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 هر در که است اسالمی ایران مردمان زندگی وجوه از یکی ازدواج و عروسی های جشن  

 گیالن، در عروسی مراسمات مثال دارد را خود خاص آداب ایران هرگوشه در و منطقه

 خلیج سواحل و کردستان آذربایجان، بلوچستان، و سیستان های عروسی با لرستان مازندران،

 کهن های سنت روستاها در خصوصاً و دارد را خود خاص زیبایی هرکدام و کند می فرق فارس

 .است ماندگار و پابرجا هنوز

 سیستان در ازدواج مراسمخالصه 

 درون های ازدواج درگذشته دارند؛ ای ویژه احترام خود طوایف روی بر سیستان مردم

 که است اینگونه ند؛داد می بهاء بیشتر خود بستگان با ازدواج به رو این از و پسندیده را ای طایفه

 .است شده می قلمداد شایع امری سیستان در دختر و عمو پسر کردن برید ناف

 و عروس زفاف از پیش شب به همچنین.  شود می گفته قاصدی سیستان در خواستگاری مراسم به

 و بحث با سیستان در حنابندان مراسم.  شود می گفته سرشوئی شب حنابندان، همان یا داماد

 های بخش.  شود می انجام( کنید باز در کنید، باز در) کنه وا در کنه، وا در نام با مشهوری بیت

 نهر سوی به) اوء رو های نام با دارد وجود سیستان سبک به عروسی مراسم در دیگری ویژه

 همراهی مراسم) گرابرد ؛(داماد موی اصالح مراسم) تراشک سر ؛(داماد استحمام برای رفتن

 (عروسی

 شرح جزییات 

 عقد که است معروفى المثل ضرب. است گروهى درون و فامیلى سیستان، در ازدواجها اکثر|

 ناف» سیستان در زوجین بیشتر دلیل همین به. است شده بسته آسمانها در عمو دختر و عمو پسر

 تفحص و تحقیق گیرد، صورت فامیل از خارج ازدواج اگر. شناسند مى را یکدیگر و بوده «برید



 دختر که اینست سئوال اولین و میگردد آغاز پسر خانواده طرف از خوب دختر یک یافتن براى

 ندارد؟ یا دارد( نامزد ـ خواستگار) «خوزگار» فالنى

. شود می آغاز رسمى( خواستگارى) «قاصدى» مراسم جهت اقدامات باشد نداشته خوزگار، اگر

 ترتیب اول. هستند کار این واسطه که خویشانى یا دوستان داشت نامزد دختر اگر هرحال به

 معموالً و والدین اطالعبا دیدار این. کنند مى فراهم پسر توسط دختر دیدن جهت را مالقاتى

 گذرا و ظاهرى دیدار یکبار از بعد. گیرد مى صورت مزرعه و نهر سر یا همسایه منزل در دختر

 نه یا خواند مى نماز مثالً. میشود آغاز ایراد و عیب جهت از اطراف در تحقیق

 از نفره چند هیأت یک شود مى گرفته وقت دختر خانواده از طرف، دو پسندیدن صورت در

 خوش جمالت، و خوش روى با عروس خانواده و. شوند مى دختر منزل عازم پسر خانواده طرف

 جواب نیز میهمانان کنند، مى استقبال میهمانان از شما پاانداز ما منزل عجب، چه آمدید،

 اصل باالخره سخنى درى هر از و پذیرایى از بعد... وغیره شما باز ابروى قربان. دهند مى

 پدر از داماد نماینده یا وکیل: شود مى آغاز مجلس مسن فرد و سفید ریش صلوات با مطلب

 قبول خود فرزندى یا غالمى به را( داماد نام) آقا فالن آیا پرسد مى آنها نماینده یا عروس

 مبارک کلمه و شود مى فرستاده صلوات خوشحالى با بود مثبت جواب صورتیکه در کنید؟ مى

 مجلس پیر و شود مى بدل و رد داماد و عروس خانواده اعضاى بین. شوند پیر هم پاى به است،

 و «افتد نمى گودال در خانواده دو از هیچکدام پاى یا نمیفته؛ رو و کدک هیچ پو: » گوید مى

 نشینى شب از بعد و افتد نمى خطر به ازدواج این با هیچیک اصالت که است این از کنایه

 .نمایند فراهم را عروسى کار مقدمات تا میرود خود منزل به کس هر و کرده خداحافظى

 مشخص روز یک در داماد و عروس بزرگان و خانواده خواستگارى، یا قاصدى مراسم از بعد

 عروس پدر ابتدا در. برسند توافق به شیربهاء و پیشکش یا مهریه مورد در تا آیند مى هم گرد

 چه هر: »گوید مى او جواب در داماد مادر یا پدر. باشد باید قدر فالن دخترم مهریه گوید مى

 عروس خانواده به داماد طرف از که است نقدى پول مبلغ پیشکش باشد، شما پسر زن مهریه

 مجلس، میانى پادر با باشد زیاد مهریه مبلغ که صورتى در.« شود مى داده جهیزیه تهیه جهت

 . شود می متعادل و کم عروس خانواده طرف از مهریه مبلغ سفید ریش فالن سهم مجلس، سهم



 که شود مى سئوال دختر مادر از. میرسد شیربهاء مسئله به نوبت پیشکش و مهریه تعیین از بعد

 که میشود توافق صورت بدین هم گاهى. است نه یا آرى جواب و خیر؟ یا طلبد مى شیربهاء آیا

 و لباس دست دو یک خرید با( است جهیزیه منظور. )گیریم مى چیزى نه و میدهیم چیزى نه

 پیغمبرى عروسى گویند مى. گیرد مى انجام عروسى دوم شب در و عقد شب یک در و شیرینى

 .است شده برگزار

 چه طرفین ازدواج عقد تا که گرفت مى تعلق این بر قرار نشد برگزار ساده و پیغمبرى کار اگر

 داماد پدر مثالً شد، انجام که توافق. آورند فراهم را عروسى مقدمات تا دارند نیاز وقت مقدار

 گرفت، صورت توافقى چنین اگر. بشود کار فکر به هم پسر تا. آوریم مى «نشانى» ما: گوید مى

 قبیل از هدایا مقدارى پسر خانواده طرف از فطر و قربان عید اعیاد در مخصوصاً ماهى چند هر

 .شود مى فرستاده عروس منزل به قربانى جهت گوسفند یا چادر  کفش، لباس،

 هیچکس که دارد را معنى این است، چادر یا کفش و لباس یکدست و انگشتر حلقه یک که نشان

 منعقد که اولیه مجلس و نشان این حقیقت در. بیاید دختر آن خواستگارى به ندارد حق

 قرارداد یک و است محکمترى محضرى سند از که است اى نامه مقاوله ضامن، و ناظر شود، مى

 .است قومى و اجتماعى

 و مادر طرف از روستا یا ده زنان قبل روز چند شود، نزدیک عروسى مراسم زمان چون

 به است شده تهیه داماد خانواده طرف از که هدایا مقدارى و شوند مى دعوت داماد خواهران

 با شود مى عروس تقدیم که هدایایى نام بلند صداى با زنان از یکى. برند مى عروس منزل

 پیراهن» کف «رسید نو انگشتر: »گوید مى مثالً. زنند مى کف حاضرین و خواند مى بلند صداى

 دسته صورت به داماد خانواده همراه زنان یا حضار زدن کف با و «عروس کفش» کف «عروس

 :خوانند مى جمعى

 ایم آورده هزار هزار

 ایم آورده قطار شتر

 ایم آورده یار پیرهن

 را عروس بریم مى را، عروس بریم مى ما



 شب محلى اصطالح در البته. است معروف حنابندانى شب به سیستان در عروسى اول شب

 شد، آماده حنا اینکه از بعد. شود مى خیس زیاد مقدار به حنا. شود مى گفته هم «سرشویى»

 و اقوام. میشود توزیع و میشود برده ها خانه در به حنا از مقدارى اقوام و ها همسایه اطالع براى

 حناى سینى دو که حالى در جمعى دسته سپس. شوند مى جمع او پدر خانه در داماد آشنایان

 به دارند سر روى بر نفر دو جمعیت جلو در و اند دیده تدارک عروس و داماد براى که مخصوص

 :خوانند مى را ابیات این زیبا آهنگ با دایره و کف با داماد همراه زنان و روند مى عروس خانه

 بنده مى پا و دست به بنده مى حنا امشب

 بنده مى طال از خشک نباشه حنا اگر

 بنده مى پا و دست به بنده مى حنا حنا

 بنده مى[ داماد] شاه فامیل را کرمانى حناى

 نمایه خوش حنا حنایه حنا

 بیایه مادرش تا بنده مى عروس دست

 را ورودى درب عروس اقوام و گیرد مى قرار مخصوص اى خانه در عروس حنابندانی، شب در

 قدیمى سنت یک طبق بر عروس کسان. نبرند را عروس راحتى به داماد خانواده تا. بندند مى

 بیانگر ذیل ابیات. دهند مى تکیه و ایستند مى محکم درب پشت و بندند مى را عروس خانه درب

 همراه زنان. ببیند  دور خود از را دخترش خواهد نمى که است دامادش با عروس مادر نزاع

 جمعى دسته صورت به دارند قرار عروس خانه بسته درب پشت و زنند مى کف حالیکه در داماد

 :خوانند مى

  ورشما آره مى حنا درواکنه درواکنه: داماد اقوام زنان

  شما ور نداریم زن ما شما مال شما حناى: عروس اقوام زنان

  ورشما آره مى ساعت درواکنه درواکنه: داماد اقوام زنان

  شما ور نداریم زن ما شما مال شما ساعت: عروس اقوام زنان



 ورشما آره مى دستمال درواکنه درواکنه: داماد اقوام زنان

  شما ور نداریم زن ما شما مال شما دستمال: عروس اقوام زنان

 :داماد اقوام زنان

 ایم آورده هزار هزار

 ایم آورده قطار شتر

 ایم آورده یار پیرهن

 را عروس بریم مى را، عروس بریم مى ما

 :دهند مى پاسخ عروس خانواده زنان

 ببر پس را قطار شتر

 ببر پس را یار پیرهن

 را عروس دیم نمى ما

 را عروس دیم نمى ما

 بسیار شود، می اجرا شده بسته درب آنسوى و اینسو در جمعى دسته بصورت که ابیات این

 نه و داماد نام احترام به «ورشما آره مى داماد درواکنه درواکنه» اینکه اعالم با سپس زیباست

 تصرف به عروس پدر منزل و «فتح قلعه» درب معروف بقول و. شود مى باز درب هدایا،

 شادى بسیار لحظه عروس، منزل محیط به شدن وارد زمان. آید مى در داماد طرفداران

 دوران قلدریهاى و زورمندیها دهنده نمایش و دارد سمبلیک حالت حرکات این است آفرینى

 در پیروز اقوام ازدواج به اصلى غنایم از بخشى عنوان به و زور به زنان که است قدیم

 و عواطف گرفتن نظر در بدون ها درگذشته کدخدایى خانى، حاکمى، که بسا چه. آمدند مى

 وصلت آن به تن ترس، از عروس خانواده و کرد مى خواستگارى او از دختر فالن احساسات

 . باشد دردهایى چنین حکایت «شما ور نداریم زن ما شما مال شما حناى» بیت شاید. دادند مى



 گرفته نظر در مکانى بزرگى اتاق در گرنه و میشود پهن فرش باز فضاى در باشد خوب هوا اگر

 دالک. است نشسته( تمیز بالش چند یا صندلى) برتخت اصطالح به داماد که حالى در. شود مى

 در سفیدان ریش و بزرگان. شود مى شروع حنابندان ومراسم آورده در را داماد جورابهاى

 حنابندان مراسم نظارگر و نشسته[ داماد یعنى] شاه تخت بر و دور و مجلس باالى قسمت

 در پولها این ریزند مى داماد پاى به نقد پول مقدارى و شود مى بلند کدام هر سپس. هستند

 . است دالک الزحمه حق همان حقیقت

 شد گفته داماد مورد در که شرحى به را عروس حنابندان مراسم دالک زن مجاور، اتاق در

. ماند مى خود همسر پدر منزل در صبح تا را شب این داماد رسم، یک براساس. دهد مى انجام

 زیادى افرادى که فردا غذاى تدارک و تهیه در نحوى به داماد اقوام تمام نیز داماد منزل در

 برگزار مطلوبى نحو به مراسم تا ورزند مى اهتمام و کنند مى کمک نزدیک و دور از آیند مى

. شود مى پیدا دوستان و ها همسایه نزدیکان، میهمانان، کله و سر کم کم صبح 77 ساعت از. شود

 که هنگامى. نشیند مى میهمانان. است شده دیده تدارک منظور همین به که بزرگ اتاق در

 مثالً. کند مى میهمانان شمارش مأمور را کسى سفره مسئول. رسید نفر 755 یا 05 به تعداد

 از بعد. کنند مى تناول غذا میهمانان و پهن غذا هاى سفره سپس نفر، 755 کند مى اعالم آمارگیر

 داماد خانواده طرف از که فردى به نقد پول مقدارى حال فراخور به میهمانان غذا خوردن

 . دهند مى «کمکى» عنوان به است، شده تعیین

 عروس خانه طرف به دهل و ساز با جمعى دسته بصورت داماد اقوام پذیرایی، کار اتمام از بعد

 بر امروزه یا] اسبى بر را داماد کار، این براى. شود انجام «روعو» مراسم تا کنند مى حرکت

 اینکه امید به) نشسته او جلوى در خردسالى بچه پسر حالیکه در و نشانند مى[ موتورى

 در افتند مى راه به باشد آب که دیگرى جاى هر یا نهر رودخانه، سمت به( باشد پسر فرزندشان

 نو لباسهاى که حالى در آبادى دالک و پردازند مى رقص به وساز دهل با همراهان مسیر، طول

( عروس دوزى سدت با) زیبا روپوشى با را آن روى و داده قرار بزرگ مجموعه یک در را

 آب به وقتى. گذارد مى نمایش به را زیبایى رقص و گذارد مى سرخود بر را آن. است پوشانده

 .پوشند مى نو لباس سپس و استحمام روستا دالک توسط نموده لخت را داماد رسیدند،



 از که تختى روى بر داماد. شود مى برگزار sartarshak «سرتراشک» مراسم استحمام، از بعد

 به شادى و شور با کرده دوش به را او داماد اقوام از جوانى یا نشیند مى. است شده آماده قبل

 شود مى بسته داماد گردن بر کرده آماده عروس که «لنگ» یا سفید پارچه. نشاند مى تخت روى

 داماد، مادر. پاشند مى بام پشت از نبات و نقل و خرد پول. گردد مى آرایش مشغول دالک و

 مشغول دالک حالیکه در ایستند مى داماد تخت دور وار دایره داماد خویشان و خاله خواهر،

 : خوانند مى اینگونه کف با همراه است اصالح و آرایش

  باشد مبارک تراشک سر

  متراشیده سر که آنجا

  پاشیده مى نبات و نقل

  باشد مبارک تراشک سر

  متراشیده سر که آنجا

  بخشیده مى خوب کاله

 باشد مبارک تراشک سر

  متراشیده سر که آنجا

  بخشیده مى خوب قباى

  باشد مبارک تراشک سر

  متراشیده سر که آنجا

  بخشیده مى خوب شلوار

  متراشیده سر که آنجا

  بخشیده مى خوب ساعت

  متراشیده سر که آنجا



  بخشیده مى خوب انگشتر

  متراشیده سر که آنجا

  بخشیده مى خوب دختر

  متراشیده سر که آنجا

 بخشیده مى خوب داماد

 است داماد گردان بر که لنگى یا پارچه در عروس و داماد اقوام اشعار، این خواندن با همزمان

 .است دالک مال شد جمع هرچه و شود مى پول از پر لنگ و اندازند مى پول

 خوانده طایفه زنان و دختران توسط جمعى دسته صورت به نیز زیر ابیات تراشیدن هنگام به

 [: شود مى داده مراسم گزارش نوعى به و] شود مى

  متازه اسب کوه سر بر شاه

  مسازه حجله کوه پائین شاه

  مپوشه نوحاال «لنگوته» شاه

 مبخشه حاال کهنه شلوار شاه

 : برگردان

  تازد مى را شادى اسب مسرور شاه

 .هستند حجله تدارک حال در پایین در شاه اقوام اما

 .بخشد مى دالک به را خود کهنه لباسهاى و کند مى سر به نو عمامه داماد

 شمعدان و قرآن در آینه مراسم است قرار و اند ایستاده هم کنار عروس، و شاه که هنگامى

 :ندارد عمومیت امروزه که شود مى خوانده ذیل ابیات. گردد اجرا

  بادا مبارک دلدار ابروى نو ماه

  بادا مبارک یار و من آشنایى



  کتان بمانند یارست سر بر چادرى

  بادا مبارک انارست دانه پیرهن

  غبار و گرد چنان است نشسته ماه رخ به

  بادا مبارک دستمال دو شاه بدست

  آمد آخنه که فردوس چو آرا مجلس

 بادا مبارک زقرآن حمد یکى به

 شبیه تقریباً و گویند مى «بندونى عقد» آن به سیستان در که است عقد زمان زمان، اکنون، و

 . است ایران جاهاى سایر

 قید در اگر عروس پدر. است دیدنى و جذاب بسیار سیستان در «گرابرد» یا کشان عروس مراسم

 در عروس. شود بلند خواهند مى او از و آیند مى عروس پیش... و برادربزرگ. نباشد حیات

 عروس پیشانى او بزرگ برادر یا عروس پدر. کند مى گریه بعضاً و است غمگین کمى که حالى

 م گل»  گویند مى سیستانى لهجه به یا «برو بخت خانه به و برخیر: » گوید مى و بوسد مى را

 . دهد مى را معنا همان که «رفتنه وقت ورخیز

 اولین عنوان به عروس پدر. میدارد بر پا دارد رو و سر بر روبند حالیکه در آرام آرام عروس

 پدر افتخار به اطرافیان. کند مى هدیه عروس به طال مقدار فالن یا زمین هکتار فالن»  مثالً فرد

 به که دهند مى هدیه عروس اقوام فقط عروس منزل در. کنند مى هلهله و زنند مى دست عروس

 بر عروس که قدم هر براى داماد اقوام داماد پدر منزل در و. میگویند «پووردارى» آن

 . دارد ادامه حجله در تا کار این و. کنند مى تقدیم بیشتر یا تومان هزار 75. دارد مى

 خواهد مى او از زارى و گریه با و خواهد مى را مادرش باز میرسد حجله به عروس که هنگامى

 پایان بى الفت و مهر از است نمادى این و. باشد کنارش در همچنان او تا. ببرند را او نگذارد که

 و کف با است عروس حال زبان که ذیل ابیات زنان توسط مان ز این در بالعکس و مادر به فرزند

 :شود مى خوانده آهنگ

 ( ببرند که نگذار مرا توام، دختر من مادر اى) بره که نلى منه تونو، کنجکه مه ننه



 ( ببرند نگذار مرا توام، دست سوزن یا کار کمک) بره که نلى منه تونو، دستکه سوزن

 ( ببرند نگذار برند، مى گورى روستا راه از مرا)  بره که نلى منه مبره، گورى راه از

 ( ببرند که نگذار میبرند، النگو جفت یک با) بره که نلى منه مبره، چورى جفت خ

 ( ببرند که نگذار برند، مى سوار اى عده با) بره که نلى منه مبره، سوار خیل خ

 ( ببرند که نگذار برند، مى بنجار از)  بره که نلى منه مبره، بنجار ره از

 ( ببرند نگذار مرا برند مى دهل و ساز با) بره که نلى منه مبره، تومک و ساز با

 ( ببرند نگذار برند مى کمک روستاى از) بره که نلى منه مبره، کمک ره از

 ( ببرند نگذار برند مى مرا حاال همین بره که نلى منه مبره حاال نه فردا

 ( ببرند نگذار مرا هستم تو دخترک من مادر) بره که نلى منه تونو، کنجکه مه نه نه

 یا خاله غالباً و عروس نزدیکان از زنى برد، مى حجله داخل به را عروس داماد، حجله، درب

 حجله درب پشت و شود مى خارج سپس. کند مى عروس و داماد به را الزم نصایح عروس، عمه

 .نشیند مى انتظار به

 در خصوصا حاضر حال در شده یاد کیفیت با ازدواج مراسم برگزارى نحوه که است ذکر به الزم

. شود مى انجام گونه همان به هنوز سیستان روستایى مناطق در اما یافته تغییر کمى شهرى، نقاط

 شکل همان به شهرى نقاط در حتى سیستانى هاى خانواده برخى در حنابندان مثل مراسم بعضى

 ...شود مى انجام

 بلوچ قوم بین در عروسی مراسم

 ولی دارد مرحله 8 که مراسم این ولی است کرده حفظ را خود سنت و دور سالهای مانند تقریباً 

 شده محدود روز شبانه 9 به اقتصادی وضعیت و سنگین مخارج دلیل به مناطق از برخی در گاهاً

 های لباس مردم آن جریان در و هستند پایبند خود دیرینه های سنت به هنوز قوم این ولی

 خود سهم به هرکس و کنند می شادی غرق را مراسم تمام و پوشند می را خود بلوچی زیبایی

 .کوشد می جشن تر گرم هرچه برپایی در



 :است ترتیب این به ها بلوچ میان در ازدواج مراحلخالصه 

 ازدواج مراسم

 خواستگارى یا( Gendenent) گندنفت 

 به که را پول مبلغى و روند مى خواستگارى به داماد ٔ  خانواده طرف از گروهى مراسم این براى

 .نمایند تهیه را نیاز مورد وسایل عروس ەخانواد تا کنند مى تعین گویند، مى وشداد آن

 (عقد) بندان نکاح 

 دائى یا عمو مانند عروس نزدیک اقوام از یکى و شود مى برقرار داماد پدر خانه در مراسم این

 عقد از پس. گردد مى جارى( روحانی) موالنا توسط عقد صیغه. کنند مى شرکت عقد جلسه در

 .کنند مى “بجاری” یعنى کمک تقاضاى وى بستگان داماد،

 (عروسى) دوات

 و بستگان همه آخر، روز و شود مى برگزار پایکوبى و جشن داماد خانه در روز سه یا دو

 را داماد ناهار از بعد. گویند مى( Loweti) لوتى روز این به. شوند مى دعوت ناهار به اطرافیان

 یا چشمه به شستشو براى را او و انداخته چادرى او سر روى و کرده سوار بسته آذین شترین بر

 .برند مى قنات یا رودخانه

 جمعى دسته و پوشد مى نو لباس داماد سپس. کنند مى همراهى را وى زنان کف مردم مسیر در و

 داماد جلو عروس اقوام عروس خانه نزدیکى در. کنند مى حرکت عروس پدر خانه طرف به

 داماد و بدهند( سراپی) هدیه داماد به تا کنند مى پیاده را داماد و خوابانند مى را شتر آیند، مى

 در را او نزدیکان از یکى هدیه، دریافت قول گرفتن از پس. شود نمى پیاده نگیرد هدیه تا

 .برند مى اند کرده آماده پیش از که محلى به و گیرد مى آغوش

 Loweti) بانور لوت” را شام این. کند مى دعوت شام به را اى عده عروس پدر داماد، ورود با 

banor )نام به زن یک حجله جلوى در. شود مى حجله رهسپار داماد شام از بعد. نامند مى 

 خانه به سپس و مانند مى حجله در تمام روز سه عروس و داماد. ماند مى داماد منتظر “دری دم”

 دیدار به ناهار از بعد. گویند مى( gendokan) گندکان دیدار این به که روند مى داماد پدر



 میان در آنان زندگى محل. گردند برمى داماد پدر خانه به دوباره و روند مى عروس ٔ  خانواده

 .است داماد قبیله

 جهازبرون, بلوچی عروسیشرح جزییات 

 .است بهار در معموال ها بلوچ ازدواج زمان

 قوم این دور های سال رسم همچون بیش کما ایرانی های بلوچ میان در ازدواج مراسم برپایی

 گرچه. آید درمی اجرا به ها بلوچ میان در همچنان عروسی مراحل از مرحله 8 دستکم و است

 9 ای برنامه به بلوچی عروسی روزی شبانه 1 مراسم اقتصادی وضعیت تغییر واسطه به اینک

 در آنچه. است مشهود و ملموس آن در ها سنت به پایبندی هنوز اما شده محدود روزی شبانه

 به که بلوچستان از مختلفی مناطق در که است محلی مردم با گفتگوهایی حاصل آمده ادامه

 نیکشهر، سرباز، بمپور، ایرانشهر، چون شهرهایی نظیر ساکنند، است معروف «مکُران» سرزمین

 ... . و چابهار

 کجا درباره بدانیم باشد الزم آوریم میان به سخنی رسوم و رسم از بخواهیم آنکه از پیش شاید

 .کنیم صحبت خواهیم می مردم کدام و

 .ندارد وجود جهیزیه و عقد سفره بلوچی عروسی در

 عروسی زمان*

 به خرما رسیدن زمان تا البته زمان این. بهارگاه کنند؛ می ازدواج بهار در معموال ها بلوچ

 تا بلوچی های عروسی دلیل همین به و است متغییر آنها استراتژیک و مهم محصول عنوان

 .دارد ادامه نیز شهریورماه

 عروسی مراحل* 

 اجرا در جزیی هایی تفاوت و است ایرانی رسوم و رسم تابع نیز ها بلوچ در ازدواج مراسم

 برای وقایع همین وگرنه کند پیدا نمود رسم آن خواندن نحوه در شاید ها تفاوت این. دارد

 عروسی در توان می ها بلوچ رسم اساس بر بنابراین. افتد می اتفاق نیز اقوام سایر در عروسی

 .دید است آمده ادامه در که را مرحله 8 نیز کنونی های



 که «مال بربند. »است برون بله همان نوعی به که «هِبَرجنی» ،( نون و گاف کسر به) «گِندونِن»

 به رفتن برای عروس آن در که «بندی جُل. »است مهریه و عروس مال تعیین برای مراسمی

 که «دوزوکی حِنا. »ببیند مدت این در را او کسی نباید و نشیند می بسط عروسی مراسم

 اصلی حنابندان مراسم که «راستکی حِنا. »است حنابندان شب از پیش غیررسمی حنابندان

 و. است مربوط داماد و عروس کردن آماده به که «مشاطه» و «سرآب» یا «سرآپی. »است

 این از مشترک زندگی و شوند می یکخانه عروس و داماد آن در که «یکجایی شب» سرانجام

 .شود می آغاز نقطه

 این بنابراین،. است نشستن معنای به نیز «نِن»و دید معنای به بلوچی در «گِند» ؛«گِندونِن* »

 می دختر خانواده نزد پسر خانواده بزرگان آن در که است شده گذارده مراسمی بر عنوان

 خانواده آن دختر به پسر خانواده مندی عالقه موضوع اند آمده هم گرد که مجلسی در و روند

 همچنان سنتی کامال شکل به و معمول طور به. کنند می اعالم را خواستگاری و اعالم را

 را دختری پسر خانواده کل در و مادر. کنند می ازدواج خانواده توصیه اساس بر بلوچ پسرهای

 مطرح گِندونِن  مراسم در موضوع این عروسی مراحل آغاز برای سپس و دهد می قرار نظر مد

 .شود می

 دختر خانواده سکونت محل کدخدای سراغ به باید موضوع این طرح برای پسر خانواده گاه

 برپایی هنگام به. برساند انجام به را مهم این فامیل یا محل بزرگ یا سفید ریش باید گاه و بروند

 از نشان که یابند می حضور مجلس به بزرگانی خانواده وسع به توجه با نیز گِندونِن  مراسم

 به نفرات تعداد خانواده شان دادن نشان برای است ممکن گاه. باشد داشته پسر خانواده بزرگی

 بر گذاری نشان نوعی کخ «کنان حلقه» مراسم مرحله این در. برسد نیز آن از بیش و 755

 و ساعت همراه به انگشتری ای حلقه داماد خانواده و شود می گذارده اجرا به نیز است عروس

 .دهند می هدیه عروس به طال

 در مشترک زندگی و عروسی اساس و شود می گفته «برون بله» مراسم همان به ؛«هِبَرجنی*»

 مثبت پاسخ مراسم این در خواستگاری از پس دیگر عبارت به. شود می گذاشته بنا مرحله این

 .شود می آغاز اینجا از ها ریزی برنامه سایر و اعالم دختر خانواده



 های خانواده اگر. دارند حضور طرفین یک درجه اقوام بربندمال مراسم در ؛«مال بربند*»

 بربندمال مراسم در تا کنند می دعوت نیز را او باشند قائل خاصی احترام خاصی شخص برای

»  و «هبرجنی» ،«نن و گند» مراحل همه است ممکن گاه البته. بپردازند مهریه تعیین موضوع به

 اما. کنند می تعیین نقد پول را عروس مهریه معموال. درآید اجرا به مراسم یک در «بربندمال

 شده تعیین عروس مهر عنوان به نیز خرما نخل که شود می دیده گاه سرباز چون مناطقی در

 دامداری رونق سبب به شود می شناخته بلوچستان در سرحدات عنوان به که نیز خاش در. است

 .دارند قرار نظر مورد مهریه تعیین عنوان به نیز گاو و شتر

 رسم این. کند می هدیه داماد به عروس مال عنوان به را طال که است این ها بلوچ میان در رسم

 مراسم برگزاری عروس خانواده گاه. آید درمی اجرا به طال کیلو 0 تا مثقال 05 هدیه با

 مابقط و شود می داده هدیه طال از بخشی نیز گاه. کند می منوط طالها تحویل به را عروسی

 و گرفته کسی نه و داده کسی نه ها بلوچ میان در که مهریه خالف بر. شود می قید نامه نکاح در

 می بدل و رد حتما را طالها این بخشند می را خود مهریه معموال زنان نیز طالق هنگام به حتی

 .کنند

 زمان. کنند می تعیین مرحله این در نیز را عروسی زمان شد اشاره نیز پیشتر که همانطور

 می کار به ها بلوچ که است اصطالحی «بهارگاه. »است اسفندماه از بعد معموال بلوچی عروسی

 فصل به عموما اما شده انجام زمستان یا تابستان چله در که هست هم هایی عروسی البته. برند

 .دارند توجه عروسی انجام برای خرما برداشت زمان تا بهار

 با و شود می بافته معموال. است دوخت دست ای پارچه ها بلوچ میان در جل ؛«بندی جُل*»

 خوانده جل که دستی صنایع پارچه این از. شود می تزیین کاری آینه و بلوچی دوزی سوزن

 به رویی و رنگ بندی جل با بلوچی عروسی مراسم. شود می استفاده پرده عنوان به شود می

 1 قبال. شود می آغاز بندی جل با عروسی اول روز معموال. شود می تر جدی و گیرد می خود

 روز شبانه 9 در معموال سنگین مخارج سبب به اینک اما است بوده برقرار عروسی روز شبانه

 .شود می بندی جمع

 یک درجه خانواده حضور با بندی جل. شود می آغاز بندی جل با اول روز معموال بنابراین

 می قربانی مرحبه این در نیز گوسفندی معموال. گیرد می انجام عروس خانه در داماد و عروس



 که شده آذین پارچه همان و گیرند می نظر در عروس استقرار برای را اتاقی بعد. است شده

 وجود به اتاق یک در را حائل فضایی و کنند می وصل دیوار سوی دو به را شود می خوانده جل

. بماند منتظر نظرها از دور جل این پشت یکجایی مراسم زمان تا باید عروس که آورند می

 جل فاصله در. است بوده نظر و جادو از عروس داشتن نگاه دور برای رسم این معتقدند ها بلوچ

 در. بیند نمی محرمان و خاص نزدیکان جز به کسی را عروس عروسی، مراسم پایان تا بندی

 بر نقابی باید و شود همراهی اقوام و نزدیکان از تن دو همراه به باید او نیز حاجت رفع زمان

 .باشد داشته چهره

 بلوچستان در عقد مراسم, بلوچی های عروسی 

 بلوچی های عروسی در فرعی مراسمی دوزوکی حنا مراسم دوزوکا؛ حنا یا «دوزوکی حِنا*»

 شکل به مراسم این گویا شود می متبادر ذهن به هم عنوانش از که همانطور. شود می محسوب

 عروس و داماد سر روی هرکدام طرفین های خانواده مراسم این در! شود می برگزار دزدکی

 مراسم این در گاهی. دهند می انجام پول روی حنا دادن قرار با را کار این و گذارند می حنا

 در مالی پشتیبانی این البته. شود می مالی پشتیبانی فامیل و اقوام سوی از عروسی هزینه

 اند کرده کمک او به که افرادی های عروسی سایر در آینده در داماد تا شود می ثبت دفتری

 .شود شریک خیر امر این در نیز او و شده حاضر

 عده معمول طور به. شود می آغاز بستگان و اقوام از دعوت مراسم حنادوزوکی مراسم فردای

 و ها آبادی و روستاها در بستگان دیگر سراغ به شوندو می داوطلب فامیل مردان و زنان از ای

 باب در را ای چنددقیقه و زنند می را بستگان خانه در آنها. روند می دیگر شهرهای طور همین

 و شد مراجعه ای خانه به اگر. کنند می دعوت را خانواده آن سپس و داده توضیح عروسی

 قرار نظر مورد خانه در جلوی خاص شکلی به را چوب دو کننده دعوت نداشت، حضور کسی

 مراجعه عروسی برای دعوت قصد به کسی شود متوجه او خانه صاحب مراجعه در که دهد می

 .است بوده کرده

 همراه خاص آهنگ و ساز با معموال. شود می اتالق حنابندان اصلی مراسم به ؛«راستکی حِنا*»

 دعوتی. زند می تندتر عروسی مراسم به رسیدن برای کارها نبض بعد به کار اینجای از و است

. است آماده مرحله این در عروسی وسایل همه. باشد شده نهایی باید دیگر مرحله این در ها



 از کدام هر. متفاوت محل در جداگانه هرکدام ولی. شود می شروع داماد و عروس حنابندان

 شب. شود می بسته حنا دستها معموال. شوند می گذاشته حنا بستگان توسط داماد و عروس

 آشپزی و بینند می تدارک شب همین در را عروسی ولیمه و مانند می بیدار صبح تا را حنابندان

 .شود می آغاز شب این از عروسی میهمانان برای

 اصطالح به و برند نمی داماد نزد را عروس بلوچی عروسی در ؛«مشاطه»و «سرآپی*»

 عروس ماشین بنابراین. رود می عروس نزد است داماد این عوض در و ندارند«  کِشان عروس»

 زندگی در آب اهمیت به توجه با معموال! داریم داماد ماشین بلکه نداریم کنونی زمان در هم

 به را داماد دارد آنان زندگی در که اهمیتی و قائلند آن برای حیات در که نقشی و ها بلوچ

 استحمام آب در را او داماد خانواده آنجا در و بردند می جاری رودخانه یا قنات نزدیکترین

 .کردند می

 می قنات و رودخانه به سپس و رود می آرایشگاه یا سلمانی به داماد ابتدا نیز حاضر حال در

. برند می شهر این شمال در دامن رودخانه به را دامادها معموال ایرانشهر در مثال برای. روند

 می مشاطه را قسمت این. کنند می آماده عروسی مراسم برای را عروس نیز زمان همین در

. است عربی زبان در سلمانی و آرایشگر معنای به «مطاشه» کلمه یافته شکل تغییر که گویند

 چیزی است آغاز حال در عروسی مراسم وقتی او آرایش و عروس کردن آماده از بعد مشاطه

 و بندی جل مراسم ترتیب این به و دارد برمی عروس چهره از نقاب و گیرد می هدیه عنوان به

 .یابد می پایان نیز او احتزار

 قسمت این باشد نشده خوانده خطبه اگر شود می آغاز که عروسی مراسم ؛«یکجایی شب*»

 معموال ولی. است آمده نیز خواندن خطبه شرح بعدی قسمت در که آید درمی اجرا به نیز

 شوند می یکجا پدرزن خانه در داماد و عروس مراسم از بعد. است شده خوانده قبال عقد خطبه

. است زناشویی و مشترک زندگی آغاز که خورد می رقم یکجایی شب آنها خود اصطالح به و

 در روز 4 تا معموال و کنند می آغاز را خود زندگی پدرزن خانه در ترتیب بدین داماد و عروس

 .هستند مستقر پدرزن خانه

 می برگزار «صبا مبارکیان» مراسم عروسی از بعد روز واقع در و یکجایی شب مراسم از بعد

 بعد نیز داماد و عروس. روند می آنان نزد داماد و عروس به گفتن تبریک برای اقوام که شود



 می داده دیگری میهمانی آنجا در و روند می داماد پدر خانه به عروسی از بعد چهارم روز از

 مراسم این با دهند ادامه را زندگی داماد پدر خانه در داماد و عروس که باشد قرار اگر. شود

 می پیدا ادامه بیشتر و یکسال تا گاه که مدتی تا صورت این غیر در و داد خواهد روی اتفاق این

 و طرفین توافق به کامال موضوع این. بود خواهند مستفر عروس خانه در داماد و عروس کند

 .دارد بستگی داماد توانمندی

 جهیزیه و عقد سفره

 مسجد در معموال را عقد مراسم ها بلوچ. ندارد وجود جهیزیه و عقد سفره بلوچی عروسی در

 هیچ بدون و مسجد در است ممکن همچنان مراسم این نیز حاضر حال در و اند کرده برگزار

 گذاشته اجرا به عقد مراسم نیز خانه در مسجد بر عالوه اینک اما. شود جاآورده به تشریفاتی

 عاقد وقتی. گوید نمی «بله» داماد به مستقیم طور به عروس خطبه خواندن هنگام به. شود می

 عروس تا فرستد می عروس خانه به را نفر یک رود می داماد خانه به خطبه خواندن برای

 .کند تعیین وکیل عنوان به را شخصی

 بزرگ عموی معموال عروس. شود می تعیین عروس پدری خانواده از معمول طور به وکیل این

 وکیل از و داماد از عاقد وکیل تعیین با سپس. کند می معرفی وکیل عنوان به را خود پدر یا

 خبری هیچ بلوچی عروسی در. خواند می را خطبه بعد و پرسد می نکاح و مهریه درباره عروس

. نیستند خود دختران برای خانه وسایل خرید نگران ای خانواده هیچ بنابراین. نیست جهیزیه از

 معموال که خواب وسایل و لحاف از. باشد کرده تامین پسر باید را زندگی وسایل تمام عوض در

 .دهد می روی دیگری اتفاقی عوض در. زندگی برای ضروری و الزم اقالم دیگر تا است رسم

 تا گاه اقامت این. کند می اقامت پدرزن خانه در یکجایی، شب و عروسی مراسم از بعد داماد

 را زندگی اسباب و خانه داماد نیز گاه. ندارد اذهان در بدی جنبه و کند می پیدا ادامه یکسال

 فرادا صورت به زندگی معمول طور به. کند می آغاز را زندگی خود خانه در و  کرده فراهم

 تا کنند می آغاز را زندگی داماد یا عروس خانواده با بلوچ، داماد و عروس و شود نمی آغاز

 داماد که بعد و شود فصل و حل مرور به و کند جلوه تر کمرنگ اشان زندگی نواقص و کمبودها

 .شوند می مستقل وقت آن یافت را اقامت برای جایی گرفتن استطاعت



 بجار* 

 و اغنیا برای هم بجار سنت این و کند ازدواج خواهد می که است جوانی به کمک معنای به بجار

 نیز عوض در و دارند مشارکت و تعاون رسم این در فامیل و شود می استفاده فقرا برای هم

 مشارکت هستند ازدواج خواهان آینده در که جوانانی سایر بجار در است موظف و مکلف جوان

 جوان آن خانواده به کمک بعنوان را مبلغی و کند ادا جوان پدرآن به نسبت را خود دین و

 شرف ر جوانان به خود مالی توان براساس هرکسی و نیست اجبار رسم این و کند پرداخت

 لوئان()  داماد اسم) فالنی .کند برگزار را خود عروسی مراسم بتواند تا میکند کمک ازدواج

 عمل این به و دهد می او به باشد مقدور برایش که آنچه شخص آن و(  بده بجارون بکنان سیرء

 بضاعت و توان به وبستگی باشد چیزی هر تواند می بجار و گویند گرفتن کمک یا کنگ بجار

 که باشد می او آینده برای انداز پس نوع یک دهنده بجار برای عمل این و دارد دهنده بجار

 دیگر درصد05 و هست نابودی حال در سنت این از درصد05 و نیست چیزی چنین امروزه ولی

 و ننگ را رسم این بقیه و دارند قبول را رسم این کنند می زندگی ها روستا در که مردم از

 .دانند می آبروریزی

 ای( ترانه) صوت گویند، می هم( هالو) آن به اختصار به که(    halo hâlo halo) هلو هلوهالو

 در.  شود می خوانده شادمانی گونه هر مناسبت به گاهی و عروسی هنگام به عمدتا که است،

 حنا پایش و دست به یا و پوشانند می عروسی لباس عروس به که زمانی عروسی، مراسم

 با صوت این پوشانند، می نو لباس او بر و برند می حمام به را داماد که زمانی یا و. بندند می

 و اوصاف ذکر آن موضوع. شود می خوانده جمعی دسته صورت به زیبایی و هماهنگ آهنگ

 شرکت شادمانی ابراز برای هیجانی حالت آن در که است، داماد یا عروس برجسته های قابلیت

 . شود می اجرا مراسم از بردن لذت و کنندگان

 ساز، نبودن صورت در و تمبوره، یا و نگده، دیره، ، قیچک ، رباب مثل سازهایی با همراه هالو

 نقش آن اجرای در زنان و گردد می اجرا جمعی صورت به هالو. شود می اجرا هم ساز  بدون

 غیر بیتی آهنگ خوش خواننده یک: است زیر شرح به آن اجرای نحوه. دارند تری فعال

 :گویند می بند ترجیع صورت به حاضرین و خواند، می خوش آهنگ با را تکراری

 بت هلو وشین ، هلو هالو هلو



 بگویید خوب باش شاد یک

 چنان یی گل من ، انت نواب سالونک کنت هالو هلو بابه

 بگویید من خوب و گل داماد برای خوب باش شاد یک بابا ای

  هلوئی وشین ات کن هالو هلو

 منیگ میر ات کن هالو هلو

 دهید انجام من امیر برای قشنگ و خوب باش شاد یک

 دور چه آتکگ ات کن هالو هلو

 نور چمانی ات کن هالو هلو 

 بگوید باش شاد یک و است آمده دور راه از باش شاد یک

 نورانی چشمان از

 یلینء میر ات کن هالو هلو

 گدینء آپل ات کن هالو هلو  

 دارد گل پر لباسهای که قوی امیر برای باش شاد یک

 مزارء شیرین ات کن هالو هلو

 راء دل دریا ات کن هالو هلو

 دارد دریای دل که مرد شیر امیر برای باش شاد یک

 کتارء زهم ات کن وهالو هلو

 میارء لج ات کن هالو هلو

 غیرت با امیر برای گرز شمشیر برای بگو باش شاد یک

 باحیا و



 بلوچان شاهین ات کن هالو هلو

 ن روچا ماهء ای ات کن هالو هلو

 صورتێ  خوش و بزرگ های بلوچ برای بگوید باش شاد یک

 دف ، ،تمبوره نگده ، دیره ، قیچک ، رباب: عبارتنداز استفاده مورد وسایل و ابزار

 antokig انتوکیگ

 جل برای دعوت انتوکیگ اصلی کار(دشتیاری-سرباز-نیکشهر-چابهار) جنوبی درمکران

 که اتاق از کنجی در ای وپارچه پرده بستن از است عبارت jolbandiبندی حل.باشد می بندی

 رفع برای مگرفقط باشد آنجا بایستی آن پایان تا عروسی اول از گذارند می آنجا در را عروس

 .حاجات

 همیاری به دعوت یعنی انتوکیک کلمه معنی

 در کردن کمک جهت داماد خانواده زنان توسط فامیل کردن دعوت کلی جمله یک در انتوکیک

 با دارد همسانی بجار با وتقریبا است ازدواج از قبل رسومات و آداب از دیگر یکی است عروسی

 انجام ولی باشند می داماد خانواده وخانمهای زنان انتوکیگ دهندگان انجام که تفاوت این

 داماد خانواده زنهای عروسی مراسم از قبل باشند می داماد خانواده مردان بجار، دهندگان

 سازند می خبر با را آنها و روند می آنها سراغ به دیگر زنهای کردن دعوت و دادن خبر برای

 که خوشبویی و شیک لباسهای زنان گروه این کنند می( سهیگ) را آنها محلی اصطالح به که

 می زبان بر خبررسانی درهنگام که جمالتی معموال.  کنند می استفاده است شادی دهنده نوید

 به وبا بخیسانیم حنا(  داماد اسم) فالنی برای که بیائید امشب:  باشد می زیر شرح به آورند

 شود می محلی زبان در که بگزنیم حنا(  داماد اسم) فالنی دست

 شود می رسانده خبر آنها به که وزنهایی( دیئن دستءَ به حنا ء فالنی ـ شلینین ء حنای بیائیت)

 . دهند می خبر حامل زنان به داماد خانواده به کمک جهت را چیزی و

 hazm gare:  گری هزم



 هزم آن به بلوچی زبان در)  عروس سرپرست یا محرم عنوان به که کسی مهریه تعیین درهنگام

hazm گویند می گری هزم آن به گیرد می شیرینی عنوان به را چیزی داماد از( گویند می . 

 mall مال

 بلوچی عرف در که گیرند می شیرینی عنوان به داماد از عروس مادر و پدر که چیزی(  پولی)

 می شیر حق عنوان به داماد از پول مقداری زن مادر جاها دربیشتر که گویند می مال آن به

 . دهند می هدی دیگری چیز یا و منزل اسباب داماد و عروس به عوض در و گیرد

 Hennaeeحنّایی

 شده جمع وآشنایان خویشاوندان شب آن در گویند می حنابندان شب را زفاف شب از قبل شب

 همان از و خیسانند می حنا عروس پیش که است آن بر رسم جاها بعضی در خیسانند می حنا و

 می زنان پیش دیگر سینی ویک مردان پیش سینی یک سپس و برند می داماد برای حنا

 و خیسانند می حنا عروس پیش وهم داماد پیش هم جا دو جاهاهر بسیاری در ولی چرخانند

 وکمک شیرینی عنوان به عوض در هم وآنها چرخانند می مردم وپیش گذارند می سینی داخل

 هست هنوز که هنوز رسم این سراوان و سرباز و ایرانشهر در معموال که.  دهند می آنها به چیزی

 انها رسم چابهار در و کنند نمی جمع را پول ولی هست رسم چنین خاش و زاهدان در ولی

 .است پاکستان کراچی و گوادر رسم مانند

 Litvare واری لیت

 جهت را داماد شده، جمع داماد وخویشاوندان آشنایان همه زفاف شب از قبل روز( بعدازظهر)

 و برند می شهر داخل در یا شهر از بیرون جایی به موسیقی و رقص و طنبوره و ساز با استحمام

 و رقص با همراه مراسم این.  کنند می استحمام خانه همان درداخل را داماد جاها بعضی در

 حمام از داماد آمدن بیرون محض به باشد می مسابقات و تیراندازی مانند مراسماتی و پایکوبی

 و موسیقی گروه وبه ریزند می ارزش با چیزی یا پول وشادباش مبارکی عنوان به او بر

 ایرانشهرو در امرزوه که گویند واری لیت آن به که دهند می چیزی ها رقاص و نوازندگان

 بیرون به شستن برای را داماد و میشه برگزار بلوچستان شهرهای بقیه از بیشتر خاش و زاهدان

 .برند می شهر از



 posht tahtaik  دربانی یا ایک تخته پشت

 و گرفته را داماد جلوی زنی آورند می عروس اتاق در به را داماد که هنگامی زفاف شب در

 ورود اجازه ندهد او به پاداش عنوان به را چیزی داماد تا و شود آن وارد داماد که گذارد نمی

 که.  است بوده عروس خدمتگذار مراسم روز چند این در که است کسی معموال زن این و ندارد

 .ورزند می امتناع آن دادن واز کرده فرض عروس خانواده مالیات را آن بعضی امروزه

 sargoap:سرگوپ

 شب در که بوده این بر رسم دور های گذشته در.بافد می را عروس موی که است زنی سرگوپ

 کاررا این داشتند که براعتقادی بنا که. کنند همبستری نبایستی وداماد عروس ازدواج اول

 کار این از جلوگیری برای بنابراین. است شگون بد زوجین برای که دانستند می نحس امری

 عمل این دین علمای زمان گذشت با خوابید می صبح تا هوشیارانه وداماد عروس وسط سرگوپ

 .شد سپرده فراموشی دست به کم کم که کردند معرفی وخرافه بدعت

   گیواری

 بلوچی زبان به یا و آرایش زفاف شب برای را عروس که وقتی عروس استحمام بعداز

 با ازقبل که( زن) داماد نزدیک اقوام یا خواهران عروس، ه و گویند میsngaragسینگارگ

 .دهند می هدیه او به اند داشته نزدیک رابطه عروس

 : خواستگاری

 به و بچگی زمان از بیشتر معموال نامزدی و است ای وطایفه فامیلی ها ازدواج اکثر بلوچستان در

 تولد درهنگام کنند می بُر ناف اصطالح وبه گیرد می صورت(  وپسر دختر) نوزاد دو تولد هنگام

 آنها بادختر پسرش نامزدی اعالم گونه بدین داد را ماما بر ناف دستمزد و پول زنی اگر دختری

 مثال که است صورت بدین نامزدی و است رفته میان از دیگر رسم این امروزه اما کند می را

 دختر خانواده بزرگتر پیش را خود پدر معموال کند خواستگاری دختری از خواهد می که کسی

 . کند ازاوخواستگاری و فرستد می

 (ازدواج حلقه)و neshanagنشانگ بردن ، نامزدی



 که باشید آماده وقت برای که دهند می خبر عروس خانواده به انگشتر بردن از قبل وقت چند

 برای آماده و کنند می جمع را خود فامیل و آشنایان عروس خانواده و آوریم می انگشتر

 آن در که است موسیقی و رقص و شادی با همراه مراسم این و ش خانواده با داماد رسیدن

 که دهند می عروس دست به را انگشتر داماد بزرگتر خواهر یا داماد مادر که آن بر رسم معموال

 که)دهد می داماد دست انگشتربه عروس و عروس دست به را انگشتر داماد خود امروزه البته

 دست یک بیشتر است همرای که چیزهایی معموال و( باشد می یلوچی غیر فرهنگ تهاجمات از

 شیرینی یا بیاورند ازدواج شیرینی که شده مد هم وامروزه. دیگر وچیزهای ساعت و کامل لباس

 . دوستی

 عقد و عقدنامه نوشتن

 مدتی ـ لباسها بردن از بعد و لباسها ازبردن وقبل شود می انجام روش چندین به معموال عقد

 فامیل و آشنایان همه مراسم این در رفاف شب از قبل روز ـ ازدواج مراسم شروع از قبل

 به شروع شیرینی صرف از پس شوند می جمع کردن وعقد مهریه تعیین برای داماد و عروس

 کنند می( نویسد می رادرآن مهریه عاقد مالیا که است کبزکاغذی: kabz کبز) عقدنامه نوشتن

 ودر آورند می در هم عقد به را داماد و عروس و خوانند می را عقد خطبه مهریه تعیین از وپس

 . کنند می خوشبختی دعای او وبرای گویند می تبریک داماد به حاضران آخر

صفا وصمیمیتی که ازدواج های قدیمی با مراسمان سنتی داشت همدلی وکمک ودل خوشی بود 

 روزهای خوش برای همه.که امروزه کمتره به امید 
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