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باورهای بر پایه  ، و اکثراًساالنه یاماهانه ، صورت فصلیهای مختلفی بهها و آیینجشن ،ما ایران گوشه گوشه از دیرباز در

ان ـمی از .استو آشنایان بوده اقوام یاستحکام روابط بین اعضای خانواده ا ،ها بسیاری ازآن هدف شده کهبرگزار می یمذهب

 .پردازیم می «نارنج عروسی درخت»به جشن ، مراسم گونهاین

و  ندبریهای زیادی م هاستفاد ،از این درخت سخاوتمند مردم .سزایی داشته و داردنارنج نقش به درخت ،شیراز در زندگی مردم

 یخاص دلبستگی ؛نوعی دلبستگی خاص هم بین مردم شیراز با درخت نارنج وجود دارد ها،بهره همه اینو در اثر در کنار 

دلیل این  .ها با سبالنآذری یا ،نخل با جنوب ۀیا مردم خطّ ،رودزاینده بارابطه مردمان اصفهان  درست همرنگ و همجنسِ

 آنها ا زندگیـب چنانآنکه  استارنج ـدرخت ن ندگیاز بخش شیراز نمردمان قدردا گوناگونِهای  استفاده دلبستگی بدون شک

، اینهخـاـاط هر که در حی دهـن شـعجی

زیبایی و عطر از جدای  .توان آن را یافتمی

هر انسانی را به که  های بهار نارنجشکوفه

درخت این از محصوالت  ،آوردوجد می

-از میوه خوش ؛شودیهای گوناگون ماستفاده

که خواص  میوهتا پوست  و مفیدش طعم

بهار نارنج که  نوشیدنیو  ،درمانی زیادی دارد

حاصل و بخش خوب با طعمی عالی یک آرام

 .استگیری از شکوفه درخت نارنج عرق

. استشدهآن بی با جال و شکل گرفتن آداب رفتارهاانجام سبب  ،نارنجدرخت شیراز نسبت به  این دلبستگی و احترام مردم

درخت  ،این اعتقاد که اگر این کار را انجام دهند با ؛چینندنمیرا  هاتعدادی از آن ،هنگام چیدن میوه درخت نارنج ؛برای مثال

 شود که به اصطالحِموقعی انجام می دقیقاً «نارنج عروسی درخت»مراسم جشن  .نشیندو سال آینده به بار نمی کندمی قهر

 .استرخت قهر کرده و محصول خوبی ندادهد ،مردم بومی

که یاگونهبه ؛گشتهنگ مربه شدت ک آنامروزه اجرای  که شدهانجام می های طوالنی در شهر شیراز ین رسم کهن برای سدها

و کنار طور کامل از بین نرفته و هنوز هم در گوشه اما خوشبختانه به ؛اندم شیراز حتی اسم آن را هم نشنیدهمرد بسیاری از

 وبگاه زن امروزیعکس از 

 «42اقامت »وبالگ : مأخذ عکس
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 میان همسایگان درکی کوچجشن درخت نارنج، ( قهر)در صورت بار ندادن رسم  این .گیرد این شهر بزرگ و تاریخی انجام می

انه تعدادی از همسایگان و یا خویشاوندان را به خانه خود دعوت خصاحب .استشدهبرپا می آنبرای باروری بیشتر  و اقوامیا 

خانه درحضور مهمانان صاحباست که  مراسم چنین .اجرا کنند «عروسی درخت نارنج»عنوان تحت ای نمایشنامه تاکند می

را غیرت بی این بریدن کند که قصدمی فریادبا صدایی بلند  ،رودبا عصبانیت به سمت درخت می ،گیرددست میای بهتبر یا اره

چند  ،دست داردتبری که بهیا اره  و حتی باد؛ کنمی برازادیگر ثمره خوبی ندارد  مدام شکایت خود را از این که درخت ،دارد

خانه را بگیرد و کند جلوی صاحبن سعی میایک نفر از حاضر ،در این میان .کندبه یا خراش کوچک به درخت وارد میضر

 ه صاحبب ،طتبا پادرمیانی و وسا ضامن درخت .گویندمی ضامن درخت ،این شخصمانع قطع درخت شود که در اصطالح به 

البته الزم به ذکر . شودمانع قطع درخت می ،شد و با این کار خواهد بارنارنج پرگر حتماً درخت یکه سال د دهدخانه قول می

خره با خواهش کند تا اینکه باألبه قطع درخت می خانه اصرارشود و مدام صاحبکه این اتفاق چندین بار تکرار میاست 

 .شودف میاز تصمیم خود منصر ،اطرافیان

در بین از قدیم االیام این رسم 

باغداران و کسانی که درخت میوه 

 ناایردر بسیاری از نقاط  ،دداشتن

در  ،برای مثال ؛استمرسوم بوده

 ،هایی از مازندرانالن یا قسمتگی

اما  .ایران مناطقکرمانشاه و دیگر 

د، شوا میهباعث تمایز آن آنچه

 است که پس از مرحله مراسمی

ها در بین شیرازی، هدید درختت

واقعاً  ،در این مراسم .مرسوم است

ا عروس و دیگری یکی ر ،حتی اگر دو درخت در کنار هم باشند. ددارن جشن مفصلی برایش برپا می و کننددرخت را عروس می

 ونکواسّ ،کشندمی لان کِزن .پاشندمی شکرپنیر  ،بر سر آنکشند و درخت میروی تور سفید بزرگی  .دهندرا داماد قرار می

ها پخش بین مهمان و پزندآش می ،کننددر کنار درخت رقص و پایکوبی می ،خوانندمی (رازـمجموعه شعرهای شاد محلی شی)

 .باعث قوت درخت شود دود آن تاکنند کباب می گوسفند جگر ،حتی پای درخت .ندکنمی

. پنداردخرافه را  آن؛ تعریف کنیم ،از این سنت دیرینه خبر بیی کسی را برا «عروسی درخت نارنج»شاید اگر جزئیات مراسم 

؛ یعنی نداهگرفتو از آن نتیجه میشده گرفته در این مراسم در اکثر مواقع مثمر ثمر واقع میاینجاست که رفتار شکلاما جالب 

باور به آن کاری که  ثمربخشی دریمان اما قدرت ا، حقیقت ماجرا چیست داندکسی نمی. استدادهبار می بعدیدرخت در سال 

 .توان انکار کردداریم را نمی

 :مآخذ

 .گفتگو با سرور رزاقی؛ مادربزرگ نگارنده و اهل شیراز -

 .زاده؛ راهنمای تور و گردشگری استان فارسگفتگو با زهرا حسن -

 .گفتگو با مهدی نوائیان؛ مدیرکل پژوهشگاه میراث فرهنگی استان گیالن-
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