي

  
  پوشي نان

نند كه در ك  به اين شكل كه نذر مي،پوشي كردن است  در استان بوشهر نانيكي از نذرهاي رايج
ن  اين مراسم در اماك.كنند پوش مي دار شدن يك زن فرزندش را نان رت شفاي كودك يا بچهصو

 كودك را به رو ،گيرد خواني در آن بر قرار است انجام مي متبركه يا منزلي كه مراسم روضه
كننده در مراسم فقط زنان و دختران  پوشانند افراد شركت را با نان ميخوابانند و سر تا پاي او  مي
) ص(و حضرت محمد ) ع(پوشي براي چند لحظه و با سالم و صلوات بر ائمه   كار نان.ستنده

گيرد و بعد از آن نانها را تكه تكه كرده و با حلواي مسقطي يا حلواي آردي يا انگشت  صورت مي
گاهي در مناطق مختلف استان ديده  كنون هم گه اين رسم تا،كنند پيچ بين حاضرين تقسيم مي

  20.شود مي

  
  گشايي گره ،اسم گلي گوشومر

طرف شدن مانع و آسان شدن كار  مجازاً بر،گشايي به معني گشوده شدن گره گلي گوشو يا گره
» لي گوشوگ«. گرفت آداب و مراسم مختصري بود كه در شب پانزدهم ماه مبارك رمضان انجام مي
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عد از افطار در حالي جمعي كمي ب شد و به صورت دسته دسال تشكيل مياز پسران و دختران خر
 منازل سر ةهاي محل به راه افتاده و به در هم  در كوچه، كوچكي در گردن داشتندةكه كيس

ها با آهنگي خاص  گيري مراسم و حركت به سوي خانه از مراسم و پي از همان آغ.زدند مي
اغلب ) با تكرار مداوم(سرت بشو .. . گلي گوشو:ساختند گونه آگاه مي محل را اينساكنان 
و در عصر  مقداري گندم را در آب خيس نموده  ،ها دو سه روز پيش از برگزاري مراسم خانواده

تا در موقع آمدن گروه ) گندم برشته(دادند  آن را تفت مي) پيش از افطار(روز چهاردهم همان ماه 
تند چنين گش ميها دست پر بر ه مزبور از در خانه هر گاه گرو. به يكايك آنان بدهند»گوشو گلي«

   .سرودند مي
  

   پر همه چي...خونه گچي

 ةآور بود و جنب آميز و خنده  آواي شعر زير را كه گله،داد خانه چيزي به آنها نمي و اگر صاحب
  21.ندا  خيرش،يا خونه خدا ...  هيچيش ندا، خونه گدا:سرودند گونه مي اينكودكانه داشت 

  
   دم سحريدم

 دم دم يك آهنگ صوتي است و از .ي ساخته شده+ ر سح+ از تركيب دم دم  دم دم سحري
اي كه در وقت سحر و در ماه  يعني همان وسيله» دمام « ضرب آهنگ كوبش چوب بر روي 

  . گرفته شده است،شود رمضان براي بيدار كردن مردم از خواب بر آن نواخته مي
افراد در حالي  نفر از حداقل دو ،در ايام قديم همه ساله معمول چنين بود كه در ماه رمضان  

هاي محل   ديگري دمام آويزان بود به در يك يك خانهةكه به دست يكي چراغ فانوس و از شان
 با ريتم سه( بر دمام هاي آهنگين ها با زدن ضربه گشتند و عالوه بر دق الباب كردن خانه خود مي
 در .نمودند خواب بيدار مي را از  گونه افراد خانواده همراه با خواندن بعضي اشعار دعاو) ضربي

رفتند و هر خانواده  پايان ماه رمضان و صبح روز عيد فطر جماعت دم دم سحري به در منازل مي
ظاهراً بوشهر تنها شهري بوده كه  22.دادند  ديگري به آنان ميمالي خود پول يا چيزبه نسبت وضع 

  .شده است اين مراسم در آن اجرا مي



 

  

  فارس هاي خليج شناسي جزاير ايراني و كرانه امه و مردمع فرهنگ174

  
 ب بستنتا

قبل در جلو منزل  داشت از ده روز مي) حج(قصد رفتن به زيارت كعبه   اگر شخصيااليام در قديم
خواست حالليت و التماس ل زوار و در مردم ضمن رفتن به منز.كردند مي اقدام به بستن تاب او

 اين مراسم .كردند خانه ابراز مي  خوشحالي خود را از حج رفتن صاحب با تاب خوردن،دعا گفتن
23.در مناطق مختلف استان مرسوم بوده است پيش ةتا چند ده

 

  
  آش پشت پا

 او با پختن آش و تقسيم ة خانواد،اگر شخصي براي اولين بار به سفر يا سربازي يا زيارت برود
24.كنند  سفر بدون خطري را براي مسافر آرزو مي،بين همسايگان

  

  
  مراسم سنج ودمان

ستان بوشهر سنج و دمام است كه معموالً هاي مذهبي رايج در نواحي مختلف ا يكي از موسيقي
 يا بيشتر به همراه تعدادي دمام و چند عدد سنج و گاهي يك شيپور بنام بوق 9گروهي متشكل از 

 نفر اول .كنند گروه سنج و دمام را معموالً دو نفر رهبري مي .كنند اين موسيقي يا مراسم را اجرا مي
قراول  ها و خردساالني كه به عنوان پيش زن  دمام،ها زن كند كل گروه كه عبارتند از سنج يسعي م

كند و رهبر  آورند را راهنمايي مي گروه همواره پرچمهاي سياه و سرخ و سبز را به احتراز در مي
زن  نوازد و بنام اشكون كند و مي  مي را حمل»دمام اشكون«اصلي گروه سنج و دمام را يك نفر كه 

 مراسم سنج و دمام .كند به عهده دارد كردن ريتم را ايفا مي شكستن و خرد ةمعروف است و وظيف
جراي اين مراسم  اول محرم زمان اة خصوصاً در ده،شود هاي محرم و صفر اجرا مي معموالً در ماه

  25.زني است اسم سينهقبل از شروع مرخواني و  بعد از مجلس روضه
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  )خواهي مراسم باران( ي باران دعا

ن در نقاط مختلف جهان از دير باز در ميان اقوام و ملل مختلف وجود آداب و رسوم خاص بارا
 بلكه نوع و شكل برگزاري آن در هر منطقه از ،داشته است و تنها خاص مردم استان بوشهر نيست
ة عربستان قبل از اسالم آداب  مثالً در شبه جزير.جهان شكل خاص و منحصر به فرد خود را دارد

 بسيار رايج »ناراالستمطار«فروزي به منظور ريزش باران تحت عنوان ا وم و تشريفات آتشسو ر
  26.بوده است

و رسوم باران در مناطق مختلف استان بوشهر نيز متفاوت بوده است از  شكل برگزاري آداب  
جمله در مناطق بندري عمدتاً به يك شكل و در مناطق داخلي استان به اشكال ديگر برگزار 

جال به دو نوع آداب و رسوم دعاي باران كه در مناطق داخلي استان مانند  لذا در اين م.شود مي
  .رود شود اشاره مي دشتي و دشتستان و بنادر از جمله بوشهر و گناوه برگزار مي

بارد و  و دشتستان هنگامي كه باران در موعد مقرر يعني اواسط پاييز نمي در مناطق دشتي و  
كنند تا اينكه سرانجام تصميم  يش از باران صحبت ميخطر خشكسالي احساس شود همه كم و ب

شود و او را با برگ درختان   مي»گلي« يك نفر از اهالي محلي . درست كنند»گلي«گيرند كه  مي
كنند  مي پوشانند و كاله كاغذي به سرش نهاده بر چوبي سوارش گوناگون از جمله برگ خرما مي

 زن و مرد پشت سر گلي راه ،ز كوچك و بزرگاي ا  سپس عده.دهند و چوبي هم به دستش مي
   :خوانند گونه آواز مي هاي ده رفته و اين افتند و به در خانه مي
   گلي نا ـ شاخ زرينا،گلي

  م خونه تون ـ سي خاطر كل نونتونگلي اومد ه د
  :  با هم مي خوانندو مجدداً  
   دعا مي شيم ـ سي او خدا مي شيمقبله

  ن عيال و ارون بزن بارون ـ سي مااهللا تو
  گويند گلي ما تشنشه ـ گلي آسك كولشه  مي و يا  

  شيم شيم ـ سي او خدا مي قبله دعا مي
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خوانند و  در اين مرحله مردم از روي صفاي باطن و خضوع و خشوع تمام اين ابيات را مي  
اران گويد تا فالن روز اگر ب گان پيش آمده و ضامن مي شود و ميپس از آن يكي از معمرين و بزر

 چهنهيم و هر را به دوشش مي) نس سنگآسياب دستي از ج(مد كه هيچ و گرنه بار ديگر آسك آ
دست از سر گلي برداشته و به  به اين ترتيب .سنگ بيابان است را به تنش خورد مي كنيم

به سراغ همان آسك گرنه دوباره ز مقرر اگر باران باريد كه هيچ وگردند تارو مي هايشان باز خانه
 ابتدا مقداري ،روند نهند و باز قبله دعا مي  آسك را بر دوشش مية لنگ،روند مي) گلي(وش قبلي بد

انند و نماز طلب باران به جاي خو اي از قرآن مجيد را مي سنگ به او پرتاب كرده و سپس سوره
 و  صفا،آنچه در اين مراسم قابل توجه است.  را برآورده سازدنآورند تا خداوند آرزوي آنا مي

ها مدتهاست مفهوم راستين خود را از دست  نشينو خلوص نيت آنان است كه براي شهرپاكي 
  27.داده است

 گناوه، و ساير بنادر كمي ،اما مراسم دعاي باران در مناطق ساحلي و بندري استان بوشهر  
ه اين  و غيره است ب، دشستان،تر از شكل برگزاري آن در مناطق داخلي استان يعني دشتي متفاوت

 مردم به سرپرستي ،ترتيب كه در زمستانهايي كه باران دير ببارد و خطر خشكسالي احساس شود
 گويند و مي شوند كنند و دور هم جمع مي اي را انتخاب مي سفيدان و معمرين شب جمعه ريش

 هم  گروه از افراد بادر مورد قرائت اشعار بايد كه هر نيم بيتي را يك .»پاش تا بريم قبله دعا«
زلي باز باشد بدون اجازه از اگر درب من. دهندب گروه ديگر جواب گروه اول را ،كنند همخواني مي

آن سوار است شروع به جارو كردن  با چوبي كه بر» گلي«شوند و  خانه همه وارد آن مي صاحب
د هايي همراه دارن چيزي به او بدهد چند نفر هم كيسهخانه موظف است كه   صاحب.كند حياط مي

د، خانه چيزي به آنها دا ند و در اين مرحله اگر صاحبريز آنها ميدر  كه چيزهاي بدست آمده را
   :گويند ريزد و با هم مي ميآن را در درون كيسه 
   خونه گدا هيچيش نداد،خونه شاه مشتيش داد

  :خوانند خانه آب روي گلي ريخت همه با هم مي اگر صاحب  
   نه بارون بي،نه اوبي
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بدست آمده را در  سپس چيزهاي .هاي محل سر بزنند ة خانهسم ادامه دارد تا به هماين مرا  
كنند و همه را جهت  ي آن روز با آن مواد آشي تهيه ميسفيدان گذاشته و فردا منزل يكي از ريش

گويند در يك سيني بزرگ معروف به   مي»شله«خوردن آش دعوت نموده و آش را كه اصطالحاً 
 مخفي كرده و آش يا »شله«د و دور از چشم ديگران مهره يا ريگي را زير نريز سيني فراشبند مي

 يكي دو نفر هم مواظب هستند كه مهره يا ريگ نصيب چه كسي ،كنند شله را بين اهالي تقسيم مي
شود و به محض اينكه مشخص شد مهره يا ريگ نزد چه كسي است يك آسك به دوشش  مي

گذارد و ديگران به اتفاق آسك به   يك نفر قرآن روي سر مي،آويزان كرده و سپس همه جمع شده
   :خوانند با شادي و هلهله اين ابيات را ميدوش 

   كولشهلنگه آسك   پيرزن كوري تشنشه
  شيم    سي او خدا مي    قبله دعا مي شيم

  »بلكه خدا رحمش بيا     بيا تا بشيم قبله دعا
جمعي  حلي به نام قبله دعا رفته و دسته به سوي مافتند و اند به راه مي مردمي كه جمع شده  
  :خوانند مي

  شار شار شارون     بار بار بارون
  سي ماي عيال وارون    اهللا تو بده بارون

اي  شود و سكه رندگي مجدداً آشي تهيه مي فرداي با.شود تا باران ببارد اين مراسم تكرار مي  
يب هر كس شود او به مرادش سكه نصبين اهالي تقسيم مي شود  شود و در آن انداخته مي

جاي جاي استان  ر بعضي آداب و رسوم متنوع و كهن د مختصري از، موارد ذكر شده.رسد مي
 اين آداب و رسوم نزد ةبوشهر است كه امروزه به ندرت در شهرها وجود دارد و تنها خاطر

ن يعني روستاها و بخشها ساير مناطق استا رالبته د. باشد ندان و بزرگساالن قابل دسترسي ميسالم
  .باشند مي آداب و رسوم بعضاً حفظ شده و گاهاً قابل ديدن و شهرهاي كوچكتر اين 
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