
 

 آداب ازدواج در شهرستان سیریک
 
 

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، 
(Reza_najjarian@yahoo.com) 

 فارسی دانشگاه یزددانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات ، 
(batooltorkamani@yahoo.com 

 چکیده
های دریای عماان اساک کاه از ظ اار خااری ی و      شهرستان سیریک در جنوب شرق هرمزگان، واقع در مجاورت کرانه
هاای سانتی ایا     عامیانه سیریک، فرهنگ و ارزشفرهنگی اجتماعی دارای ادب و فرهنگ متفاوخی اسک. اساس ادبیات 

هاای  کننده هویّک ملّی و قومی ای  مرز و بوم اسک. ازدواج در ای  منطقاه از آیای   خوان گفک معرفیمنطقه اسک که می
سنّتی پایدار و ماندگاری اسک که مانند دیگر نواحی استان هرمزگان،  براساس معتقدات عامیانه مردم به اشکال گونااگون  

گردد واز درجۀ اهمیّک خاصی برخوردار اسک. امروزه برپایی مراسم ازدواج در میان مردم سایریک و مناا     برگزار می
ا راف آن نیز دچار خغییرات اندکی شده اسک اما بسیاری از آداب به جای مانده از گذشته نیاز، اماروزه حفار گردیاده     

ای و نیاز مطاظعاات   خوصیف و خ لیا  باه روش کتاب اناه    اسک. در پژوهش حاضر، سعی برآن شده که بر اساس شیوه
میدانی، مراسم آیینی ازدواج در میان مردمان شهرستان سیریک که مقدمات آن، شاام   خواساتگاری، ناامزدی، عقاد و     

ای برجساته و  همچنی  جش  حنابندان و خشریفات مربوط به روزعروسی با خکیه برخ والت آن از گذشته خاکنون، به گونه
 خوجه به جزئیات، بررسی گردد.   با

 واژگان کلیدی  شهرستان سیریک، ادب عامه، سنک و فرهنگ، ازدواج
 
 . مقدمه1

ای مجموعهه »در زبان فارسی از فولکلور به ادبیات عامه یا ادبیات توده یا فرهنگ عوام تعبیر شده است. فرهنگ عامه 
ها، سهرر و اهادو و ّهّع عامیانهه رهه در میهان مهردم        ضرب المثل ها،های عامیانه، نمایشنامهها و قصّهاست از ترانه
های شفاهی تعله  دارد و در اوامهم ملتلهش، شهیوک تفکهر و      سواد رواج دارد. بنابراین بیشتر به روایتابتدایی و بی

 (. فرهنهگ عامهه  77: 7711)میرصهادقی،  « رنهد های اوامم را به ّور شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقهل مهی  ارزش
دارای دو حوزک مهم ادبی است. یکی ادب رسمی و دیگری ادب عامیانه ره در واقم فرهنهگ سهنتی اسهت و میهرا      

ادبیات فولکلور از گذشته تارنون به ّور مستمر و عجیع با تاریخ بشر همگهام بهوده   »سازد. معنوی یک اامعه را می
 (.77: 7737)سیپک، « است

تری داشته باشد هویت خود را شناخته اسهت. ادب عامیانهه   آشنایی بهتر و دقی هر فردی با تاریخ گذشتگان خود 
ههای فرهنگهی   ها و اوامم ملتلش در ّول تاریخ است ره بیان رنندک ارزشبلش مهمی از میرا  فرهنگی ملت»نیز 

لت و قهدمت را  های ادبیات مکتوب و رسمی را دارد بلکه مردمی بودن و اصا و سنتی ااتماعی است و نه تنها ویژگی
 .(713: 7731)انزابی نژاد، « بیشتر دارا است

هایی ره شهرستان سیریک در ادب فارسی دارد فرهنگ عامیانهه آن بلصهوا احکهام مربهو  بهه      ازامله ویژگی
 اقهوام، عناصهر   تمهامی  میان در این مراسم گردد. برپاییها قبل باز میازدواج در این منطقه است ره قدمت آن به قرن

ی ادیهان از اهمیّهت بسهیار     از آنجایی ره ازدواج در همه»است  رایج همة ادیان بین وآیینی است ره در دارد ریمشتر
زیادی برخوردار است، احکام مربو  به آن نیز در شمار اولین و مهمترین احکام شرعی قرار می گیرد، بر این اسها   

 شود و مردوده و چگونگی روابط بندی میند ّبقهانسان به مررم و غیر مررم، و نیز خویشاوند و غیر خویشاو
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 (.713: 7731لطیفی، «)گرددایشان تعریش می
توان ارائه ررد این است رهه  از ازدواج تعاریش گوناگونی بیان شده است تعریفی ره از ازدواج در دنیای امروز می

ست ره آدمی در سهایة آن در خهط   ازدواج قراردادی رسمی برای پذیرش یک تعهد متقابل اهت زندگی خانوادگی ا»
(. از دیگر تعارف ازدواج از نظرگهاه دیهن و   733: 7713)قائمی، « گیردای از زندگی قرار میسیر معین و شناخته شده

ازدواج از نظر اسالم پیمانی مقد  است؛ پیمانی ره برقراری آن بر اسها   »توان به این نظر اشاره داشت ره اسالم می
 (.73)همان: « وم، تشریفات و سنت و قوانین خاصی استمقررات، آداب و رس

های ملتلش زندگی، آداب و احکام ازدواج نیز دچار تغییراتی گردیده اسهت بهه   امروزه با تواه به ترول در زمینه
 را ازدواج وقهو   پیرامهونش، شهرایط   با او پیچیدک روابط و انسان ااتماعی زندگی»توان اذعان داشت ای ره میگونه
)التجهائی و عزیهز زاده،   « دهدمی قرار سیاسی حتی و امعیتی اقتصادی، ااتماعی،  متغیرهای با روابط دوسویه ترت
 واقعیهت  ااتمهاعی، یهک   زنهدگی  ههای انبهه  از دیگهر  بسهیاری  هماننهد  ازدواج حوزک در (. تغییر و ترول7: 7733

از دالیهل   توانااتماعی را می- اقتصادی توسعهگردد و عواملی چون مرسوب می مدرن دنیای در زندگی انکارناپذیر
زدایی حررهت رهرده اسهت بهه     تغییر برشمرد. تغییرات سنت و فرهنگ در شهرستان سیریک در مسیر تنو  این اصلی
 ای ره این تروالت به شکل مرسوسی در احکام ازدواج این شهرستان نیز قابل مشاهده است.گونه

رننهد.  ترریع امعیتی، اقوام ملتلش با فرهنگ عامیانهه متفهاوت زنهدگی مهی     امروزه در ارثر نقا  رشور از لراظ
گذراننهد و  های ملتلفی در رنار هم روزگار میچنان است ره معموالً در یک استان، قومیتتنو  قومی و فرهنگی آن»

(. در 773: 7737ری، )ذوالفقها « افزاینهد با پایبندی به آداب و رسوم دیرین خود، بر گوناگونی فرهنگ ایران زمین مهی 
ها از امله قومیت بلوچ به دلیل مجاورت با انوب مُکران و سیستان و بلوچسهتان  شهرستان سیریک نیز انوا  قومیت

دهنهد و برخهی از   های بلوچ شهکل مهی  قابل مشاهده است. به ّوری ره بلش زیادی از شهرستان سیریک را قومیت
تهوان گفهت آمیلتگهی    ا اقوام بلوچ مشترک اسهت. بهر ایهن اسها  مهی     آداب و سنن مربو  به ازدواج دراین منطقه ب

 و سنتی زندگی توان اضافه ررد ره درها در این منطقه یک فرهنگ اصیل را به واود آورده است. همچنین میقومیت
رود بسیاری از آداب و رسوم و باورهای مردم، ریشه در تهاریخ و تمهدن ایهران باسهتان دارد. بها و     »گذشته  ای ّایش

ههای اسهالمی    ای دیگر، ازآن رو ره مباینتی با مفهاهیم و ارزش ای از این آداب و رسوم از میان رفت و پارهاسالم پاره
 (.31: 7737)صبری، « نداشت باقی ماند

 
 پیشینه خ قی  .1

 در زمینة ادبیات و فرهنگ عامیانه شهرستان سیریک و شهرهای اّراف آن ترقیقات زیر یافت شد:
( به ّور رلهی در ابتهدا   7733« )شهرستان سیریک از منظر تاریخ، فرهنگ، اغرافیا»ابراهیمی دررتاب عبدالرحمن 

های سیریک با مضامین ملتلش آن پرداخته اسهت. علهی   به فرهنگ و آداب و رسوم و در بلشی مجزا به انوا  الالیی
سهت درخهالل شهرغ لغهات و     ( ره فرهنگ لغت گویش مهردم شهرسهتان سهیریک ا   7733« )شهریچی»آباد در رتاب 

 های رایج در این منطقه را آورده است.اصطالحات گویش شهریچی، بسیاری از ضرب المثل
( آداب و رسوم مرلهی  7733« )ترلیل آداب و رسوم شهرستان سیریک»حسن مالحی در پایان نامه خود با عنوان 

-های بومی رایج در سیریک را تنها امملمثلاها و بسیاری از ضربهای مرلی، چیستانها وسرگرمیشهرستان، بازی

( در دو الد، درباره اغرافیای 7731« )شهرستان سیریک از دیروزتا امروز»آوری نموده است. علی ماهیگیر در رتاب 
ها، باورها و اعتقادات مردم از قهدیم تهارنون و معرفهی    ها و سرگرمیتاریلی سیریک، آداب و رسوم این منطقه، بازی

 وستاهای شهرستان و آثار تاریلی هر یک از این شهرها توضیح داده است.  شهرها و ر
های شهتر  های مرلی این منطقه با موضو  شتر و ویژگیالمثل( به ضرب7733« )شتر، رشتی، صررا»علی آباد در 

درادبیات شفاهی و مکتوب این منطقه و اشعار مرلی به ّور مردود اشاره ررده است. وی همچنین در بلشی دیگهر  
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به نقش شتر در مراسم ازدواج و باورهای قدیمی و سنتی مردم منطقه پرداخته است. خدابلش زومکهی ااسهکی در   
ه ااسک سلن رانده است ره بهه علهت نزدیکهی بها     ( از فرهنگ و ادبیات عامیان7731« )فرهنگ مردم ااسک»رتاب 

 فرهنگ سیریک، قابل تواه است.
اا ره تارنون پژوهشی مجزا در زمینه احکام ازدواج درشهرستان سیریک یافهت نشهد، در ایهن مقالهه بهه آن      از آن

 -3ی هیزم امم آور -1نامزدی  -7تعیین مهریه  -2خواستگاری  -7خواهیم پرداخت. در اینجا به موضوعاتی چون: 
 پردازیم.  آغاز مراسم عروسی، با تواه به برخی ازئیات، به توصیش و ترلیل هریک می -1خرید عروسی 

 
 خواستگاری )رَبّاظه( .2

( اصطالحی است ره در فرهنگ عامه شهرستان سیریک و شهرهای اّراف آن به خواستگار اّالق        ) [7]ربّاله
سهال و در مهورد دخترهها     71مردمان سیریک غالبا در سنین رم و پهایین تهر از   می گردد. در گذشته ازدواج در میان 

ها ای میان خانوادهسال نیز بوده است. به ّور رلی ازدواج در گذشته بیشتر به علت استرکام روابط ّایفه 77رمتر از 
 و اقتصادی تروالت روند تنگرف شتاب بیستم، با قرن ابتدای از»گرفت. ای صورت میبر مبنای روابط فامیلی و قبیله

 ازدواج تغییرات سهن  این های حوزه از یکی. گذاشت تغییر به رو تدریج به خانواده سنتی دررشور، الگوی ااتماعی

 (.7: 7733)التجائی، « است
بدین سبع در حال حاضر در سیریک، سن ازدواج نیز تغییر ررده است و در میان مردم این منطقه بهرای پسهران    
 و ااتمهاعی  ترهوالت  ره است این غالع گمان»سال رسیده است.  71سال است و برای دختران به باالی  73باالی 

« انهد گذاشته آن افزایش صورت به ایران در ازدواج سن تغییر بر ایمالحظه قابل تأثیر قرن اخیر نیم در ایران اقتصادی
 (.2)همان: 

هها دیهده   اصوالً در اوامعی ره دارای بافت ااتماعی و فرهنگی سنتی هستند، اابارهای ااتماعی در همة حهوزه 
 رهن سهاختن  شود. ازدواج نیز از این قاعده ادا نیست. در گذشته عامل ازدواج در سنین رم را ّرد فرشا و ریشهمی

ازدواج امهری  »یابهد. در واقهم   دانستند. زیرا معتقد بودند اگر ازدواج از رون  بیفتد فساد و فرشا گسترش میفساد می
« مهم و ضروری است زیرا عاملی برای نجات از آلودگی، موابی برای نجات از تنهائی، سببی برای بقای نسل اسهت 

 (.71: 7713)قائمی، 
های فرهنگهی و  رنند، نگاهی نیز به مردودیتی ره در این اوامم زندگی میدر هنگام همسرگزینی، پسر و دختر

 از نفهر  چنهد  همراه داماد، به پدر شد رهمی شرو  رسمی خود دارند. در گذشته زمانی خواستگاری ااتماعی انتلاب

-می مطرغ را خواستگاری موضو  و رفته دختر پدر منزل به گذاشتن و قرار قول برای ّایفه بزرگان و سفیدان ریش

گیهری بهرای انتلهاب همسهر سههمی      های متعصبانه قومی، در تصهمیم رردند. دختر و پسر به علت برخی مردودیت
نمودنهد. شهدت ایهن    نداشتند، بلکه این ریش سفیدان خانواده و بزرگهان قبیلهه بودنهد رهه در ایهن امهر دخالهت مهی        

ز شع عروسی ااازه دیدار یکدیگر را نداشهتند. بیشهترین   ای بود ره عرو  و داماد نیز تا قبل اها به گونهمردودیت
رردند. یکهی از  گروهی بوده است. آنان هرگز با قبایل دیگر وصلت نمینو  ازدواج در قدیم در قالع فامیلی و درون

 از گروهی ملالش بودنهد. های برونای دانست ره با ازدواجها را می توان همان تعصبات قبیلهدالیل این نو  ازدواج

 ایهن  انجهام  و رعایت در و دادندمی شوهر ّایفه همان پسران به را ّایفه دختران هر ره بوده بر این رسم االیامقدیم

 هها بهود، خهانواده   گروههی درون دراین شهرستان، از نو  ازدواج ره اایی آن داشتند. منتها از تعصّع و رسم، حمیّت

داشهت، ازدواج   رواج در سیریک ره هاییازدواج علت، بیشتر نبودند. بدین بیگانه افراد با شاندختران ازدواج به مایل
در سالهای اخیهر و بها   »بود.  خانوادگی میرا  و نام ها، بیشتر حفظازدواج نو  این از گروهی بود. هدفاز نو  درون

-هها عکه   ن سهنت واود پیشرفت علم و دانش و باال رفتن سطح سواد ااتماعی و فرهنگی مردم، افراد نسبت به ای

 (.12: 7733)انواری، « اندهای فامیلی خود داری نمودهاند. برخی از مردم از ازدواجالعمل نشان داده
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گیهرد رهه ابتهدا شلصهی بهه نماینهدگی از پهدر و        سیریک به این شیوه صورت می در امروزه خواستگاری رسمی
نماید. این مسهأله  خواستگاری را با پدر عرو  مطرغ میرند و موضو  خانواده داماد به منزل پدر عرو  مرااعه می
گهاهی حتیهی   »گردنهد.  ای ره تنها دو خانواده از آن مطلم مهی گیرد به گونهبه شکل رامالً مررمانه و ملفیانه انجام می

« شهوند بجز خود داماد و والدین او و عرو  و والدینش، سایر اعضای دو خانواده از موضو  خواستگاری مطلم نمی
 (.737/ 2: 7731)ماهیگیر، 

زنان در خواستگاری و ربّاله نقشی ندارند در این مراسم تنها بزرگان و پدر خانواده حضور دارند و به ّهور رلهی   
توان اذعان داشت ره این سنت از فرهنهگ گذشهتگان بهر اهای مانهده اسهت.       آید. میامری رامالً مردانه به شمار می
خواستگاری، معمواًل ریش سفید یا بزرگهان فامیهل رهه نفهوذ بیشهتری دارنهد بهرای         امروزه پ  از رسع ااازه برای

تهرین فهرد و   یکی از اعضایی رهه مسهن  »شوند و خواستگاری و الع رضایت رامل از خانواده عرو  پیش قدم می
عهرو    رنهد. خهانواده  رند. این شلص معموالً بسیار مؤدب صربت میمورد احترام می باشد باب سلن را آغاز می

(. در 717: 7733)ابراهیمهی،  « دهنهد اعتنا باشد، به دلیل حضور بزرگان مجل  اهواب قطعهی را مهی   هرچقدر هم بی
هها  دوران اخیر در امر خواستگاری و انتلاب همسر، تغییر و تروالتی صورت گرفته است و برخی ازاین مرهدودیت 

 گیرند.سع ااازه از والدین برای آینده خود تصمیم میبرداشته شده است با این تفاوت ره امروزه دختر و پسر با ر
 
 خعیی  مهریه   .9

 ( می نامند.       ) [2]( گیشیدِن   در شهرستان سیریک ازگذشته تا رنون گرفتن مهریه یا صداق را مال )
د. نو  مهریهه  نمودنرردند و بر سر آن تواف  میدر قدیم رسم بر این بود ره مهریه را بزرگان دو خانواده تعیین می

-در قدیم بر اسا  شیوک زندگی مردم در آن زمان بوده است به ّوری ره بر اسا  مایرتاج روزمره آنها، تعیهین مهی  

های ّال(، چند نفر شهتر و در مهواردی   در گذشته عالوه بر ّال، چند اصله نلل )اغلع به اندازه مقدار مثقال»گردید. 
(، god) [7]های دور هفت مَن مِ  )ظروف مسی( دو عهدد گدهد  در گذشتهرنیز و غالم( و حتی -دو نورر )پیشلدمت
( و. .. از موارد مهر و صداق دختران گیهاوان زمهین و شهرسهتان    borka)[3]( و بُررَه       ) [1]یک افت بُرغَمی
 (.731/ 2: 7731)ماهیگیر، « سیریک بوده است

های بهین  قدیم استفادک مردم از شتر در حمل و نقل یکی از عوامل اصلی انتلاب شتر و نلل در مهریه عرو  در
تهوان گفهت:   ای رهه مهی  شهری و حمل بار بوده است. شتر در گذشته از دراه اهمیّت خاصی برخوردار بود به گونه

هها را  هها، دریاهها و اقیهانو    شتر نقشی تعیین رننده در زندگی مردمان انوب ایران داشته است، همانطور ره رشتی»
 (.71: 7733)آباد، « اندها را زیر پای خود گذاشتهها و روهه اند، شترها نیز صرراها، دشتدرنوردید

ههای نللهی بهوده اسهت رهه      ترین منابم تأمین مایرتاج روزانة مردم در قدیم، درختهمچنین یکی دیگر از اصلی
ا در استان هرمزگان نقش مهمی نلل و خرم»اند. گرفتهمردم خوراک )خرما(، مسکن و حتیی پوشاک خود را از آن می

(. به عنهوان مثهال   733: 7737)سعیدی، « رنندها، آداب و رسوم، اعتقادات، و مراسم ملتلش ااتماعی ایفا میدر سنت
ههایی از اهن  چهوب    های درخت خرما برای خود نَعلِین )دمپایی( و انوا  صنایم دستی و خانهه در گذشته از شاخه
آوردنهد. بهه عبهارتی دیگهر     مین دلیل نلل را ازء مهریه و صداق عرو  به شمار مهی ساختند. به هدرخت خرما می

نلل در بین مردم هرمزگان همچون دیگر نقا  خرما خیز از احترام خاصی برخوردار است تا اهایی رهه آن   »درخت 
 (737)همان: « آوردندرا در ردیش انسان به شمار می

-ر سند مهریه عرو  بدین سبع بوده ره از قدیم در انوب ایران بهه عامل اصلی آوردن دو نورر )رنیز و غالم( د

در ایران، بردگهی اساسهاً بهه شهکل خهانگی      »داری رواج داشت. ویژه شهرستان سیریک، همانند ارثر نقا  رشور برده
بهاد،  )آ« داری در قهدیم بهوده اسهت   های عمده بهرده زاد شدن و به آسانی آزاد شدن از ویژگیمرسوم بوده است. خانه



 5/    آداب ازدواج در شهرستان سیریک 

االیام درشهرستان سیریک و شهرهای اّراف آن نیز قابل داری از قدیمتوان اشاره ررد ره این نو  برده(. می12: 7731
 مشاهده است.

ااتماعی و اقتصادی، این رسم و این نو  صداق از میان رفته است و آنچهه   -امروزه با تواه به تروالت فرهنگی
مثقال متغیر است. همچنین مقدار مهریه با تواه به  733مثقال ّال تا  733شود از به عنوان مهر دختر در سند زده می 

شهود  های فهامیلی مهریهه رمتهری گرفتهه مهی     گردد. در ازدواجنو  ازدواج از فامیلی یا غیر فامیلی بودن آن تعیین می
 گردد.های غیرفامیلی به مراتع مهریة بیشتری اخذ میولیکن در ازدواج

 
 (  [7]) خَوستار [1]ینامزدی، نُمّ .4

( اصطالحی است ره در گویش عام شهرستان سیریک و همچنهین انهوب مکهران بهه            ) "خَوستار"مفهوم 
-گردد. الزم به ذرر است ره این اصطالغ از زبان بلوچی انوب مکران گرفته شهده اسهت و ازقهدیم   نامزد اّالق می

 االیام در گویش مرلی سیریک و شهرهای اّراف آن رایج است.  
توان آن را یکی از سنن براهای مانهده از   ( نیز همان اصطالغ ناف بریدن عامیانه است و میnomi) "ندمی رردن"

 قدیم در سیریک بیان نمود. بدین شیوه ره والدین، دختر و پسر خود را از دوران نهوزادی یها در اصهطالغ معیهار، از    
ههای قهدیم و رواج   رردند و علت ایهن امهر را حفهظ سهنیت    بریدند آنها را با یکدیگر نامزد میزمانی ره نافشان را می

در گذشته دوران نامزدی معنی و مفهومی نداشت؛ یعنی با واود اینکه پهدر و  »دانستند. های درون گروهی میازدواج
شهد. آنهها حتهی همهدیگر را     و  و دامهاد رد و بهدل نمهی   مادر دو ّرف با هم حرف زده بودند؛ ولی حرفی بین عر

شد ره عرو  در آن مجله  حضهور داشهت،    رشیدند، اگر داماد در مجلسی وارد میرردند؛ خجالت میمالقات نمی
 (.712: 7733ابراهیمی، «)عرو  به سرعت آن مجل  را ترک می ررد

ههای  م بررسی ررد. درگذشته مردم در حفظ سنیتتوان در فرهنگ و سنیت دینی مردعلت اصلی این رفتارها را می
ههای عامیانهه مردمهان    هها و فرهنهگ  رردند. یکی از سهنیت اصلی و همچنین معتقدات دینی خود متعصبانه برخورد می

شهرستان سیریک ره ریشه در تعصبات دینی آنان داشت، ندیدن دختر و پسر یکدیگر را قبل از مررم شدنشهان بهود.   
اش هرگز چههره »از مراسم ازدواج هر دو ّرف ح  دیدن یکدیگر را نداشتند. بر این اسا  دختر به همین علت قبل 
همو(. این پنهان مانهدن و عهدم   «)دید، خود را از دید وی پنهان می داشتداد و وقتی داماد را میرا به داماد نشان نمی

 دیدار دختر و پسر تا روز عروسی ادامه داشت.
به پیشرفت زندگی مدرن و افزایش سطح سواد ااتماعی مهردم شهرسهتان سهیریک، ایهن      در دوران اخیر با تواه

آداب و رسوم، از فرهنگ گذشتگان فاصله گرفته است و دختر و پسر، در دوران نامزدی برای شناخت بیشهتر، ترهت   
اصوالً در ایهن راسهتا   های مرسوم، ااازه دیدار یکدیگر را دارند و  ها همچنین با رعایت اصول و سّنتنظارت خانواده

 روشند.دو ّرف برای شناخت تشابهات و تمایزات میان دو خانواده و یکدیگر می
 
 دار چیدِن )جمع آوری هیزم( .5

آوری هیهزم  ( یا همهان امهم  chiden( چیدِن )   های آغاز مراسم عروسی در شهرستان سیریک، دار)یکی از نشانه
ولیمه و غذای عروسی به وسیلة آشپزهای مرلهی بهر روی آتهش مهیها     توسط پسرهای اوان فامیل است. در گذشته 

ها آبگوشت به همراه نان مرلی بود. در این مراسم پلهت نهان توسهط    گردید. اصوالً نو  غذای مرسوم در عروسیمی
نهون  »، پلتند ره در اصطالغ عامیانه بهه آن نهان  گرفت. آنان به صورت گروهی نان را در تنور میزنان فامیل انجام می

 گویند.می« تَنوری
رردند. از هیزم امهم شهده نیهز بهرای     آوری میبرای این منظور اوانان فامیل، باید یک الی دو خاور هیزم امم

-گرفت. در سهنت گردید. اصوالً این عمل در روزهای قبل از عروسی انجام میپلت نان و ولیمه عروسی استفاده می
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گیهرد و بهرای   شود ولی هنوز این امر به صورت نمهادین انجهام مهی   م دیده نمیآوری هیزامروزه نیازی به امم»های 
مهاهیگیر،  «) گیهرد وپزهای اندک چون دم نمودن چای و قهوه و یا چاق نمودن قلیان نیز مورد استفاده قهرار مهی  پلت
7731 :2 /733.) 
 
 خرید عروسی .1

[ 3]گیرد ره در اصطالغ عام به آن سور خَهرج چند روز قبل از عروسی خرید عروسی توسط خانواده داماد صورت می

(surxarjمی ) گویند. بدین گونه ره چند نفر از والدین داماد نسبت به خرید مایرتاج الزم برای مراسم عروسی اقدام
های عروسی های عروسی بر عهده داماد و خانواده وی است. هزینهرنند. نکته الزم به ذرر این است ره تمام هزینهمی

های مرلی ملصوا، سروی  خواب، لهوازم گسهتردنی چهون     : اهاز عرو  از امله خرید ّال و تهیّه لبا شامل
فرش و بالش و لوازم دیگر از خرید رمترین و روچکترین گرفته تا مهمترین مواد الزم برای آشپزی و خرید بهیش از  

 گیرد.ده رأ  بز و گوسفند و. .. صورت می
نون رایج است و واه تمایز آن امروزه با قدیم، تنها در خریهد برخهی فرعیهات و    این فرهنگ خرید از گذشته تار

ههای نهو در    های ادید مردم با تواه به فرهنهگ و سهنیت   نو  لوازم و مایرتاج مورد نیاز عروسی بر اسا  تغییر نیاز
م نبهوده اسهت،   دوران اخیر است. به ّور مثال در گذشته خرید سروی  خواب و انوا  ّالهای گران قیمهت مرسهو  

بلکه اهاز عرو  از چند دست لبا  مرلی انگشت شمار و چند عدد سکه ّال و برخهی لهوازم انهدک بهر اسها       
 گردید.های مورد نیاز آن زمان تهیّه می نیاز

معادل روز خوش رهردن،   "رو خدوَش رِردِن "با تواف  ّرفین تاریخ عروسی را با »پ  از خرید مایرتاج عروسی 
(. این اصطالغ به معنای تعیین روز سعد مناسع برای مراسم عروسی بود 17: 7733مالحی، «)رردندن مینزد مال معی
اگهر از  »پرداختنهد.  های قمری به اشن و شادی نمهی ای ره هرگز در روزهای هشتم و سیزدهم هر یک از ماهبه گونه

هنوز آفتاب غروب نکرده باشهد. چهرا    رساندند رهگرفت، ّوری عروسی را به پایان میروی اضطرار هم صورت می
(. پ  از تعیهین روز سهعد و   12همان، «)های قمری را از غروب آفتاب هرروز تا روز بعد لراظ می رردندره ایام ماه

 گردیدند.مبارک، برای مراسم اصلی عروسی آماده می
 
 شروع مراسم عروسی .7

ت. این آداب براسها  نظهم و نیهز مرحلهه بهه      شرو  مراسم عروسی در سیریک آداب و سنن خاا خود را دارا اس
گردد: نصع پرچم شدوز )سبز( بر باالی بام خانة عهرو  و  گیرد و به ترتیع، این مراحل را شامل میمرحله انجام می
و حمهام  [ 77]، عقد رنان، حنابندان، مراسم هفت گدم دامهاد )هفهت قهدم(، سرتِراشهتِن    [73]، رَک بَردن[3]داماد، رفتن خدندُغ

عرو  و داماد )پهاتلتی(. در اینجها بهه شهرغ و      [72]داماد، بردن داماد به خانه عرو ، حجله عرو  و داماد، پاترتی
 بررسی هر یک از این مراحل در شهرستان سیریک، به صورت اداگانه می پردازیم.

 
 بر باالی بام خانۀ عروس و داماد [19]نصب پرچم شُوز   1-8

گردیهد و امهروزه   واج در منزل پدر عرو  و داماد به صورت اداگانه برگزار میدر قدیم به رسم معمول، مراسم ازد
-ای ره امروزه رمتر رسی آیین ازدواج را در تاالر یا هتل برگزار مهی نیز این رسم حفظ گردیده و رایج است. به گونه

با آغهاز اولهین   »م است. های به اای مانده از دوران قدیرند. این عمل در سیریک نشانه حفظ اصالت فرهنگ و سنیت
نمایند. این امهر از گذشهته رواج   روز عروسی هر دو خانواده پرچم سبز رنگی را بر بلندای بام خانه هایشان نصع می

خورد. های شهرستان سیریک در بسیاری از مراحل به چشم می داشته و تارنون نیز پا برااست. رنگ سبز در عروسی
ههای سهبز رنهگ رهوچکی      ای ره در انجام امورات عروسی فعالیت دارند نیز پرچمهعالوه بر این بر روی وسایل نقلی



 7/    آداب ازدواج در شهرستان سیریک 

بندنهد،  های نزدیک به آن دو بر سر میرنند. همچنین سربندهایی ره زنان و دختران خانواده داماد و خانوادهنصع می
 (.731/ 2: 7731ماهیگیر، «) نیز به رنگ سبز است

ای رهه رسهم   های حجله عرو  و داماد، پارچهه ا  شع حنای عرو ، پارچهعالوه بر این، در مواردی همچون: لب  
بندنهد و بسهیاری مهوارد    است با آن چهرک داماد را بپوشانند و حتی رمربند داماد ره در ایام عروسی به رمهر وی مهی  

گ بسهیار  توان اذعهان داشهت رهه رنهگ سهبز رنه      گیرد. می( یا سبز مورد استفاده قرار میsowzدیگر نیز، رنگ شدوز)
مقدّسی برای مردمان شهرستان سیریک است. چون ازدواج نیز امر مقدّ  و سنت دینی آنان اسهت از رنهگ سهبز بهه     

رنند و برای مردم نماد خوش یمهن و مبهارری   سبع تقدّ  و پاری آن همواره در مراسمات عروسی خود استفاده می
 است.
 
 خُندُغ     2-8

است ره در گویش شهریچی شهرستان سیریک راربرد دارد. در اصطالغ  ای بلوچی( واژه      ) "خدندُغ"واژه ی
گردد ره به مرض آغاز مراسم، به نمایندگی از پدر و مادر عرو  و دامهاد،  عام به گروهی از زنان و مردان اّالق می

ههای  ه گهروه گونه ره زنان بشوند. بدینرسانی و دعوت مردم شهر و روستاهای اّراف آن به عروسی میمامور اّال 
: 7733ابراهیمهی،  «)رننهد پوشند و مردم را به عروسی دعوت میهای زیبا میلبا »گردند، سه یا چهار نفره تقسیم می

آنان است. همچنین مردان به نمایندگی از پدر عرو  و داماد به صورت اداگانهه   ة(. اصوالً دعوت زنان بر عهد717
 نمایند.( و عروسی دعوت میsurفته و مردان خانه را به سُور)های ملتلش رهای اهالی مرلهبه درب خانه

نامیدند و در حال حاضر نیز ایهن واژه بهه همهراه مفههوم آن، بهه      های دعوت رننده را خدندُغ میاز قدیم این گروه
ههای  دسهته »تبعیت از گذشته، در فرهنگ و ادب عام بر اای مانده است. امروزه نیز متهأثر از آداب و رسهوم گذشهته    

خدندُغ پ  از انجام مأموریت خویش و دعوت از اهالی مرالت و روستاهای اّراف، به خانة داماد یا عرو  ره آنهها  
شهود. در گذشهته بهه ّهور معمهول      گردند و به افتلار آنان میهمانی شام یا ناهار تدارک دیده میاند باز میرا فرستاده

ند، توسط یکی از بستگان یا دوستان خهانواده دامهاد یها عهرو  در آن     اهای خدندُغ ره به روستاهای اّراف رفته دسته
(. به ّهور  733/ 2: 7731)ماهیگیر، « شدشدند. و برای آنان ضیافت یا مهمانی ترتیع داده میمرل یا روستا مهمان می
مروزه نیهز شهاهد   االیام حفظ شده و دچار تغییر و ترول چندانی نگردیده است. بدین گونه ره ارلی این رسم از قدیم

 برگزاری این رسم و سنیت در شهرستان سیریک هستیم.
 
 رَک بَرُن     9-8

( یها اههاز بَهران اسهت     rak baron) "رَک بَهردن "یکی از اصلی ترین مراحل سُور و عروسی در شهرستان سهیریک،  
قهائمی،  «) اسهت اهیزیه رسم و سنیتی است ره قبل از اسالم در اامعه واهود داشهته و دارای صهور ملتلهش بهوده      »

 "روز رَردهن "(. بدین گونه ره پ  از دعوت مردم به سُور در روز تعیین شده ره در اصطالغ عهام بهه آن   711: 7713
گویند، مهمانان دعوت شده به عروسی به منظور همراهی برای بردن اهیزیه و ساخت عرو  ره توسهط خهانواده   می

به صهورت دسهته امعهی، در حهالی رهه تعهدادی از زنهان،        »آیند. یداماد مهیا گردیده است در منزل پدر داماد گرد م
( luti) [71]های لبا  و وسایل عرو  را بر سر نهاده و ّی مراسم خاصی ره اغلع با صهدای دههل و لدهوّی   چمدان

(. پ  از آن رهه  733/  2: 7731)ماهیگیر، « نمایندنوعی موسیقی مرلی، همراه است به سوی خانة عرو  حررت می
ای ره از قبل تعیهین شهده را در معهرم تماشهای     نزل عرو  رسیدند، تمامی اهاز عرو  به ویژه ّال و مهریهبه م

توان گفت ره این رسم نیز برخاسته از فرهنهگ و سهنیت قهدیم    دهند. بر این اسا  میزنان حاضر در مراسم قرار می
م بزرگان فامیل، امر ازدواج و تشکیل خهانواده  است و تنها تفاوت آن با امروز نبود تجمالت در گذشته است. در قدی

رردنهد. در گذشهته چنهد روز قبهل از     را برای اوانان ساده، بی آالیش و به دور از تجمالت دنیای امروز برگهزار مهی  
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گرفت. معمهوالً سهاخت و اههاز عهرو  را در هنگهام      عروسی و گاهی روز قبل از آن، مراسم اهازبران صورت می
برخهی  »رردند. درگذشته رش اهیزیة عرو  را به خانة داماد حمل میای اهازبران چند نفر ّب آوردند. برصبح می

رردند و آنها را روی ههم،  از اقالم اهیزیة عرو  یک افت پیالة مسین، ره در یکی رنگ و در دیگری حنا خمیر می
زن در ّول راه ساز و دُهُهل  ای دُهُل، عدههارش(. به همراه ّب 711:7713بود )رتیرایی، « نامیدندپیالة رنگ و حنا می

 نمودند.زدند و زنان رقص دستمال و مردان با رقص مرلی بلوچی اظهار شادی میمی
 
 عقد کنان   4-8

گهردد. در شهرسهتان   ( در سیریک مراسم عقدرنان است ره به شیوک خاصی برگزار مهی surاز دیگر مراحل مهم سُور)
م عقد و عروسی با هم است و سفرک عقد در فرهنگ عهام آن تعریهش نشهده    سیریک برخالف دیگر نقا  رشور مراس

 گردد. عقد برگزار می ةتوان گفت مراسم عقد به شیوک قدیم و بدون سفرای ره میاست. به گونه
گهردد. عهرو  و   در واقم عقد در روز رَردن و معموالً پ  از بردن اهاز عرو  در منزل پدر عرو  برگزار مهی 

گیرند. بدین شیوه ره ابتدا در مجلسی اداگانهه بها   گام انعقاد صیغة عقد در رنار هم و در یک اا قرار نمیداماد به هن
حضور بزرگان فامیل و ریش سفیدان، همچنین اقوام دراه یک عرو  و داماد به عنوان شاهدان عقد، خطبة عقهد را  

گیرند. پ  از امضهای دامهاد،   ب مثبت را از داماد میرنند و اوابرای داماد در مجلسی مجزا و رامالً مردانه قرائت می
عاقد به همراه پدر عرو  یا برادر وی به نزد عرو  ره در مجلسی اداگانه حضور دارد رفتهه و اهواب بلهه را بهه     

گیرد. پ  از این زنان حاضر در مجل  برای اظهار شادی و مبارری این ازدواج هِلهِلهه و رِهی   همراه امضاء از وی می
 دهند.یسر م
 
 حنابندان   5-8

 است غرب و شرق دنیای دو میان مانده باقی هایازسنیت آیین این»است  ااتماعی و فرهنگی ایپدیده حنابندان آیین

و  اشهتراک  واهوه  البتهه  و شهود مهی  دیهده  ماندگار آن و واودی فلسفة در ظاهری، تشابهاتی هایتفاوت باواود ره
 هسهتند. آیهین   مرلهی  و اصهطالحات  هها آن، واژه متمایزرننهدک  عنصر تنها و است غالع آن تمایز واه بر تشابهاتش

 بها  گذشهته  قهرون  ّهی  در البتهه  رهه  شهود برگزار می ایران بین قومیتهای تداوم هدف با و فرهنگی اشاعة با حنابندان

و در  هسهتند  هاانهنش و نمادها از سرشار مناسک و ها(. آیین11: 7737)رفیم فر و رماللو، « بوده است همراه تغییراتی
 گردند.حقیقت رمز و نماد تلقی می

در شهرستان سیریک نیز این مراسم نماد خاصی دارد. و نماد پاری و قداست است. همانطور ره قبال بیان رردیم   
شود. حنا نیز بهه علهت رنهگ سهبز آن مقهد  اسهت.       رنگ سبز در شهرستان سیریک نماد تقدّ  و پاری شمرده می

حنابندان در سیریک به مانند دیگر نقا  رشور از اهمیّت خاصی برخوردار است و ّب  آیهین خاصهی برگهزار    مراسم 
 نزدیک عرو  اقوام فقط شع این در شود.فرستاده می عرو  خانة به حنا مقداری داماد خانوادک ّرف از»گردد. می

ااویهد،  «)گهذارد مهی  دست عهرو   رش به ناح مقداری مشاّه آرایشگر و شوندمی امم دختر پدر خانة در داماد و
مرسوم بوده است. اما این سنیت  عرو  دست رش (. الزم به ذرر است ره در گذشته حنا گذاشتن تنها در 11: 7732

گذاشهتند.  ها و همچنین پاهای وی را نیهز تها مهن آن حنها مهی     ای ره دستشد به گونهبرای داماد متفاوت برگزار می
شهرستان سیریک هنوز این رسم برای داماد حفظ شده است. اما درمورد حنای عرو  این سنیت دچار امروزه نیز در 

های متفاوت و زیبا از سرانگشتان دست تا بازوی عرو  و از سر انگشهتان پها    تغییراتی گردیده، بدین گونه ره باّرغ
از قبل اتهاق مناسهع را بهرای عهرو  یها       برای مراسم حنابندان»گردد. تا من، توسط دختران اوان با حنا ّراحی می

(. در آن اتاق یک تدشَک سبز به همراه دو بالش سبز تزیین شهده بها نگهین و    717: 7733ابراهیمی، «)رنندداماد مهیا می
در همهین حهال یکهی از دختهران     »بندنهد.  دهند و عرو  یا داماد را بر روی آن، حنا میهای رنگارنگ قرار می پولک



 3/    آداب ازدواج در شهرستان سیریک 

 [73]ه یا مادر عرو  و داماد پشت سر عرو  یا داماد نشسته و درحالی رهه بها هملوانهان در نازینهک    نواوان خانواد
(nazinkخوانی همراهی می )ای سبز به صورت نمادین و به آرامی بر پشهت سهر و گهردن او مهی    نمایند، با پارچه-

تگان است ره هنوز بر اای مانده اسهت.  های گذش(. این رسم نیز متأثر از آیین و سنیت733/ 2: 7731ماهیگیر، «)زنند
 مسهوول  رهه  زنهی »گردد و اصوالً در شع آخر عروسهی انجهام مهی گیهرد.     مراسم حنابندان تنها یک شع برگزار می

 سهاز  شامل حنابندان موسیقی نو  و (. اشعار732: 7717سیستانی،  افشار«)نام دارد "مشاّه"است،  عرو  حنابندانی

( lailarow)[73]و لَیلَهرو الرو  (     ) [71] الرو نازینهک و  شهاد شهامل:   هایترانه (، وtunpak)[ 71]دُهُل، تدونپَک و
 است.

ها و اشعار مرلی بلوچی رایج در شهرستان سیریک است ره توسط زنان در آیهین  نوعی از ترانه "نازینک خوانی"
زنان حاضر در مجل  به صورت تکی شهرو   ای ره یکی از شود. به گونهحنابندان و در هنگام اارای آن خوانده می

 رنند.  رند و دیگر زنان وی را همراهی و هملوانی میبه خواندن می

 :حنابندان اشعار از ای نمونه
 بندیمامشع حنا می

 اگههههر حنهههها نباشههههه
 

 بندیمبه دست و پاش می 
 بنهههدیمآب ّهههال مهههی 

 

 رایهج  تارنون گذشته از دهل و گردد. سازا مینازینک خوانی در رقص مرلی مردان همراه با ساز و دهل نیز اار

در اصهطالغ عهام گهروه     "لدهوّی "در شهرستان سیریک نیز به شیوک خاصی از گذشته براای مانده است.  .است بوده
نوازند. این آیین در شع عروسی یا روز عروسهی ااهرا   ها سازو دُهُل مینامند ره در مراسم عروسیای را میموسیقی

( بلهوچی        )[73]و پایکوبی ملصوا به خود را دارا است ره در گویش عامیانه آن را تماشها  گردد و رقصمی
زننهد  وار بر گروه لوّی حلقه مهی در تماشا افراد به صورت دایره»نامند. یا به عبارتی سئ )سه( چاپ )دست زدن( می

رنند. در واقم ابتدا گهروه  نوازد گردش مییو گروه نوازندگان لوّی در درون حلقه با شعا  روچکتری در حالی ره م
رسد. با تغییر ریتم دهل بزرگ های ملتلش نموده تا وقتی ره نوبت به تماشا بلوچی میموسیقی اقدام به نواختن ریتم
(، مردانی ره قصد شررت در تماشا بلهوچی را دارنهد یکهی یکهی بهه گهروه       pik)[ 23]و روچک و همچنین سازِ پِیک

زنند و با صدای روبیدن دهل بزرگ، دو رهش دسهتان خهویش را    وار به دور نوازندگان حلقه میدایره پیوسته به شکل
(. در این میان شلصی ره به همهراه سهازِ لهوّی،    732/ 2: 7731ماهیگیر، «)زنندروبند و اصطالحاً چاپ میبه هم می
 هایوعروسی ها اشن در رقص این. رنندرند و دیگر افراد وی را همراهی میخواند شرو  به خواندن مینازیک می

 گردد.اارا می و اشتیاق خاصی شور با این شهرستان مردم
 
 مراسم هفک گُم داماد   1-8

گردد. این نیز به سبع مقهد   ( در زبان عامیانه شهرستان به هفت گام یا همان هفت قدم اّالق میgumهفت گدم )
نه چندان دور در روز عروسی و سور مرسوم بهود رهه مهردم     بودن عدد هفت در دین اسالم و قرآن است. در گذشته

بردنهد و  ای ره در آن شهر قرار داشت میقبل از ظهر، داماد را به همراه ساز و دُهُل و با پای پیاده به صررا یا امامزاده
ی بهه  گرفتند. آن غذای ملصوا را بها آیهین خاصه   بهترین غذای پلته شده در روز عروسی را برای وی در نظر می

گرفتند. رسم بود ره اولین دادند. برای این امر، دو مرد ره ریش سفید و بزرگ فامیل بودند برای وی لقمه میداماد می
رردنهد و دیگهر مردمهان حاضهر در آن     لقمه را داماد بلورد. پ  از آن دو مرد وی را در صرف آن ناهار همراهی می

خوردند زیهرا در معتقهدات عامیانهه شهرسهتان سهیریک، مهردم       اشتند و میدی تبریک از آن غذا بر می مراسم، به اندازه
 شمردند.غذایی ره برای داماد بود را مقدّ  می
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گشهتند.  رسید و همه برای صرف ناهار و ولیمة سور به خانه داماد باز مهی این آیین تا قبل از اذان ظهر به اتمام می
مراسهم   .اسهت  بهوده  همراه … و شام و ناهار صرف و ه، شربت، ندقلشیرینی، میو با بیشتر پذیرایی تارنون گذشته از

گرفت بلکه درمورد عرو  نیز این رسم در قدیم واهود داشهته اسهت. امها بهه      هفت گدم تنها برای داماد صورت نمی
بهود، ایهن امهر بهه صهورت مررمانهه و تنهها بها         سبع اینکه عرو  تا پایان مراسم سور باید از دید همگان پنهان می

 گرفت.همراهی زنان انجام می
امروزه نیز هنوز پایبندی به این سنیت در برخی از شهرها و روستاهای سیریک مشهود است. ولیکن به سبع تغییر 
و تروالت فرهنگی در دوران اخیر، در برخی شهرها این رسم رمرنگ گردیهده و تنهها در شهع حنابنهدان برخهی از      

رننهد. ایهن امهر    ه به نزدیکترین حسینیه یا امامزاده برده و این مراسم را ااهرا مهی  ها عرو  و داماد را اداگانخانواده
 نشانة حفظ اصالت و آداب دینی مردم از قدیم و پیشینیان است.

 
 سر خِراشتِ  و حمام داماد   7-8

( رسمی است بسیار قدیمی ره ّب  آیین و سنن خاصهی در عصهر روز عروسهی انجهام                 سر تِراشتِن )
هایی ره در اّهراف شههر قهرار داشهت بهرای      گیرد. در گذشته مرسوم بود داماد را به صررا و چشمه یا بر سر چاهمی

"پیشهمَرد "بردند. بدین صورت ره وی را به همراه ساقدوش وی ره در زبان عامیانه به آن حمام می
[27] (        )

رردند ره در اصطالغ عام بهه آن  ( میgolompak)22لدمپَکهای راموایی یا گدگویند سوار بر شتر مزین شده با گلمی
-مهی  انتلهاب  سهیّد  ترایرهاً  و خوشهنام، سهعادتمند، دینهدار    دوسهتان  میان از نیز هاساقدوش»گویند. امازِ شتر می

 شدند.(. در سیریک نیز بر همین اسا  انتلاب می73 :7732ااوید، «)شوند
"سَهرهاو "رقص بلوچی به مرل مورد نظر ره در گویش عهام   پ  از آن به همراه موسیقی مرلی لدوّی و

نهام   [27]
این مراسم در یک مروّه باز و در زیر یک پارچه سبز رنگ بزرگ ره یک گوشهة  »بردند. داشت برای سر تراشتن می

انجهام   اند همراه با خواندن شعرهای مرلی و گاهی با تکهان دادن پارچهه  آن را زنان و گوشة دیگر آن را مردان گرفته
شد. در زیهر  دوزی و تزیین می(. این پارچه سبز رنگ توسط دختران فامیل پولک711/ 2: 7733ابراهیمی، «)گرفتمی

رردند. این مراسم با ساز و دهل و رقهص و پهایکوبی   این پارچه، داماد را توسط آرایشگر و چند مرد دیگر اصالغ می
داماد در زیر چادر بود و آرایشگر به آرایهش موهها و صهورت وی    هنگامی ره »مرلی توسط مردان فامیل همراه بود. 

(. بهدین  731/ 2: 7731مهاهیگیر،  «)شهد آوری مهی های نقدی مهمانان بهه دامهاد امهم   پرداخت، ّی مراسمی هدیهمی
صورت ره هر یک از مهمانان برای تقدیم هدیة خود الو رفته و مبلغ نقدی مورد نظر را به دست فردی ره در رنهار  

ای ره حاضرین در آن مجل  مشاهده رنند بها  داد و آن شلص با بلند رردن دست خود به گونهدر ایستاده بود میچا
گفت: فالن شلص پسرفالنی، از فالن شهر، فالن مقدار هدیه تقدیم داماد ررده اسهت. ایهن عمهل تها     صدای بلند می

 یافت.پایان مراسم سرتراشتن ادامه می
سال است رهه سهر تراشهتن در ایهن منطقهه       23الی  73فراموشی سپرده شده و به مدت امروزه این رسم به دست 

هها اسهتجو رهرد. سهنت و فرهنهگ و آداب و رسهوم       توان در تغییر اصل سنتگردد. علت این امر را میبرگزار نمی
رتراشهتن شلصهی   گردد ره اصول و عقاید عامیانه مردم تغییر رند. په  از اتمهام س  زمانی دچار تغییر و دگرگونی می

برد. پیچیدن داماد در پارچهه  داماد را در حالی ره پارچه سبز به دور وی پیچیده بودند بر دوش گذاشته و به حمام می
رهرد، زیهرا   داماد را پ  از اصالغ نبایهد رسهی مشهاهده مهی     ةسبز، یکی از اعتقادات قدیم مردم سیریک بود ره چهر

رود. بدین سبع تا نرسیدن دامهاد بهه حجلهه    یند نورانیت چهره وی از میان میمعتقد بودند اگر رسی چهرک داماد را بب
 عرو  چهره داماد به وسیله پارچه سبز رنگی پوشیده بود.

حمام داماد نیز مراحلی را در بر داشت. ابتدا داماد توسط مشاّه یا آرایشگر یا یکی از بزرگهان فامیهل بهه حمهام      
پرداختند. پ  از آن، داماد خوانی میرشیدند به نازیکدر پشت در انتظار او را میشد. در این مدت زنانی ره برده می
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بردند. بدین گونه ره باز او را بر دوش گذاشته و به مرهل پوشهش لبها     های وی، میرا به اتاقی برای پوشیدن لبا 
زدند تا نسبت به انهداختن عمامهة    پوشید، خواهر داماد را صدا میهنگامی ره داماد لبا  دامادی اش را می»بردند. می

گرفت. و خواهر دامهاد بهرای انهداختن    داماد با ّی سه مرحله اقدام نماید. این رار نیز با عمامة سبز رنگ صورت می
-(. در قدیم پ  از حمهام، چشهمان دامهاد را سُهرمه مهی     733همان: «)دادعمامه، یک عدد سکه ّال به داماد هدیه می

روشنی برای داماد بوده است.در دوران اخیر در سیریک و شههرهای اّهراف آن   امر نماد چشمرشیدند و در واقم این 
 گردد.این مراسم تا حدودی حفظ گردیده و با اندری تغییر برگزار می

 
 بردن داماد به خانه عروس   8-8

-د، از قهدیم در شهرستان سیریک برخالف آیین و آداب و رسوم دیگر نقا  رشور به اای بردن عرو  به خانه دامها 

 گردد.بردند و همچنان نیز این رسم برگزار میاالیام داماد را به خانه عرو  می
در گذشته مرسوم بود پ  از حمام و آمادگی رامل دامهاد دو نفهر از اشهلاا بهااحترام و بهزرگ فامیهل، وی را       

شهد و  ه همراه داماد سوار برشتر میب "پیشمرد"نمودند و یکی از آن ها ره به داماد نزدیکتر بود به عنوان همراهی می
رردند. در این مراسهم، خهواهر دامهاد    شد داماد را همراهی میای ره لوّی نامیده میمردم و مهمانان با موسیقی مرلی

در حالی ره چمدان روچکی ره مرتویات آن، وسایل شلصی داماد بود را بر سر گذاشته در رنار شتر دامهاد حررهت   
-ررد ره در اصطالغ عام بدان دسهتمال ت چمدان را گرفته و با دست دیگر، رقص دستمال میررد. وی با یک دسمی

 ( و پایکوبی مشغول بودند.sarkanki) [21]گویند. به همراه لوّی، مردان به رقص بلوچیِ سَررَنکیبازی می
دند بهر ایهن اسها  رهه     بردر شهرستان سیریک از قدیم مرسوم بود ره داماد را از دورترین راه به خانه عرو  می

تمام مردم شهر، شاهد این اشن و سور باشند. مردمی ره در بردن داماد شررت نداشتند برای دیهدن ایهن مراسهم بهه     
 رفتند تا در این سور شریک باشند.های خود میباالی بام خانه

ایندگی از مادر عهرو  و  رسید، گروهی از زنانِ فامیلِ عرو ، به نمهنگامی ره داماد به نزدیکی خانة عرو  می 
آمدند رردند و پارچه سبزی به همراه داشتند به پیشواز داماد میدر حالی ره برای دوری از چشم زخم، اسفند دود می

هنگهامی  »آویلتند. و پ  از رسیدن به شتر داماد، آن پارچه سبز را به معنای خوشامدگویی و تبریک به گردن شتر می
دادند تا اینکهه پهدر وی چیهزی را بهه رسهم      خواباندن نمی ةرسید به شتر ااازعرو  می ره شتر داماد به درب منزل

) زیر پای انداز( به داماد تقدیم رند. در این هنگام پدر داماد نیز با تواه به دارایی خویش، قطعه  "پانداز"هدیه به نام 
(. همچنین در اای دیگر، په  از  11: 7733حی، )مال« نمودزمینی را، نللستان و... به عنوان هدیه به داماد تقدیم می

پیاده شدن داماد از شتر در حالی ره دو نفر پیشمرد وی را همراهی می رردند وپ  از رسیدن به درب حجلة عرو  
( یا به عبارتی، ح  خدمت رهاری  dar lahari) [23]هایی ره به عنوان نورر زرخرید بودند، برای گرفتن دَرلَهَریبرده»

همهو(. دامهاد یها خهانوادک دامهاد بهه       «)شهدند درب منزل را گرفته و مانم ورود داماد به حجلة عهرو  مهی   خود، الو
دادند. پ  از آن، با سالم و صلوات بهه حجلهة عهرو ،    ای ّال یا هدیة دیگری مینمایندگی از وی، به آنها نیز سکه

 شدند.وارد می
 
 حجله عروس و ورود داماد   3-8

مانهد. دامهاد   آوردند و درآن اا به انتظار داماد میره عرو  را زودتر از داماد به حجله می در گذشته رسم بر این بود
پ  از دادن هدیه به نوررها و داشتن اذن ورود، به همراهی دو پیشمرد و همچنین خواهر داماد در حالی ره چمهدان  

دن دامهاد در رنهار عهرو ، دامهاد بهه      شدند. مرسوم بود ره قبل از نشانوی را بر سر داشت به حجلة عرو  وارد می
پیش نمازی یکی از دو پیشمرد، دو ررعت نماز مسترع ازدواج یا شع زفهاف بلوانهد و بهرای خوشهبلتی خهود و      

این ازدواج فرزند صالری به آنها عطا رند دعها نمایهد. په  از آن، دامهاد را در رنهار       ةعرو  و اینکه خداوند از ثمر
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دو پیشمرد به نشانة مررم شدن و به منظور به سرانجام رساندن این عروسی و ازدواج،  عرو  نشانده و ابتدا یکی از
( sari sar) "سَهری سَهر  "زدند. به این امر در گهویش سهیریک   سر عرو  و داماد را به آرامی و سه مرتبه به هم می

-وی راسهت عهرو  مهی   نشست ره زانوی چپ خهود را بهر روی زانه   ای در رنار عرو  میگویند. داماد به گونهمی

گذاشتند رهه نمهاد   گذاشت یا برعک . از قدیم رسم بر این بود ره رودری از اقوام را بر روی پای عرو  یا داماد می
دار شدن آن دو در آینده باشد. داماد پ  از خارج شدن دو پیشمرد از حجله، پارچه سبزی ره چهره عهرو  بهه   بچه

 نمود.سر خود را برای اولین بار از نزدیک مشاهده میوسیله آن پوشیده بود را رنار زده و هم
 پوشهش  و مراسهم ازدواج  ریفیهت  و امروزه نیز در شهرستان سیریک این سنیت همچنان حفظ گردیده است. نو 

ههای مرسهوم در قهدیم    دارد با تواه به این تفاوت ره برخی از آیین اامعه بستگی آداب و فرهنگ به داماد و عرو 
توان به تغییر در نو  پوشش امروز عرو  و داماد اشاره رهرد.  تروالتی گردیده است. به عنوان مثال میدچار تغییر و 

رنند. در حالی ره در گذشته، داماد لبا  سهفید  امروزه عرو ، لبا  تور سفید و داماد رت و شلوار دامادی به تن می
( مشهکی یها سهبز    jelbil) [21]به همراه اِلبیلبلوچی رایج در انوب مکران و همچنین عرو  نیز لبا  بلوچی سبز 

نمود و این نشانة مقید بودن آنها به حفظ این سنیت و فرهنگ عامیانه بود زیرا به برگزاری ساده و بهه دور از  برتن می
 تکلیش این مراسم معتقد و پایبند بودند.

 
 پاخ تی عروس و داماد )پاخ تی(   11-8

عرو  و داماد تا هفت شهبانه روز ااهازه بیهرون رفهتن از حجلهه و      در قدیم پ  از اتمام عروسی و شع زفاف، 
شمردند. بهه همهین علهت عهرو  و     خانة پدری عرو  را نداشتند. زیرا مردم این امر را بسیار بدشگون و بدیمن می

( فهرا برسهد. مراسهم پهاتلتی     patahtiماندنهد تها روز پهاترتی )   داماد تا هفت شبانه روز در خانه پهدر عهرو  مهی   
وا زنان فامیل داماد بود. پ  از فرارسیدن هفتمین روز، مادر داماد به همراه برخی از زنان فامیل بهرای گفهتن   ملص

 رفتند.تبریک و دادن هدیه، به دیدار عرو  و داماد می
(       ) [21]براین اسا  سبدهایی را پر از گل و نقل و شکالت ررده و بر سر عرو  و داماد به عنهوان شهادباش  

ریلتند. امروزه نیز این رسم رواج دارد ولیکن به اای هفت شبانه روز، به سه روز یا حتیهی در مهواردی بهه یهک     می
 روند. روز تغییر ررده است. بدین گونه ره خانواده داماد یک روز پ  از عروسی به پاتلتی عرو  و داماد می

 
 گیرینتیجه .8

شهرستان سیریک از گذشتگان براهای مانهده اسهت و امهروزه دچهار      با بررسی آداب و رسومی ره در حوزه ازدواج 
 تغییراتی گردیده نتایج زیر به دست آمد:

ها از میان رفته اسهت و  گردد اما بسیاری مردودیتقدیم برگزار می ةخواستگاری در این منطقه هنوز به شیو -7  
امهروزه بها رسهع ااهازه از والهدین، درامهر       برخالف گذشته ره دختر و پسر در انتلاب همسر هین دخالتی نداشتند 

 گیری برای ازدواج سهیم هستند.تصمیم
گروهی هنوز قابل مشاهده است با این تفاوت ره نسبت بهه گذشهته از   های دروندر شهرستان سیریک ازدواج -2

 های اخیر رواج یافته است.گروهی نیز در سالهای برونشدّت تعصبات رم گردیده و ازدواج
و بهه وسهیلة ریهش     هزندگی مردم در قدیم و بر اسا  مایرتاج روزمهر  ة  مهریه در گذشته بر اسا  شیونو -7 

رنگ گردیده و مهریه تنهها بهر اسها  مثقهال ّهال و تنهها توسهط        گردید. امروزه این رسم رمسفیدان فامیل معین می
بزرگان قبیله، نوعی تشهریفات شهمرده   گردد. و به ّور رلی بر خالف قدیم، امروزه حضور خانوادک عرو  تعیین می

 شود.می
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ای رهه دختهر و پسهر تها قبهل ازدواج حه  دیهدن یکهدیگر را         در گذشته نامزدی واود نداشته است به گونه -1 
نداشتند. اما امروزه تعصبات خانوادگی برداشته شده است و این مراسم برای شهناخت بیشهتر دختهر و پسهر صهورت      

 گیرد. می
های قدیم با تغییر در زندگی مدرن و دنیای امروز از میان رفته و رامالً منسوخ گردیده اسهت،  تبسیاری از سنی -3

آوری هیزم، سر تراشتن و به صررا بردن داماد برای حمهام، مراسهم هفهت گدهم یها      های همچون: امممراسم و سنت
تهوان ترهت تهاثیر    ا مهی هفت گام در ظهر عروسی است ره به دست فراموشی سهپرده شهده اسهت. ایهن ترهوالت ر     

 اقتصادی و عوامل فرهنگی در دنیای امروز دانست. -های ااتماعیپیشرفت
 

 پی نوشک ها 
 روند.شود ره به نمایندگی از خانوادک داماد برای خواستگاری به منزل عرو  می[ رَبالیه: به گروهی از افراد گفته می7]
(. گِیشیدِن: ادا رردن دو نفر در حال دعوا. این رلمه در ادا رردن افراد هنگهام مشهااره و   121: 7737معادل مهریه و صداق است )آباد،   [ مال2]

 .(. در اینجا به معنای ادا رردن یا به عبارتی گرفتن مال و مهریه عرو  است131شود نیز راربرد دارد )همان: دعوا ره منجر به برخورد فیزیکی می
 (.713ای است بلوچی معادل لبا  )همان: [ واژه7]

 (.33[ نوعی زیورآالت زنانه است ) همان: 1]
های ملتلش دارد. برای دختران بارره، رنگ سیاه با حاشیه قرمز، برای زنان شوهردار، قرمز، برای زنان بیهوه  [ معادل بُرقَم، روپوش زنانه ره حالت3]

 (.33بافند )همان: شهرستان سیریک می« سیکویی»شود. بهترین برقم را زنان روستای و پیرزنان، رنگ تیره استفاده می
(. بهه  117ای بهیش نیسهت )همهان:    ام ویرانه[ به عنوان مثال: ندمی دارُم فراوُن، دهی دارُم آویردون. یعنی: نام و رسم بلند و فراوانی دارم، اما زندگی1]

 ردن در معنی نامزدی رردن در قدیم و امروزه است.معنای ندم یعنی نام و اسم و رسم. نمی ر
 (.271[ خَوستار معادل نامزد است )همان: 1]
 (.232های برگزاری یک عروسی )همان: [ هزینه3]
ز دهند، حضور آنان با رِهل همهراه اسهت. ا   [ زنانی ره به عنوان قاصد عروسی به درب منازل مرااعه و پیام دعوت عروسی را به صاحع خانه می3]

 (.272گویند )همان: شوند ره به آنان نیز خدندِغ میرننده فرستاده میّرف مردان نیز رسانی به عنوان دعوت
 [ رَک بَران یا همان بردن اهاز و ساخت عرو  توسط خانواده داماد به منزل عرو  است.73]
 (.717ان: [ تراشون یا تراشتِن به معنای تراشیدن موی سر و ریش مرد راربرد دارد )هم77]
 (.733[ سر زدن به نوعرو  و داماد )همان: 72]
 (.777[ سبز، رنگ سبز )همان: 77]
-سوران و شادیاند ره در مراسم عروسی، ختنههای آواز خوان و هنرمند انوبها می نوازد. لوّی ها از گروه[ هنرمندی ره در مراسم و شادی71]

 (.127نوازند )همان: ها موسیقی می
 (.737: 7717خوانند )افشار سیستانی، می است عرو  وصش در شاد نازینک، ره ترانة روزها این در )نوازندگان( ها[ لوری73]
 (.733: 7737شود )آباد، [ معادل تونپَک، دُنبَک، ضرب. به نوعی ساز گفته می71]
 (.737: 7717شود )افشار سیستانی، خوانده می« الرو» ترانه شاد « نی راغ»[ در مراسم عقد 71]
آر )خواننهده اصهلی( مجله ،    شهود و بها نازینهک   اند، تکرار می[ در مراسم عروسی و رقص مرلی توسط رسانی ره دایرک رقص را تشکیل داده73]

 (.127: 7737هاست )آباد، بند شعر حماسی در عروسیرنند. تکرار ترایمهمراهی می
گویند ره این نو  (. به این دلیل به آن تماشا بلوچی می713زنند( در مراسم عروسی )همان: یها ) رسانی ره ساز و دهل م[ رقص و آواز لوّی73]

 رقص و موسیقی از سیستان و بلوچستان گرفته شده است.
 (.771رند )همان: گیرد و ساززن در آن فوت میشود. بلشی از ساز ره در دهن اای می[ از آالت موسیقی است ره توسط لوّی نواخته می23]
گیهرد و  رند. این سوار راری تنهایی انجام نمیهای منطقه، داماد مسیر منزل عرو  را با ساز و آواز و امّاز )سوار( بر شتر ّی می[ در عروسی27]

 گویند )همو(.یک نفر الودار داماد است ره به آن پیشمرد می
 (.732[ معادل گل منگولی، چند رنگ )همان: 22]
شهود )افشهار   خوانهده مهی  « ههالو » های شادی به نام ترانه -گویند« سرِ آپی بَرین»یا « اان شدور»م داماد، ره به گویش مرلی [ در هنگام استرما27]

-درگویش عامیانه شهرستان سیریک است و یکی از عوامل آن را مهی « سَر هاوی»معادل اصطالغ « سَرِآپی»(. الزم به ذرر است ره 732: 7717سیستانی، 

 ای میان قوم بلوچ و مردم سیریک به شمار آورد.تی قومی و قبیلهتوان اشترارا
ها )رَنک( همراه است. این رقص ملتص رقاصان ماهر مرلی است. بسیاری از آنهان آن  [ نوعی رقص مرلی ره با تکان دادن شدید و ریز شانه21]

 (.211: 7737گردند )آباد، رقصند و غرق احساسات می شوند ره از خود بی خود میچنان می
 (. 122شود )همان: [ لَهَر به معنای خانه در گویش سیریک است و در لهری همان درب خانه ایستادن و هدیه گرفتن از داماد خوانده می23]
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سهر پیچیهده    [ شال سیاه رنگ نازک و توری مانند ره موها، از گردن تا سینه زنان را پوشش می دهد، ابعاد آن نسبتاً بزرگ و بیش از دوبهار دور 21]
 (.713شده به گونه ای ره برقم روی آن بسته می شود )همان: 

 (.733شود. )همان: [ شاد باش، انعام، پولی ره در مراسم عروسی مرلی به هنرمندان رقاا و موسیقی داده می21]
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