
 

 

  فرهنگ و ادبيات عامه فصلنامةدو
  1393 پاييز و زمستان، 4، شمـارة 2 سال

  
  
  
  

 بررسي آيين حنابندان از ديرباز تاكنون

  )منطقه در ايران 10مطالعة اسنادي (
  

  21 خديجه كماللو *1 فر الدين رفيع جالل
  

  )20/7/93: ، تاريخ پذيرش9/4/93: تاريخ دريافت(
 

   چكيده
نظير كه در بين  هاي دوگانة طبيعي شامل رنگ زيبا و خواص كمهحنا گياهي است با جاذب

 - بر داشتن خواص دارويي اين گياه افزون. بيشتر اقوام و ملل محبوبيت و كاربرد دارد
يكي از . هاي خانوادگي و قومي است ها و آيينزينتي، يكي از مواد پركاربرد در جشن

هاي از سده. شه در تاريخ كهن ايران داردموارد استعمال حنا در جشن حنابندان است كه ري
هاي جغرافيايي، در  ها و موقعيت فرهنگ سبب وجود خرده پيشين تاكنون اين جشن به

-ها ريشهبسياري از اين آيين. شود اي برگزار ميهاي ويژههاي مختلف ايران با آيين قسمت

هاي مشترك، ريشه هاي اجرايي يكساني دارند و برخي ديگر با وجودهاي مشترك و شيوه
ها و در اين تحقيق با روش اسنادي و با مطالعة كتاب. شوندهاي متفاوتي برگزار ميبا شيوه

مقاالتي كه دربارة آيين نمادين حنا و ديگر كاربردهاي آن در فرهنگ مردم ايران نوشته 
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  شناسي كارشناس ارشد مردم. 2
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به كمك  نهايت، منطقة ايران پرداخته شده و در 10هاي حنابندان در  شده، به مقايسة آيين
   .گرايي و اشاعة فرهنگي نتايج نهايي به دست آمده است هاي كاركرد نظريه
  

گرايي، ها، اشاعه حنابندان، كاربردهاي حنا، ازدواج، سفرنامه :هاي كليدي واژه
  .كاركردگرايي

  مقدمه. 1
اي فرهنگي و اجتماعي است كه از گذشته تاكنون در ايران اهميت آيين حنابندان پديده

اساس، رمزي، نمادين و   ها هستند و درها و مناسك سرشار از نمادها و نشانهآيين .دارد
هاي  اي از انديشهمثابة جلوه در اين خصوص هر عمل آييني به. شوندهنري تلقي مي

حركات . هاي پنهان اوستكنندة جوهرهبنيادين انسان است كه در قالب رمز، آشكار
ها از  ، آداب و قواعد پوشش و برخي خوراكيآهنگ و ريتم موزون، موسيقي، ضرب

ها بهترين انگيزه براي برپايي آيين. ها هستند ناپذير مناسك و آيين اركان اجتناب
 - آداب و مناسك. رو، مشاركت مردمي را در پي دارند اجتماعات انساني هستند و از اين
جاد اي عمومي براي ايعرصه - هاست ترين هدف آن كه تقويت حس معنوي مهم

هاي قديم و جديد را با هم در دل خود دارند،  وحدت و همدلي هستند، نشانه
ها به طور معمول با توجه آيين. روندشمار مي ناپذيرند و تجلي دوبارة زندگي به كهنگي

  . به شكل برگزاري و محتوايشان نيازمند مكاني خاص براي برگزاري هستند
آنچه . شود مي شمردهبسيار مقدس  حنا يكي از گياهاندر فرهنگ مردم ايران 

موجب شده به اين گياه توجه شود، ارزش مذهبي آن است و بنابر گفتة برخي از 
شوند، در گذشته گياهان مقدس تلقي ميمحققان، تمام گياهاني كه امروزه كشت مي

 مذهبي به گروه ديگر -ازدواج با گذار از يك گروه اجتماعي). 111: 1375الياده، (اند شده
كنند و از آن پس جزئي دختر و پسر جوان، گروه مجردان را ترك مي. گيرد صورت مي

هر ازدواجي با فشار و خطري همراه است و . شوندها ميهايي خانواده از گروه ساالري
  ).137همان، (شود  رو، با آيين گذار اجرا مي اين كند، ازسرعت تسريع مي بحراني را به
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هاي بومي،  ها، دانشمانند زبان(هاي آن ام ابعاد و جنبهها در تم شناسايي فرهنگ
، تنوعات قومي در اشكال متعدد زيستي ... )ها و نمادها و  هنرها، ادبيات شفاهي، ارزش

ها با ورود تكنولوژي، جلوگيري از دگرگوني  هاي انسان ، دغدغه)سنتي و مدرن(
هاي قومي پيشينيان  ق ويژگيها، حفظ، آگاهي و تعم هاي زندگي با توجه به ارزش شيوه

. يابدها نمود مي پيش در مراسم و آيين از ها، بيش هاي افزون ارزش و در كنار آن زيبايي
ديگر، مطالعة رفتار اجتماعي، آداب و رسوم و عقايد، بينش همبستگي و  از سويي

هاي مختلف، اما با ضوابط و مناسك مشخص در تمام نقاط همياري اجتماعي، با نام
اي خاص در طول زمان در پي داشته ران، هويت فرهنگي و اجتماعي اقوام را به گونهاي

ي براي افراد آن به صورت عادت در اآداب و رسوم هر جامعهاست؛ تا بدانجا كه انجام 
دانند و براي كساني كه از ها مي آمده است و خرسندي خود را در گروِ انجام دادن آن

هايي درنظر  ها بازدارنده براساس ميزان عموميت و اهميت آنها سرپيچي كنند،  اين آيين
كه آداب و رسوم متفاوتي  -اي با جامعة ديگررو، معاشرت افراد جامعه ازاين. گيرند مي

آورد  وجود مي گيرد و در برخي موارد مشكالتي را بهبا دشواري صورت مي -دارند
  ).124: 1378رجبي و ديگران، (

 پيشينة بحث. 2

ها و آثاري كه در  جمله سفرنامه پژوهش بسياري از منابع فارسي و انگليسي از ناي در
منابع : ك.ر( تأليف شده، بررسي و مطالعه شده است و طب سنتي زمينة فرهنگ مردم

مقالة . در اين آثار به شكلي گذرا به حنا و موارد كاربرد آن اشاره شده است. )پاياني
  .پردازد ي مستقل به آيين حنابندان ميا حاضر، كاري نو است كه به گونه

  كليات و مفاهيم كاربردي . 3
  آيين حنابندان. 1-3

هاي هاي ازدواج، جشن حنابندان است كه با ساز و آواز و رقص ترين آيين يكي از مهم
براي (در اين جشن ايرانيان به صورت رسمي يا خصوصي . شودجمعي برگزار مي دسته

در طول ايرانيان . گويندبه يكديگر تبريك مي... ) دايا مثال دادن كارت تبريك و ه
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مباركه، به پاي هم پير شوند، تبريك عرض : هاي جشن با عباراتي همانند مالقات
  برپايي اين جشن. گفتندبه هم تبريك مي... خوشبخت شوند، و ... ا  كنم، ان شاء مي

دور   تا  ابندان، حنا دورچندان دور در شب حن در روزگاران نه. ريشه در تاريخ دارد
كننده دستانشان را با آغشتن به ظرف حنا رنگ  شد و زنان شركتمراسم گردانده مي

  . اين آيين همچنان در روستاها و شهرهاي كوچك ايران پابرجاست. كردندمي
حنابستن . شدجشني بود كه هنگام حنابستن عروس برپا مي» حنابندي«يا » حنابندان«

در اين حال گرد حنا را . شدحنا بيشتر در حمام بسته مي. گرفتم ميبه دو شكل انجا
ماليدند و براي ساختند و به مو و بدن ميكردند و خميري از آن ميبا آب مخلوط مي

اين . زدندكردند و به آن آب ميشدن آن جلوگيري مي آنكه بهتر رنگ بدهد از خشك
گاهي براي . شستندداد و بعد آن را ميحنا پس از مدتي ماندن بر بدن يا مو، رنگ مي

بستند كه البته اين روش دربارة آنكه حنا بهتر رنگ بدهد، قبل از حمام در خانه حنا مي
پوشاندند مي -دادكه خود رنگ مي -روي حنا را با برگ گردو. موي سر كاربرد داشت
د ساعت كه بستند و پس از چنمي -كه حنابند نام داشت -اي و روي آن را با پارچه
حنا در « ).1381: 1376شاملو، (شستند گرفت به حمام رفته آن را ميموها خوب رنگ مي

بسياري از جوامع يك عنصر زيبايي براي تزيين دست و پا، مخصوصاً دست و پاي 
شانسي به  آيد و اين باور كه حنا، شادي و خوشهاي پيچيده به شمار ميعروس با طرح

حنا عنصر بسيار مهمي است كه به  ).monger, 2004: 150( »ستآورد رايج اارمغان مي
شود و خانوادة داماد هاي فروش گياهان دارويي يافت ميها و مغازه فراواني در عطاري

  . دانندكنند و به نوعي آن را شگون مي قبل از برگزاري آيين حنابندان آن را تهيه مي

  اهسير تاريخي آيين حنابندان در سفرنامه. 2-3
ها،  هاي سياحان خارجي بازنويسي تاريخ ملت ايران با تمامي جزئيات مكانسفرنامه
ها مراسم  است كه در بسياري از آن... هاي فرهنگي، مراسم مختلف، وقايع و ويژگي

  :شود ها اشاره مي به برخي از اين سفرنامه. حنابندان توصيف شده است
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  )دورة صفويه(پيترو دالواله . 1-2-3
   :گويد ه در توصيف كاربرد حنا در ايران ميدالوال

گويند و با اين ماده كه برگ ها با حنا به اصطالح حنابندان ميرنگ كردن دست
كنند خشك و گردشدة گياهي است تمام كف دست و پشت آن را تا مچ رنگ مي

اندازند و معتقدند كه رنگ اين ماده دست هاي مختلفي بر روي آن مي و احياناً نقش
با حنا، مو و ساير نقاط بدن را . كاهدكند و از اثر صدمات وارده بر آن ميزيبا مي را

زمين اين عمل نشان زيبايي و در عين حال عالمت  كنند و در مشرقنيز رنگ مي
ناگفته نماند كه از يك قرن پيش به اين طرف رغبت و . خوشحالي و نشاط است

ريش رو به كاهش نهاده و مخصوصاً در تمايل زنان و مردان به بستن حنا به سر و 
كنند هاي گوناگون فرنگي براي خودآرايي استفاده ميروزگار ما زنان از رنگ

  ).301: 1371راوندي، (

  )دورة قاجاريه(هانري رنه دالماني . 2-2-3
  ):634: 1335(به گفتة دالماني 

كردن گيسوان و  زنان در حمام قسمت زيادي از وقت خود را صرف رنگ
ها را به رنگ نارنجي در  كنند و با حنا آنروان و كف پا و سرانگشتان مياب

ها گاهي هم با حنا اشكال غريبي مانند درختان و حيوانات و ستاره. آورندمي
ماند؛ اين تزيينات در زير لباس پنهان نمي. كننددر روي بدن خود نقاشي مي

  .پوشاند ز شكم را نميها طوري است كه سينه و قسمتي ا زيرا كه پيراهن آن
رود به اين مناسبت، داماد هايش به حمام مي بازي در آخرين روز، عروس با هم«

داماد نيز كه در معيت . فرستدها مي كردن مو و ناخن براي او مقداري حنا براي رنگ
  ).183: 1370مهرآبادي،(» روددوستان خويش است، به حمام مي
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      رو    از زاوية روبه 1زيرپايي حنابندان :1تصوير

  

  

  

  
  

  )اواخر عهد قاجاريه(فرد ريچاردز . 3-2-3
  :نويسدمي وي در وصف عروسي در ايران

دهند تا همسر خود فقط در شب عروسي است كه پدر و مادر به شوهر اجازه مي
را براي اولين بار ببيند و سليقة پدر و مادر خود را بستايد، در بعضي موارد داماد از 

هاي حنايي بازار افسانه اين روزها بين پيرمردهاي ريش. آوردمير رت شاخ دحي
هاي باال روند و در كالسگويند پسرهايي كه به مدرسه ميعجيبي شايع است و مي

 زيرپايي حنابندان از زاوية باال :2صويرت

  2حنابند: 3تصوير
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هايي  ها باشگاهشنو نيستند، در مدرسه كنند مانند سابق مطيع و حرفتحصيل مي
اند كه قبل از سوگند ياد كرده هاي مخفياند و اعضاي اين جمعيتتشكيل داده

پيرمردان در حالي كه انگشتان خود را . ديدن زن خود، او را به همسري قبول نكنند
دهند و متحيرند كه  برند، سر را تكان مي رنگ خود فرو مي هاي مسي در ميان ريش

  ).279: 1371، راوندي( كار دنيا به كجا خواهد كشيد
ها از ديرباز ر و ريش و سبيل، دست و پا و ناخنبستن س به گفتة ريچاردز رسم حنا

حال و  خصوص مردم ميانه به ه است،تا حدود نيم قرن پيش سخت متداول و معمول بود
با نفوذ تمدن جديد اين قبيل سنن و . بازاريان به اين سنت دلبستگي فراوان داشتند

از سنن ديرين، زنان  در دورة زنديه و قاجاريه نيز با پيروي. عادات رو به فراموشي رفت
پهلوي  حتي با آغاز حكومت. دادند و مردان به آرايش خود عالقه و دلبستگي نشان مي

آراستند و به رنگ سر و ريش خود را با رنگ و حنا مي سفيد بسياري از مردان موي
بستند ها و كف دست و پاي خود حنا ميآوردند و به ناخنمي مشكي يا زرد يا قرمز در

اند، بلكه به سالمتي  تنها بر حسن و جمال خويش افزوده بودند كه با اين كار نهو معتقد 
  ).302-301همان، (اند خود نيز كمك كرده

  )دورة شاه صفي( اُلئاريوس . 3- 2- 4
  :نويسدوي مي

رود و يا اينكه اگر تابستان باشد، در نهر و بعد از شب زفاف، داماد به حمام مي روز
ولي عروس از خانه خارج نشده و در همان . شويدرا مييا جوي آب، بدن خود 

شود و به هر ميهماني، در شب آن روز هم حنابندان انجام مي. كندجا حمام مي
ريزند و دهند و داخل هر دستمال دو تا سه قاشق حنا ميدستمال كوچكي مي

ن، هداياي بعد از آن ميهمانا. ميهمان بايد حنا را به منزل برده و به دست خود بمالد
  ). 161: 1379مهرآبادي، ( دهندخود را نسبت به توانايي به عروس و داماد مي

   )شاه دورة ناصرالدين(كارالسرنا . 3- 2- 5
   :گويد در توصيف مراسم عروسي در رودبار منجيل مي) 259-261: 1362(سرنا 
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بسته به موقعيت  - هاي عروسي، معموالً از سه روز تا چند هفته مراسم جشن
كه از  -روز اول عروسي، دختران جوان. يابد ادامه مي - انوادگي عروس و دامادخ

كردن موها و دست و پا،  از جانب نامزد براي رنگ -اندخويشان يا دوستان عروس
جمعي تا داخل حمام  طور دسته آورند و او را بهمقداري حنا براي عروس مي

. دشوداماد به عروس فرستاده مي ، هدية)حنابندان(فرداي آن روز . كنندهمراهي مي
كوبي  خال. يابدمراسم جشن و سرور با آمدن عروس به خانة داماد، پايان مي

. رنگ روي بازوان و پاها، ميان زنان طبقة متوسط در عروسي بسيار رايج بود آبي
هايي كه در دودة نفت خام، سياه ها كودكان خويش را از سنين پايين، با سوزن آن

كه با  هايي اجرا كردندمدعوين به افتخار من رقص. كردندكوبي مي خالشده بود، 
آنان به من شيريني تعارف كردند  .بيش ظريفانة دست و پا همراه بود و حركت كم

هاي بزرگ و به كه حتماً بايد در عروسي به مقدار كافي باشد و آن را با خوانچه
  . برندهمراه تشريفاتي به خانة داماد مي

  گرايي اشاعهررسي آيين حنابندان با استفاده از دو نظرية كاركردگرايي و ب. 3- 3
  نظرية كاركردگرايي. 1-3-3

كاركردگرايي به نقش، وظيفه و  شناس فرانسوي، معتقد است ، جامعهژرژگورويچ
به عبارت ديگر  ؛ها با يكديگر توجه دارد كار هر يك از اجزاء و رابطة هماهنگ آن

كاركرد و نقش است كه يك پديده در هر نظام به عهده  عبارت از» فونكسيون«
همبستگي عناصر به يكديگر با اجزاء، مستلزم بقا و مفيد بودن اجزاء هر يك . دارد

   ).5- 4: 1356هالكويي، (از عناصر در بقاي ساخت نظام است 
در بين همة  واز اين روست كه برپايي مراسم در بين تمام اقوام عناصر مشتركي دارد 

بشر نيز همواره در طول تاريخ در مناسك مختلف از عقايد و  .ردم رايج استم
كرد و سو مشكالت خود را حل مي و با كمك اعتقادات از يك گرفتباورهايي بهره مي

شناس  تا آنجا كه آرنولد وان جنپ، انسان. گشتاز سويي ديگر، به زندگي اميدوار مي
هاي به باور وي، اين مناسك در لحظه. كردرا تبيين » مناسك گذار«بلژيكي، مفهوم 
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با هدف  -كه گذار از يك وضعيت به وضعيت ديگر است -حساس زندگي انسان
نيز » هاي زندگيبحران«رو، اين مراحل را  اين از ؛گيردتثبيت اين گذار انجام مي

 چنان در زندگي...  هايي چون تولد، بلوغ، ازدواج، مرگ و تغيير موقعيت. اند ناميده
: 1384فكوهي، ( است وجود آورده اي را بهها مهم بوده كه اشكال مناسكي ويژه انسان
هايي از تاريخ نقش مهمي ها و دورهحنا از گذشته تاكنون، در برخي از فرهنگ). 261

، فقط مقولة ازدواج )تولد، ازدواج و مرگ(از بين انواع مناسك گذار . داشته است
مشاهدة . است بررسي شدهدر اين پژوهش ) بندانبستن در شب حنا  حنايِ نگار(

كند كه هاي گوناگون اين باور را ايجاد ميفرهنگ حنا در مناطق مختلف و فرهنگ
هايي كه هاي خاص انجام گرفته كه با تحليل فرهنگنوعي كاركرد و اشاعه در موقعيت

  . آن پديده در آن ظاهر شده است، قابل دستيابي هستند

  گرايياعهنظرية اش. 3- 3- 2
  : شناس فرانسوي، معتقد است ژان پواريه، مردم

شده از يكديگر وجود نداشته، بلكه نوعي  جوامع انساني به صورت تفكيك
هاي و ثانياً آنكه رقم پديده ؛ها برقرار است آمد و تبادل فرهنگي دائم ميان آن و رفت

هاي معنوي، دههاي مادي نظير اشياء و فنون عملي، و پديفرهنگي اعم از پديده
ها در حقيقت نه به  ها، باورها و اعتقادات، محدود است و گوناگوني آننظير پنداره

هاي متعدد از هاي مستقل از يكديگر، بلكه به معني وجود نمونهمعني وجود پديده
گرايي، تأمل بر تغييرات نقطة حركت محوري نظرية اشاعه. هاي محدود استاصل

به عبارت . هاي فرهنگي از سوي ديگر استه به شباهتسو و توج فرهنگي از يك
كنند و به چه هاي فرهنگي تغيير ميديگر سؤال نخست آن است كه چرا پديده

هاي هاي فرهنگي در فرهنگكنند و سؤال دوم آنكه چرا پديدهصورت تغيير مي
 ها تا چه متفاوت با يكديگر شباهت دارند و ميزان شباهت يا تفاوت در ميان آن

گرايان در شود؟ اشاعه تر ديده مي تر يا كم اندازه است و در چه اجزايي بيش
 همان،(ها هستند جايي زماني و مكاني پديده وجوي قوانين حركت و جابه جست

144-145 .(  



 1393 پاييز و زمستان، 4، شمـارة 2 سال _________________________   دوفصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه

36 

هاي مختلف از بنابراين سير جغرافيايي و تاريخي آيين حنابندان با توجه به فرهنگ
  . امر است كه تغييراتي در اين آيين ايجاد شده استگذشته تا به امروز گوياي اين 

  بررسي آيين حنابندان در شهرها و روستاها. 4
مبالغ ، نوع پذيرايي، دفعات برگزاري شمار، نام محليبا توجه به مواردي مانند مكان، 

چه كسي حنا  ،مكان تهية حنا ،نوع ظرف ،اعتقادات ،بدن اجزاء، حيوان قرباني، اهدايي
، و وسايل همراه حنا ،اصطالحات رايج محلي ،اشعار و نوع موسيقي، بنددمي

  :ايم از كاركردهاي حنا را بدين شرح آوردهي فهرست ،كاربردهاي ديگر حنا
ورزان دماوند بخش آبسرد، بلوچستان، تهران،  شامل آيينه: هاي برگزاريمكان● 

  .هزار تنكابن، شوشتر، فش، كالردشت خراسان، رمشك، سروستان، سه
بر  ، بنا هاي محلي كه براي مراسم حنابندان در هر منطقه از ايران انتخاب شده نام ● 

توان به ها مي اند از جملة اين نام فرهنگ و رسوم از گذشته تاكنون متفاوت بوده
  .اشاره كرد...  بندان، حنابندان يا حنابندون وحينابنون، اني

د به طور معمول دو شب است؛ يعني شودفعاتي كه مراسم عروسي انجام مي شمار ●
گيرد كه در گذشته به مدت سه روز تا يك قبل از عروسي مراسم حنابندان انجام مي

  . شده استهفته برگزار مي
قل و صرف ناهار و شام و از گذشته تاكنون پذيرايي بيشتر با شيريني، ميوه، شربت، نُ ●

  . همراه بوده است... 
بنا به وسع مالي خانوادة عروس و ... پول، طال، سكه و  مبالغ اهدايي شامل لباس، ●

  . داماد متغير است
  .شده در بيشتر موارد گوسفند است حيوان قرباني ●
ها  هايي از بدن شامل كف يا نوك انگشتان دست و پا، سر، دست در گذشته قسمت ●

شد؛ ولي حنا گذاشته مي... تا نزديك زانو، از سرانگشتان تا مچ و  تا آرنج، پاها
كه رنگ  تا جايي گذارند ميدر كف دست عروس و داماد مقداري حنا تنها امروزه، 

  . ندهد و پيدا نباشد
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كنند؛ زيرا در مراسم حنابندان، دختر و پسر جوان از حناي داماد و عروس استفاده مي ●
از ديگر رسوم و اعتقادات رايج مراسم شب . شود گشايي مي معتقدند سبب بخت

اي حنا را از دست عروس  است كه موقع حنابستنِ عروس و داماد، پسربچهحنا اين 
يا  -نه زن بيوه -ريختن آب بر سرعروس در حمام توسط زن شوهردار. دزدد مي

، نشاندن )كندن موي حرام از پشت عروس(كردن  كردة فاميل، عمل نوره زنان ازدواج
ولين فرزندشان پسر باشد پسربچه در كنار عروس به اميد اينكه اجاقشان روشن و ا

  .توان در مناطق مختلف ايران مشاهده كرداز ديگر مواردي هستند كه مي... و 
است و ...  ه، ديس، ظرف بزرگ، بشقاب، طشت وعظرف حنا در شب حنابندان مجم ●

هاي تهية سفرة عقد رفته و براي شب  امروزه خانوادة داماد براي تزيين حنا به مكان
  .دهندتزيين حنا را سفارش مي حنا سيني يا سبد

در گذشته زن سلماني و مرد سلماني يا همان دالك براي عروس و داماد حنا  ●
اما امروزه يكي از اقوام  ؛كردندبستند و مزد اين كار را از مادر داماد مطالبه مي مي

بندد و رايج است كه داماد براي نزديك از سوي خانوادة داماد يا عروس حنا مي
  .بنددو عروس براي داماد حنا ميعروس 

مكان تهية حنا در گذشته حمام بوده است؛ اما امروزه در اتاقي در منزل عروس و  ●
هايي كه تزيينات مراسم شب حنا را برعهده دارند، حناگذاري  بيشتر در تاالر يا مكان

  .شودانجام مي
هاي شاد ، تنبك، و ترانهداريه ، سرنا،اشعار و نوع موسيقي حنابندان شامل ساز و دهل ●

. ساز و دهل از گذشته تاكنون رايج بوده است. ستها و جزاين شامل نازينك و الرو
امروزه مراسم حنابندان و عروسي در تاالرهاي مجلل با نواختن سازهاي مدرن 

  .گردد برگزار مي
 زني» مشاطه«در بلوچستان . در آيين حنابندان اصطالحات محلي كاربرد فراوان دارد ●

شيريني حنابند در سروستان » كف دسي«. استعروس  يحنا بستنل ئوكه مس است
صدايي حاكي از شادي و  به معني هزار تنكابن، در روستاي سه» سرشول«. است

  .است... و  خوشحالي
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قند، چند كيسه حناي خشك، هديه  همراه حنا وسايلي همچون شيريني، ميوه، كله به ●
  .شودوس و داماد تدارك ديده ميبراي عر مثل طال يا لباس

سوران،  جزء مصرف آييني كاربردهاي دارويي و زينتي دارد و در مراسم ختنه حنا به ●
  .شود نيز از آن استفاده مي... هنگام تولد و مرگ و 

هاي بيشتري از كاركردها و موارد مصرف  توان به نمونه شده، مي بر موارد گفته افزون
  :شود ر جدول زير بيان ميحنا نيز اشاره كرد كه د

  
  كاربردهاي حنا در مناطق مختلف ايران: 1جدول

ورزان  آيينه  نام مكان
دماوند بخش 

  آبسرد

  رمشك  خراسان  تهران  بلوچستان

هاي  نام
 محلي

حنا بلگك و 
 حنا دزدي

 حنابندان حنابندان حنابندان3اني بندان

شمار 
دفعات 
 برگزاري

  :سه شب
  حنا بلگك .1
  حنا دزدي .2

 عروسي .3

  :سه شب
  4راستكي .1

  5يدوزك .2

 اني بندان .3

  :دوروز
حنابندان و 
 عروسي

  :دو روز
حنابندان و 
 عروسي

  :سه شب
  6دوزكي .1

حكي  .2
  7ظاهري

شب  .3
  عروسي

 
نوع 
 پذيرايي

شيرين پلو و 
پلو،  يا كشمش

شيريني و 
 شربت

شير و چاي، پلو و 
 گوشت

شيريني 
شربت و 

ميوه، شيرين 
 پلو

و شيريني 
 شربت

- 

مبالغ 
 اهدايي

طال و  - )مباركي(شاباش -
مقداري 
 پول

 پول

 گوسفند گوسفند گوسفنديك رأس  چند بز، دگوسفنحيوان 
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 گاو يا شتر قرباني

بدن  اجزاء
براي 

 حناگذاري

سر، دست و 
پاي عروس و 
كف دست 

 داماد

دست و پاي عروس 
  و دست و پاي

 داماد

  كف پا
  و دست 

  8عروس

ها  و دست
ج و پا تا آرن

تا نزديك 
 زانوي داماد

دست و 
پاي عروس 

 و داماد

كف دست 
عروس و 

 داماد

برداشتن   - اعتقادات
ها و  نقل

شاهي سفيد 
از زمين به 
نشانة خوش 

 يمن بودن

  عمل 
  9نوره

و بخت 
 گشايي 

گشايي  بخت
 دختران

» مجوم هنا« نوع ظرف
 مجمعة مسين

داخل يك ظرف 
 بزرگ يا ديس

هفت تا 
چهل جام 

ي يا برنج
 10اي نقره

 - طشت

مكان تهية 
 حنا

وسط مجلس  حمام
 حنابندان

اقك و ات
 حمام

سربينه 
براي 

عروس و 
حمام براي 

 داماد

 اتاق

چه كسي 
 بندد  حنا مي

زن جوان يك 
براي  11بخته

عروس و 
  12ها ساقدوش

 ي دامادبرا

دالك براي  دالك14و جت 13مشاطه
عروس و 

 داماد

خواهر 
عروس به 
 دست داماد و

خواهر داماد 
به دست 

 عروس
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اشعار و 
نوع 
 موسيقي

هاي شاد ترانه -
، 16، هالو15نازينك

ها  توسط لوري 17الرو
 )نوازندگان(يا 

داريه و 
 دنبك

ساز و دهل 
و آهنگ 
 هاي محلي

- 

اصطالحات 
 رايج محلي

  18كارچ -

 19ربجا

، 20سرانگشتي
خفتي 
،حناي 21شدن
سر 

، 22عروس
حناي سي 

 23تبارك

كردن  قرق
 24مامح

- 

وسايل 
 همراه حنا

مجموم حنا 
 25بلگك

روغن، شكر، آرد، 
چاي، برنج و 

 حبوبات

هاي  شمع
رنگارنگ و 
سكه و زر و 

 سيم

چند كيسه 
حنا، چادر، 
كله قند و 

 شيريني

- 

كاربردهاي 
 ديگر حنا

درمان محلي با  -
داروهاي سنتي در 

، ختنه 26بلوچستان
28بافي ، قالي27سوران

 

پيالة مسي و 
سنگ 

  ،29نابندانح
شكستن 

  30عزا

  
  
 

- - 

  منبع 
 

 جاويد،(
1382 :39.( 

 افشارسيستاني،(
1371 :381-382.( 

كتيرايي، (
1348 :173 -
177.( 

زاده،  شكور(
1363 :
183-
189.( 

جاويد، (
1382:  

77.(  
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هزار  سه شوشتر فش كالردشت 
 تنكابن

  نام مكان سروستان

كَتون و  حنابندان حينابنون
  31نون

،دس 
  32نرزو

هاي  نام حنابندون حنابندان
 محلي

  :چهار روز
  33هيمه بار .1

و 34خرج بار .2
  حينابنون

  عروسي .3
 35سورزنه .4

شب اول 
حنابندان و 
شب آخر 
 عروسي

قبل از 
مراسم 
 عروسي

يك شب قبل 
 از عروسي

  :دو روز
حنابندان و 
 عروسي

شمار 
دفعات 
 برگزاري

چاي، ميوه  صرف ناهار
، و شيريني
ارصرف ناه

قهوه و 
شيريني، 

مرغ بريان 
و غذاهاي 

 متنوع

ميوه و 
 شيريني

خورش قيمه 
يا سبزي يا 
  بادمجان، 
قورمه 
 36زيربندي

نوع 
 پذيرايي

پول يا لوازم 
 خانگي

مبالغ  پول پول و كادو - پول و كادو
 اهدايي

مرغ يا  - -
 گوسفند

حيوان  - گوسفند
 قرباني

هاي داماد  دست
و سپس عروس

دست و 
پاي عروس 

و كف 
 دست داماد

دست 
عروس و 
دست و 
 پاي داماد

كف 
هاي  دست

عروس و 
 داماد

اول سر، بعد 
پاها، و در 
پايان همه 

هاي دست
 عروس و داماد

جزاءبدن ا
براي 

 حناگذاري
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گذاشتن پسربچة 
يك تا دو ساله در 
آغوش عروس 
تا صاحب فرزند 

 .پسر شود

37بران رخت

، پرتاب 
، 38سكه
، 39نقل
و  40يوهم

شيريني، 
مراسم گُرز 

، 41آتشين
دختر 
، 42حمام

 43يرق داماد

گذاشتن سكه  -
در بشقاب 

 حنا

 اعتقادات -

هاي  كاسه اي مجمعه -
 حنا

يا  مجمعه
 سيني بزرگ

مهجومة 
هاي )مجمعه(

 مسين

 نوع ظرف

حمام خانة  -
 داماد

در منزل 
عروس و 
داماد و در 

اتاقي 
 جداگانه

مكان تهية  اتاق حمام
 حنا

برادر داماد  -
يا 
 )ساقدوش(

اي از  عده
زنان فاميل 
عروس و 

اي از  عده
زنان فاميل 

 داماد

حنابند يا  ساقدوش
مشاطه براي 

عروس، 
سلماني و گاه 
حنابند براي 

 داماد

چه كسي 
 بندد  حنا مي

ساز و دهل، 
ارگ و سنتور، 

ساز (سرنا 
سنتي 

 )كالردشت

اشعار و  واسونك - - -
نوع 
 موسيقي
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، 57رارزوماب
 زناري

رخت بران، 
دختر 

حمام، 
گرزآتشين، 
 يرق داماد

، 54دالله
نُشنه و نون 

نشانه (
، 55)گذاري
دست 
يا  56رزون

حنا (
 ).گذاردن

 ،48سرشول
كردن  روشن

، 49چهل چراغ
، 50بخت آو

پول 
، 51كنداسري

، 52نار انداختن
 53خرج بار

  
  

، 44كف دسي
، 45حموم دزه

شباش 
، 46شباش

 47اروشباش

ات اصطالح
 رايج محلي

قند،  كله -
ميوه و 

شيريني، 
لباس، لوازم 

آرايشي، 
طال و 

كاالهاي 
 ديگر

مقداري 
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  :اي از اشعار حنابند نمونه
  بندم من حنا را پات مي ه دست وب
  

  ابه انگشتت كنم حلقه طال ر  
  

  روم شاه رضا را زيارت مي
  

  ببوسم گنبد زرد طال را  
  

 )40: 1382جاويد، ( 

   گيرينتيجه. 5
هاي  از اركان فرهنگ و تاريخ قوميت و آيينيهاي ترين جشن ترديد حنابندان از كهن بي

اين آيين از . شود ميايران است كه از گذشته تاكنون به شكل باشكوهي برگزار 
هاي ظاهري،  مانده ميان دو دنياي شرق و غرب است كه باوجود تفاوت هاي باقي سنت

ك و اترشالبته وجوه او  شود ديده مي  تشابهاتي در فلسفة وجودي و ماندگاري آن
ها و تنها عنصر متمايزكنندة آن، واژهو  تشابهاتش بر وجه تمايز آن غالب است

بين  و با هدف تداوماشاعة فرهنگي  با آيين حنابندان. اصطالحات محلي هستند
بوده  همراهبا تغييراتي  كه البته در طي قرون گذشته شود ايران برگزار مي هاي قوميت

حناگذاري عروس و داماد حمام بود و زن يا مرد  است، براي مثال در گذشته مكان
گذاشتند كه امروزه به شكل نمادين در  براي عروس و داماد حنا مي) سلماني(دالك 

تاالر يا منزل عروس و با گذاشتن اندكي حنا توسط عروس و داماد در كف دست 
  . شوديكديگر انجام مي

كردگرايي به توضيح و تحليل و كار گرايي با استفاده از نظرية اشاعهنگارندگان 
مراسم عروسي ازجمله حنابندان با ورود  .اند هايران پرداخت منطقة 10مراسم حنابندان در 

حنابندان و عروسي جشن برگزاري و هاي جديد رنگ و بوي ديگري يافته تكنولوژي
رسد اين سنت در بين روستاييان نظر مي به .در يك شب از رونق حنابندان كاسته است

  .گرددا پايبندي بيشتري برگزار ميب

  ها شتنوپي
شود و هنگام حنابستن مورد اي كه از دو زاويه ديده ميگونه زيرپايي حنابندان از سنگ مرمر به. 1

در شكل اول . بينيد ها يك زيرپايي مرمر را از دو زاويه ميدر اين شكل. گرفتاستفاده قرار مي
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د از اين بع. طرفين آن با دو گل كوكب تزيين شده استشود كه سطح بااليي حنابند ديده مي
گود وجود دارد كه جاي پاهاست و بعد از حنابستن، پاها را روي نسبت  دوگل، دو قوس سادة به

گودي وسط اين زيرپايي نيز جايي براي خمير . گذاشتند تا كف پا با زمين تماس پيدا نكندآن مي
 ).1389: 1376شاملو، (حنا يا آب است 

هاي زيبا، و روي آن در بوته اي پارچه قلمكار است با تكيك حنابند مخصوص عروس، كه قطعه« .2
دوزي بسيار  دوزي شده، و از نظر طرح و رنگ و دقت در مليله دوزي و پولك كمال ظرافت مليله

» ها بودخصوص حنابندهايي كه مخصوص عروس به. حنابند تزيينات بسيار جالبي داشت. زيباست
  ). 1390، ناهم(

  ).381: 1371افشار سيستاني، ( نام دارد »بنداننيا«بلوچستان حنابندان به گويش محلي در . 3
ممكن است كه  .دارندنگه مي» جل«عروس و داماد را در دو محل جداگانه به نام » رستوكي« شب در.4

در ميان بلوچان به  اين مراسم نيز اكنون معمول است و .شب تا يك هفته هم به طول بكشد اين دو
  ).همانجا( جل معروف است

كنند، ممكن عروس و داماد را در دو محل جداگانه به نام جل نگهداري مينيز  دوزوكي در شب. 5
  .)جاهمان( شب تا يك هفته هم به طول بكشد است كه اين دو

فقط اقوام نزديك  در اين شب .شود عروس فرستاده مي  ةداماد مقداري حنا به خان ةاز طرف خانواد. 6
حنا به كف دست   مقداري )آرايشگر( شوند و مشاطه پدر دختر جمع مي ةعروس و داماد در خان

  .)77: 1382جاويد، ( دارگذ عروس مي

در اين شب نيز . شود ها افزوده مي گويند كه به تعداد مهمان مي  حكي ظاهري شب دوم حنابندان را. 7
  .)همانجا( گذارند حنا مي عروس  ها به كف پاي مانند ساير شب

هاي كردند و پاشنهخواباندند و پاهايش را دراز ميعروس را روي تشك مي: وش خانم به روايت ماه. 8
اين حناي كف پا . بستند گذاشتند و كف پاهايش را حنا ميپايش را روي دو چهارپاية كوچك مي

گل و بوته و گنجشك و پروانه ها بر كف پاي عروس تصاوير بعضي. گفتندمي» حناي نگار«را 
  ).174: 1348كتيرايي، (كردند نقش مي

. مالنداش را نوره ميبرند و از مهرة گردن تا استخوان دنبالچه در حمام ابتدا عروس را به دواخنه مي. 9
 آن عروس را در پس از. اين عمل براي آن است تا موي شيطان يا موي حرام از پشت او كنده شود
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شمع  كنند وحنا درست مي يطشت. نشانندكف حمام مي او را در سپس ،دهندو ميشو حمام شست
  ).184 :1363شكورزاده، ( دهندقرار مي آنوسط  در ي راروشن

كردند اي، حنا خيس مي خانوادة داماد در هفت تا چهل جام برنجي يا نقره: وش خانم به روايت ماه. 10
ها را نهادند و دور تا دور جام ها را در خوانچه مي و آن چسباندندو روي حناها سكه، زر و سيم مي

  ).173: 1348كتيرايي، (فرستادند كردند و به خانة عروس مي هاي رنگارنگ روشن ميشمع
و در اين انتخاب  كنند ميرا انتخاب  »بخته يك«زن جوان   جوان خوشبخت و در اصطالح  چند زن. 11

عروس را  اين زنان .تدت در زندگي، سيده بودن و نجابت اسسعا ،بودن ديندارو  عفافل ميزان اه
  ).39: 1382جاويد، ( بندند را حنا مي اوشادي خاصي سر، دست و پاي  بابرده و   به حمام

آنان . شوند سيد انتخاب مي ديندار و ترجيحاً سعادتمند، نام، ها نيز از ميان دوستان خوش ساقدوش. 12
  ).همانجا( نشينند در دو سوي داماد روي صندلي مي

  ).382: 1371افشار سيستاني، ( نام دارد» شاطهم«، ول حنابنداني عروس استئزني كه مس. 13
  ).همانجا( نام دارد »تج« ،زني كه مسئول حنابنداني مرد است. 14
. خوانندمي -كه در وصف عروس است –را » نازينك«شاد  ةدر اين روزها تران) نوازندگان( ها لوري. 15

  .)381 همان،( شودهايي در ستايش داماد اجرا ميمنزل داماد هم آهنگ در
هاي ترانه -گويند »سرِ آپي برين«يا  »جان شُود«كه به گويش محلي  -در هنگام استحمام داماد. 16

  .)382 همان،(شود  خوانده مي» هالو«شادي به نام 
  .)383همان، (شود خوانده مي» الرو«ترانة شاد » ني كح«در مراسم عقد . 17
در آخر شب تختي در وسط مجلس قرار  .آيندپدر عروس مي ةشدگان به خان روز سوم دعوت. 18

و سپس داماد را روي آن  پوشانندو بالش مي )ليپ(، لحاف )نالي(دهند و روي آن را با تشك  يم
اد بايد كاردي را كه در اين مراسم دام .بندندخوابانند و در اين حالت به دست و پاي او حنا ميمي

  . )382 همان،( به كمر خود ببندد ،گويند »كارچ«به گويش بلوچي 
بجار به معناي كمك و همراهي . است »بِجار«هاي مردم بلوچ، موضوع  ترين سنت يكي از پسنديده. 19

اين رسم مفيد را بزرگان . اي تشكيل دهد خواهد ازدواج كند و خانوادهمادي با جواني است كه مي
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مبلغ بجار به ميزان دارايي و همت . اند تا موجب خجالت جوانان محتاج نشودبلوچ عموميت داده
  .)381-380، همان(هر فرد بستگي دارد و هيچ كس از پرداخت آن معاف نيست 

ماليدند و  كردن، حنا را كه به شكل خميرِ سفتي درآورده بودند، روي انگشت مي براي سرانگشتي. 20
گاه  آن. پوشاندند مي - گوشه دوخته بودند كه به شكل سه -سرخ اي از شله پارچه سرانگشت را با

هاي نازكي  خريدند و آن قيطاننخ سرانگشتي را از بازار عالقبندها مي. بستندروي آن را با نخ مي
  ).174: 1363شكورزاده، (شد  درنتيجة اين كار خفتي سفت و محكم مي. بود

كردند كه يك الي  شد، عالقبندها آن را چنان درست ميمحكم ميپس از آنكه خفتي سفت و . 21
به اين . شدكشيدند سفت ميشد و اين دوال را كه مي سرانگشتي بلند و يك الي ديگرش كوتاه مي

  ).همانجا(گفتند مي» شدن خفتي«كشيدن هم 
ند و بر سر كرد داشتند و با رنگ و حنا قاطي ميمي از حناي سر عروس به قدر يك فندق بر. 22

  ).95: 1348كتيرايي، (بستند تا بختشان باز شود مانده مي دخترهاي خانه
خواندند و به يك مشت بار سورة تبارك را مي از اول ماه رمضان روزي يك: وش خانم به روايت ماه. 23

بستند تبارك را به سرِ دختر دم بخت مي حناي سي) فطر(شب عيد ماه رمضان . كردندحنا فوت مي
  ).98همان، (كه تا عيد ديگر بخت او باز شود 

وقتي عروس را براي اصالح به آرايشگاه بردند، چند تن از خويشان داماد يك طشت حنا و چند . 24
جزء  شود؛ يعني به برند و حمام قرق ميقالب صابون و مقداري شيريني و پول به خانة عروس مي

  ).183: 1363شكورزاده، (ندارد عروس و همراهانش كسي اجازة ورود به آنجا را 
نرم را   بدين شكل كه دو چوب؛ اند كرده  عروس از پيش آماده ةتني چند از خانوادرا اين مجوم  .25

به اين  .متقاطع دارد  ها با يكديگر تماس اي كه رأس آن گونه  به ،كنند ه تعبيه ميعوار در مجم كمان
ين يهاي سوزني سبز تز ند و آن را با برگآويز هاي فصلي مي ها جارهاي رنگي و ميوه چوب
يك دستمال ابريشمي و  در ميان كف مجمعه يك ظرف شيريني، يك بشقاب حنا،  سپس كنند، مي

نامند كه آن  مي »كلگَب«شده را مجموم حنا  آماده ةمجموع  اين. گذارند يك جفت جوراب مردانه مي
جاويد، ( افتند مي  كنان به دنبال او راه هلهخوان و هل ترانه  جواناننهد و  ميروي سر   را شخصي

1382 :39.(  
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براي درمان  ، براي مثالهاست براي درمان بيماري ها، استفاده از داروهاي سنتيبلوچ يكي از رسوم. 26
 اي كه از اثر آتش و چراغ به تن حصير دوده( حنا، گوگرد، دودچر را با) منداب( روغن مندو كچلي
  . )250 :1369، ميرنيا(  مالندميبه سر ) بنددگپر مي

كنند تا گويند و از نزديكان و اقوام دعوت ميمي »كردن سنت«سوران را  مردم بلوچستان مراسم ختنه. 27
گذارند و پس از صرف شام تختي در وسط مجلس مي .كوبي شركت كنند در مراسم رقص و پاي

حنا را پس يكي از زنان دست و پاي او س .دهندپسري را كه بايد ختنه شود، بر روي آن قرار مي
كه به  داردها را زني بر مي ريزند؛ اين پولپسر قرار دارد، پول مي بندد و زنان در ظرفي كه جلوِمي

  . )386: 1371افشارسيستاني، (دست و پاي پسر حنا گذارده است 
هاي بلوچ ه در قاليچههايي ك رنگ. بافي يكي از صنايع دستي بانوان عشاير بلوچستان است قالي. 28

دست  به) رنگ زرد(برگ بيد  طبيعي و از نيل، روناس، پوست گردو و بيشتر، شود برده ميكار  به
 همان،( شودبدين ترتيب كه از نيل و برگ بيد، رنگ سبز و از حنا، رنگ نارنجي تهيه مي ؛آيدمي

453( .  
يكي رنگ و در ديگري حنا خمير  كه در - برخي از اقالم جهيزية عروس يك جفت پيالة مسين. 29

و يك سنگ حنابندان بود كه آن را فقط  -ناميدند ها را روي هم پيالة رنگ و حنا مي كردند و آنمي
  ).167: 1348كتيرايي، (فرستادند اعيان مي

كرد تا ساالن آن خانواده تكليف مي سوگوار به بزرگ ةسفيد خانواد يكي از دوستان ريشبه روايتي . 30
به  .فرستاد هاي پارچه را مناسب با وضعيت آنان ميه قوارهدبراي آن خانوا و درآورندسياه را  لباس

كرد تا همساالن خود را مور ميأسفيد پسر داشت او را م گفتند و اگر ريشها خلعتي مياين پارچه
ندند و جاي آن كهاي سياه را مي حمام رخت در. عزا درآورد ها را حنا ببندد و از به حمام ببرد و آن
 ،ه بوديدقزحي د اگر ريششان در اين مدت از ديدن رنگ و حنا قوس پوشيدند ورخت معمولي مي

   .)262-260 ،همان( آمدندكردند و با اين شيوه از سياهي و عزا بيرون ميآن را رنگ مي
ر به خانة عروس اي از زنان فاميل داماد، هر روز بعدازظهچند روز پيش از فرا رسيدن عروسي، عده. 31

» كَتون و نون«گذاشتند كه در اصطالح محلي آن را  فتند و مقداري حنا در دست وي مير مي
  ).248: 1376زاده،  تقي(گفتند  مي



 و همكار فر الدين رفيع جالل  ____________________________   بررسي آيين حنابندان از ديرباز تاكنون

49 

گفتند مي» رزون دس«گذاشتند كه آن را يك شب قبل از عروسي نيز بر دست و پاي داماد حنا مي. 32
   ).همانجا(

 اين بود كهگذاري آن نيز نام سببشد و ناميده مي» بار ههيم« ذشته روزنخستين روز عروسي در گ. 33
داماد براي تدارك و تأمين هيزم و هيمه براي سوخت و آشپزي عروسي  ةخويشان و خانواد
  ).291: 1377، پور ملك(ردند ك داوطلبانه كمك مي

روز اقالم و اجناسي را كه براي داماد در اين  ةخانواد. خوانندمي بار خرجِروز را عروسي روز دوم . 34
  ).همانجا(د ده عروس تحويل مي ةجشن عروسي تعهد كرده بود، به خانواد

. شهرت يافته است» سورِ زنه«به  -كه در واقع آخرين روز اين مراسم است - روز چهارم عروسي. 35
را ميهمان روند و ناهار  در اين روز مادر و زنان خويشاوند عروس به خانة جديد زوج جوان مي

  ).294همان، (شوند  ها مي آن
آيند و مقداري دوپيازة گوشتي كه غذايي ة داماد چند زن به خانة عروس مياز خان زيربندية قورم. 36

آورند و همه مرغ و مقداري نان با خود مي زردة تخم بيشترزميني، گوشت و پياز و  است از سيب
  ).545: 1371ي، همايون(خورند ها و نيز عروس از آن مي سوري

عنوان  روز عروسي كادوهاي خلعتي را كه با توافق قبلي خريداري شده بود، به افراد مورد نظر به. 37
  ).38: 1384فشي، (گويند  مي» بران رخت«به اين مراسم . دهند هدية عروس و داماد مي

ف سكه و شيريني جوانان نيز به طر. كندهايي را پرتاب ميدر هنگام رقص و شادي داماد سكه. 38
  ).40همان، (شود سال پربركتي داشته باشند برند و معتقدند كه سكة عروسي باعث ميهجوم مي

دثه در پيش رو داشته باشند كامي و بدون حا شود سالي سرشار از نيكنقل و شيريني باعث مي. 39
  ).همانجا(

شد و اين مراسم تا غروب ادامه دارد شود سالي پربار در انتظار باغ و بوستان باميوه هم باعث مي. 40
  ).همانجا(

رود و ديگر دوستان  به حمام مي) ساقدوش(قبل از مراسم حنابندان، داماد به همراه رفقا و برادرش . 41
بندند و هنگام خروج داماد از حمام، آن را آتش زده و  هايي را به چوب بلندي ميو آشنايان پارچه

   ).38همان، (گويند مي» گرزآتشين«به اين مراسم . رقصندو مي چرخندكنان دور داماد مي شادي
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دختران جوان به همراه . شود اجرا مي» دخترحمام«دم روز دوم عروسي، مراسمي به نام  سپيده. 42
  ).39همان، (يمن است  ها خوش روند و معتقدند براي بخت آن عروس به حمام مي

روند تا وسايلي را كه از رقص و شادي به خانة عروس مي گروهي از طرف خانوادة داماد همراه با. 43
  ).همانجا(شود، به خانة داماد ببرند   گفته مي» يرق داماد«طرف مادر عروس تهيه و آماده شده و 

ند، سكه ا دوستان و اقوام و بستگان داماد نيز بسته به توانايي خويش و احترامي كه براي داماد قائل. 44
گويند كه همان شيريني حنابند مي» كف دسي«گذارند و اين را ست داماد مييا اسكناسي را كف د

ريزد و حنابندان شروع آنكه بشمارد در جيب خودش مي دارد، بيها را بر مي حنابند همة پول. است
  .)543: 1371، همايوني( شود مي

كه  -بدنش را با واجبيكشند و موهاي زائد عروس را كيسه مي. برندسه زن عروس را به حمام مي. 45
گويند چون اين حمام پنهاني است آن را حمام دزه مي. زدايندمي  - مخلوطي از آهك و زرنيخ است

  .)542 ن،هما(
دستمال ندارند به جاي  هايي كه آن .كشندو فرياد شادي مي شونددسته تقسيم مي مردم به دو. 46

ها هم كه نه دستمال دارند و نه كاله،  د و آندهنگيرند و تكان ميدستمال كالهشان را در دست مي
  .)545همان، (» شباش شباش« :كشنددستي گرفته و فرياد مي را يك چوبي

  .)نجاهما( زنندل مينيز با اشتياق كان و زن »شاروشبا«دهند ديگر پاسخ مي ةدست .47
عروس  ةمحل به خاني نزديك و جوانان اهفاميلو ساقدوش  همراه بعد از صرف شام، داماد به. 48

كشند، يعني صدايي حاكي  مي» رشولس«، به اصطالح دندشوقتي كه نزديك منزل عروس . دنرو مي
  ).109: 1376ابوالقاسمي و ديگران، ( دهنداز شادي و خوشحالي سر مي

بدين صورت كه با نخ و موم  .جا جالب است، روشن كردن چهل چراغ است چه در ايننآ. 49
و حدود چهل عدد شمع به اين  كردهچوب، مخروط بزرگي درست  و با كنندميهايي درست  شمع

آن را  و كنندها فرو مي هايي مثل پرتقال يا سيب نيز به انتهاي چوب كنند، ميوهمخروط وصل مي
كنند، مراسم حنابندان نيز شروع ز زماني كه چهل چراغ را روشن ميا. گذارند داخل سيني بزرگ مي

  ).110همان، ( شودها، مراسم حنابندان هم تمام مي يان سوختن شمعپا شود و تامي
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ماد ابعد از آن د. شود شخصي مشغول اصالح موي سر و صورت داماد مي ،صبح 10حدود ساعت . 50
توسط ساقدوش به  پوشد وزند، لباس دامادي مي مي) بخت آب(» آو بخت«رود و به حمام مي

  ).همانجا( شود مجلس راهنمايي مي
راه را  نزديك يا برادر عروس جلوِ اقوامآورند، پدري بيرون مي ةخان از درِ را وقتي عروس. 51

خروج داده شود كه به آن پول  ةبندند، داماد يا ساقدوش بايد پولي بپردازد تا به عروس اجاز مي
»111همان، ( گويندمي» ريكَنداس.(  

داماد  .روندساقدوش به استقبال عروس مي شود، داماد وپدري خارج مي ةوقتي عروس از خان. 52
كه در دستمالي  -هاي حلوا اندازد، يعني چند تا سيب، پرتقال يا انار، گلولهمي» نار« براي عروس
تماشاگران و همراهان  .كندالي سر عروس پرتاب مياهاي پول و نقل را از بسكه و -پيچيده شده

  ).همانجا( برندبراي گرفتن آنها هجوم مي
شامل برنج، بيشتر كه  -»بار خرجِ«مخارج عروسي  برايمانده به عروسي از طرف داماد،  روز دو. 53

، يك بار هيزم، روغن گاوي يا گوسفندي، كشمش، لپه و مغز گردو و )گوسفند نر( »گوشتي«يك 
  ).109همان، ( شودعروس برده مي ةبه خان - غيره است

افتادند، پيش از هرچيز اب همسري براي فرزندشان ميپس از اينكه خانوادة پسر به فكر انتخ. 54
شدند؛ به اين شكل كه چند نفر زن از نزديكان خانوادة پسر كه آنها را دالله كار مي به دست» ها دالله«

  ).  246: 1376زاده،  تقي(يافتند تا دختري مناسب براي پسر پيدا كنند گفتند، مأموريت ميمي
هاي عروس سپس دست. »آوآل بِرازه«: دادند ديگر پاسخ مي ةو دست »گرُم بِرازهنُشنَه و نوني سيت «. 55

دادند  دستبندي را كه همراه خود آورده بودند به او هديه مي و انگشتر يا ندكرد ميرا حناگذاري 
  ).247همان، (

مقداري  كه حاليدر ماد اد ةچند روز پيش از برگزاري مراسم عروسي، چند نفر از زنان خانواد. 56
 از آنان دعوت بهروند و  مي دوستانبه منازل فاميل و  رند،اي حنا همراه خود دا شيريني و كاسه

  ).248همان، (آورند عمل مي
و در ديگر شهرها » زومابِرار«جا  كند كه در ايندر تمام اين مراسم داماد را فرد ديگري همراهي مي. 57

  ). 291: 1377پور،  ملك(شود  ساقدوش ناميده مي
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اگر كف پا درد  .)331: 1371همايوني، ( حنا خنك است و براي جلوگيري موخوره هم خوب است.58
جو را  جه نشد اسفرزه و قدري نمك و آردلد، اگر معانببند بگيرد يا به سوزش بيفتد بايد اول حنا

  .)332همان، ( به صورت خمير كف پا بمالندو كنند  مخلوط
 اين در. شودطبل و دهل نواخته ميل روز او .روز طول بكشد ن است دوسورون ممك مراسم ختنه. 59

است با واسونك  شب با مراسمي كه براي حنابندان دامادها مقرر .رقصندخوانند و مي روز زنان مي
و  برندفردا هم او را به حمام مي .بندندحنايي و شوخي و رقص، بچه را حنا مي با دستدن ز و كف
كردن  و عصر دالك براي ختنهكنند  مياي  شده او را سوار بر اسب تزيين از حمام آمدن بيرون موقع

  .)458 ن،هما(  شودآماده مي
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