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        الدين بابايفالدين بابايفالدين بابايفالدين بابايف    سراجسراجسراجسراج
 

  هاي جشن عروسي تاجيكان بخارابرخي سنّت
  

كه  ستا) جشن بزرگ(» طوي كالن«اساساً مرحلة اصلي جشن عروسي در بخارا، 
 كه در اين مقاله به طور  خود را دارداين مرحله مراسم خاص. رود عروس به خانة داماد مي
  .شود مختصر بدان پرداخته مي

 در شهر فقط ، رسمي و سنتي در گذشتهي مراسمبه عنوانبران   حمام- بران حمام
  .گردد يمستقل برگزار م به طور رسمي و روستاهادر اين رسم . رايج بوده استبخارا 

 زنان و دختران ،)زن بزرگ محله (گذر كيوانيدر شهر پس از معين شدن روز طوي 
) نماز عصر (ديگر بران، نماز امروز حمام «:كرد محله را به خانة صاحب دختر خبر مي

 و دوشيزگان ،بران در خانة عروس روز حمام. »زنان، شب نكاح  رختفرداحنابندان، 
آليق «...  خانوادة داماد نان، گوشت، روغن و،يك روز پيشتر از. آمدند ها جمع ميزن جوان
 .دافرست  ميپولي  و حمام) پيچان چكه، شانه، بدنكن،  پاك تنن، وصابقالب  12- 10حنا، (» حمام

دختران . دادند  دو سه ارابه را آرايش مي،ضيافتاز بعد . شد داده ميترتيب پس ضيافت س
هاي زنانة شهر ستند و ارابه به سوي يكي از حمامنش  به ارابه ميكرده،عروس را دوره 

. كرد حركت مي...) و» د كاربازارِ«، »كاري آيينه«، »عظيم«، » قلعهنجِكُ«، »خانه شيشه«(
 اتاقكي در استحماماز پس . كردند در بين راه عروس را همراهي ميزنان  سرودخوانان و دايره

ها را نيز  يغنّم. شد  ميفرستادهنجا غذا از خانة داماد به آ كردند كه مي استراحتمخصوص 
 ،پس از بزم. كردند را نيز به حمام دعوت مي) مشاطه(ابروچين . آراستند  بزم مي،دعوت نموده

» بران و ابروچينان حمام«از اين لحاظ اين سنت را بعضاً . داد  مييش عروس را آرانابروچي
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: .رك(بران بخارا بوده است  شبيه حمامان بران تهر  حمام،گالونف. آ.طبق نوشتة ر. ناميدند مي
  ).195-187، ص 1930الونف، گ

 رسمشد و   سدة بيست برگزار مي50بران در شهر بخارا تا نيمة اول سالهاي  حمام
. شود  نميبرگزار اين مراسم به طور رسمي اكنون. رفت  عروسي به حساب ميجشناساسي 
  .گيرد ر خانة والدين صورت ميشستشو و آرايش عروس از طرف نزديكان دامروزه 

 است كه در روزهاي عيد و   زنان ايرانيي قديميكي از رسوم حنابندان - حنابندان
در . كنند  ميشادي ، به دست و پاي يكديگر حنا بستهوشيزگانزنان و د جشن عروسي جوان

رايج اين اواخر  عروسي تا جشن اساسي به عنوان يكي از مراسم حنابندان ،بخارا و سمرقند
  .بود

بيگاهي  ،بران  پس از حمامجشن بزرگ دو روز پيش از ينابندان در بخارا يكح
  و برخيزنهاي محله ، جوان عروسدوستان و نزديكان  كه در آنشد  ميبرپا) هنگام عصر(

خواني  آراستند و مطربان ترانه  بزم مي،حاضرين پس از ضيافت .شدند خويشان داماد دعوت مي
  :خواندند اين سرود را مير  بيشت كهكردند مي

  بنديم حنا حنا مي
  بنديم به دست و پا مي
  اگر حنا نباشد

  بنديم آب طال مي
  بنديم حنا حنا مي

  بنديم به دست و پا مي
  اگر حنا نباشد

  بنديم طوق طال مي
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  اگر حنا نباشد
  )34، ص 2006بابايف ( بنديم  دل به خدا مي

. پوشاند شبختي سر و لباس زردوزي به عروس ميزن خو. دادند ها عروس را آرايش مي مشّاطه
به دست و گردن او زيب . كردند  مي)ريزبافي (بافي برخي از حاضرين موي عروس را شانه كرده، ميده

كه روي آن ) اي تشكچة پنبه(اي  سپس عروس را دوره كرده، به باالي كورپچه. آويختند و زينت مي
رسم حنابندي . گرفت  و بعداً حنابندي صورت ميشاندندن اند، مي سفيد انداخته) پارچة نخي(صوف 

وي از آن  قولتكيه بر با اوا  بخارا را احمد علي رجايي خيلي خوب تصوير نموده است كه فَرُّخه ذهني
 يك روز قبل در .شود مراسم حنا بستن دست دختري است كه عروس مي) حنابندان( «:شود يادآور مي

يش عروس و داماد دعوت دارند و مطربان به نوازندگي و پايكوبي اي از زنانِ خو خانة عروس عده
آرايند و بعد او را در حالي كه رامشگران  روز دوم هنگام چاشت آرايشگران عروس را مي. مشغولند

شكي كه رويش تكنند و بر  ، وارد مجلس ميخوانند نوازند و مي پيشاپيش وي آهنگ مباركباد مي
 آورند اند، پيش مي بعد ظرف بزرگي را كه در آن حنا به آب گرفته .شانندن اند، مي پارچة سفيد كشيده
 در اين هنگام دست راست عروس را باالي سرش، به طوري كه كف آن رو به .نهند و برابر عروس مي

 و نهد  از حنا ساخته پياپي به دست عروس ميهاي كوچكي گذارند و يكي از زنان گلوله هوا باشد، مي
دارند و براي  حنا از دست عروس برمي مجلس يكي  يكي آمده، يك يا چند گلولةزنان حاضر در 

هاي  معموالً اين گلوله. دهد برد و به آنان مي مخصوص اجراي اين مراسم است، ميزنان مسن، زني كه 
روز بعد كه مجلس برقرار است و نگسسته، مراسم عقد و .... برند  به منزل مي،حنا را در كاغذ پيچيده

  ).32-31، ص 1978اوا  ذهني(» گيرد ن عروس صورت ميبرد
 حنا قدري و دستمال ،نو صابعدد يك عروسدوستان دختر در آخر مراسم به همة 

صبح ديگر دست و پاي او را تنها مادر يا . خوابد عروس با دست و پاي حنابسته مي. دهند مي
  .ه است از بين رفتاكنون تقريباً» حنابندان«مراسم . شايدگ خواهر مي
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در » آش پدران«ها و  در ناحيه» پدرآشي« اين مراسم با نام - پدرآشي يا آشِ پدران
جشن  يا يك روز پيش از ،داماد به خانة عروسرفتن روز » پدرآشي«مراسم . شود شهر برپا مي

 اهل  وها، خويش و تبار، اهل محل  در خانة عروس همسايهصبح زود. گردد  ميبرپا بزرگ
» آش صافي«پس از خوردن . است»  صافيآشِ «جشنضيافت اساسي اين . يندآ مسجد نيز مي

  .دهند ها مي به مهمان شربت يا چاي سياه شيرينهيك پيال
در اين روز در خانة . كنند  سه چهار نفر از طرف داماد نيز شركت ميمراسمدر اين 

  .است داماد وادةبه عهدة خان پدرآشي مخارج. گردد برگزار مي» پوشاني جامه«داماد مراسم 
 پا و سر«ها  و در ناحيه» پوشاني جامه« مراسم مذكور را در شهر - پوشاني جامه

 نفر از زنها سر و پاي سه چهار  عروسخانوادة  از جانب ، پس از پدرآشي.گويند مي» پوشاني
، ...)و )دستمال (بند و رويمالچه ، جامة زردوزي، ميان)عرقچين (پوش هلّ كَ،)دستار (هلّس(داماد 

. روند  به خانة داماد مي،ها گرفته  به طبقجشن) پلوي ضيافت(  معركهيك لگن سمبوسه و آشِ
  .كنند ها مردها نيز اشتراك مي  ولي در ناحيه،در شهر شركت مردها ضرور نيست
خويش و تبار از جمله . يك نوع بود» پوشاني جامه «رسم ،ها چه در شهر و چه در ناحيه

سفيد را ) شلوار(و ايزار ) جامه(داماد در خانه كُرته . آراستند ه دوره ميمردان در حياط خان
او را بايد يك موسفيد ) دستار(جامه و سلة . آمدند جمع ميهاي سنتي خود به ميان پوشيده، با لباس
او داماد را رو به قبله گردانده، از دست راست جامه را . فرزند پوشاندبسيار تك زوجه و

سفيد را به گردش ) نوعي پارچة نخي(پوش را به سر خود نهاده، داكة  يد كلّهموسف. پوشاند مي
به سر داماد  را )دستار (هلّ و س)نوعي كاله محلي شبيه به عرقچين (پوش  و بعد از آن، كلهپيچاند مي
بندهاي گلدوزي داماد را از زير جامه و يا باالي جامه بسته، به آن  پس از آن ميان. گذارد مي

) چادر(، چون كه هنگام به تگ چيميليق ندستب بند مي اصالً دو تا ميان. آويزد  داماد را ميلهايدستما
  .آورد ، براي دوستانش ميچيميليقي را پيچاندهتگ هاي  درآمدن، در يكي از آنها داماد شيريني
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 داماد را .نامند مي» دامادبران«به خانة عروس بردن را  داماد مراسم - دامادبران
سپس تا آماده شدن . پوشانند برند و در آنجا به داماد جامه مي به خانة عروس مي تانشدوس

خرد و كالن . آرايند افروزند و در گرد گلخن بزم مي مي) آتش(گلخن  در بيرون دروازه ،عروس
كان مشاهده كرديم، دو سه رْ ناحية شافنَوِ هة جويِِيطوري كه ما در د. پرند از باالي آتش مي

» اُوه اُو، اُوه اُو« به باالي آتش خم شده كرده،يانسال دستها را به گردن همديگر حلقه مرد م
» كردنجر «فتة مردم نامند و طبق گ مي» جر«اين لحظه را . زنند  به گرد گلخن دور مي،گويان

  .كردند  پس از آن مشعل روشن مي.باشد مي كردن نيروهاي بد دور ترساندن و نيت هب
 دو مشعل به خانة عروس ا در شهر بخارا ب واماد را با يك مشعلدر روستاها د

 مشعل را در نزديكي ،به منزل عروسرسيدن هم در شهر و هم در روستاها پس از . برند مي
مشعل بايد خود خاموش گردد، . كنند فرو مي به زمين ،شود اي كه داماد وارد مي حجره

  . خاموش سازداً كه كسي قصدگذاشتند نمي
 كه چادر شته پس از آوردن عروس به خانة داماد، زنان را به خانة اندروني يا اتاقيدر گذ

پيش از ضيافت و بعد از . دادند  مي جا)منزلصحن (حولي ان را در مهمانخانه يا دعروسي زده شده و مر
استاد ي »ها يادداشت«اين لحظه در . يافت آن هم، در حلقة زنان و هم مردان بزم سرود و رقص ادامه مي

بزمهاي دايرگي ) جشن عروسي(ها  در بخارا عادتاً در طوي«: عيني خيلي خوب تصوير شده است
كردند كه در آنجا غير از     بزم را هميشه دربسته مي)ثروتمندان (هاي بايها در طوي. شد تشكيل مي

و ) شادهگ(اما بزمهاي عامة مردم دركشاده . آمد  ديگر كس نمي،هاي مخصوص خبركرده شده مهمان
عاموي بوده، با شنيدن  آواز دايره، هر كس حق داشت كه به آن بزم براي تماشا رود و اين گونه 

  ).113-112، ص 1962عيني (» گفتند مي» خبر  دايره«تماشابينان را 
.  شركت زنان از جمله رقصيدن رقاصه منع بودرقصيد و مي» جواني«در بزم مردان 

  : نموده استثبت را نيز چنين موضوع اين »ها يادداشت«استاد عيني در 
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  رسمي) مجوز( را به خط )نوازندگان ( سازندگان،همة اين گونه بزمها رسمي بوده«
 يافتهها تقسيم  سازندگان رسمي عادتاً به دسته. آوردند مي» بزم طوي فالني«ميرشَب و با نام 

 در زير دست او يك .رفت  ميستاكار به شمارو سالخورده ا)زن دايره (دست  يك دايره،بودند
وازي آ ها با خوش اين دسته. شد  مي دادهدست جوان رقاص، سه و يا چهار نفر دايره

ان و با هنرمندي رقاصانشان از يكديگر فرق دستهايش خوانندگانشان، با زبردستي دايره
گ و جن (خيلي جنجال و خَرخشههاي نغز   براي به دست درآوردن دسته،بنابر اين. كردند مي

  ).113؛ ص 1962عيني (» رفت به كار مي» هديه«و ) رشوه( پاره ،هاي باآبرو ، واسطه)جدال
معموالً در خانة ) رسم زيرچادري(تعامل تگ  چيلميقي  - چيميليقي تعاملهاي تگ

  تگرسمهاي. گذرد يا در زير چيميليق مي)  چيميليق زده شدهاتاقدر (والدين عروس 
  .باشند مي» سانييل شربت«و » جواب«، »يكن پاپخش«شامل چيميليقي 

 به -  كه اين هم يك رسم جالب است-خواندن » سالمنامه« پس از - كني پاپخش
در اين هنگام . گردد برگزار مي» كني پاپخش «رسم بردن، چيميليق درون به  وعروس و داماد

ت خود پاي كنند كه با پاي راس عروس و داماد هر كدام كوشش مي. است باز چيميليق پردة
 گويندگان ة را زير نمايد، به گفتديگري اول پاي هر كه. زير نمايندچپ يا راست همديگر را 

گپش در همه جا  «،باال شده او بوده است و در حيات خانوادگي هميشه دست» درازي زبان«
  .»)حرفش همه جا قبول خواهد بود (گذشته است مي

 كه بر عروس و دامادبه خيرمقدم گفتن  و ن به نشسته اجازبراي است  رسمي-  جواب
از . دهند  مي)اجازه (»جواب«آن پدر و مادر، برادر و خواهر و سپس خويش و تبار  اساس

، )با هم پير شويد( شويد پير ، پير شويد، قوشه)بنشينيد (نيديخوش آمديد، ش«: گويند جمله مي
خودم هم  ،دادمرا  جانم و مالم ،زاندا شما پاية  و خان)منزل ( حولي، شويد)فرزنددار (يالمندع

تاجيكان واليت بخارا از مناطق ديگر » جواب«. نشينند سپس عروس و داماد مي» خذمتتان
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 برگزار كند كه آن هم در خانة والدين داماد و هم والدين عروس  با آن فرق مينشين تاجيك
د و در خانة داماد دهن مي» جواب«له و خويش و اقرباي او يدر خانة عروس اهل عا. گردد مي

  .تبار او  پدر و مادر و خويش و،برعكس
شربت  (»سانييل شربت« رسم پس از نشستن و عروس و داماد - ليساني شربت

ها اول جوان. آورد   را به تگ چيميليق مي بتر دو كاسة ش)عاقده(وكيله . شود  اجرا مي)ليسيدن
  .نوشند  مي آنه ازيك جرعداران  به خاطر خوشبختي نوخانهديگران سپس 

 داماد با انگشت دست .نوشد  داماد شربت را نمي،در شهر بخارا طبق معلومات ما
در . گرداند ليسد و بعد به حاضران برمي  ثاني خود مي،راستش شربت را اول به عروس ليسانيده

  :شود  ميخواندهاين مورد سرود زيرين 
  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  هي هي در لب داماد
  )عروس ( لب كيلينشربت در

  پسته شكند داماد
  مغزشه خورد كيلين

  كيلين در قوقند است
  داماد در سمرقند است

 ليكسر داماد) دستار (س  
  )40- 39، ص 2006بابايف ( عسل و قند است )هميشه (هميش

گرفته، گرد سر ) اسفند(هزاراسپند ) سيني(بعد از نوشيدن شربت عاقده در آمده، در لعلي 
  :نرسد» چشم بد«داران  خواند تا به نوخانه  و دعاي زير را ميچرخاند د سه مرتبه ميعروس و داما
  اهللا الرحمن الرحيم بسم
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  هزاراسپنده دود كرديم
  هزار باليه دور كرديم

   چشم ميش،چشم خويش
  هاي گرد و پيش همسايه

  هر انس و هر جني باشد
  سوزد در همين آتش تيز

  هزاراسپند هزار دانه
  خانه) سقف ( دودش به شفت

   بيگانه)دوستش (داماد به يار و جوريش
  )40، ص 2006بابايف (به يار خودش پشّه و پروانه 

دانة  (شورك ، دانه)گردو ( مثل چهارمغزهايي خوردنيتگ چيلميقي،  – تگ چيميليقي
كه ي ي و نانهاتخم مرغ پخته شش الي هشت، ، سمبوسه، سيب، انار، شيريني)پروردة زردآلو

 نزد ها است كه و امثال اين بودندباالي سر عروس و داماد نگاه داشته» خواني  سالمنامه«هنگام 
شود، حتماً  هايي كه به چيلميق آورده مي همة اين خوردنيهمة اين . گذارند ميعروس و داماد 

 و آواز مرغ را تقليد دبپرتا  به دامن عروس مي)عاقده(وكيله  را مرغ  تخمبايد جفت باشند
 ،ها به زمين افتاده اگر تخم. خيزد  عروس از جايش ميمعموالً. كند ميقُت   شوخي قُتهب ،كرده

  .است، رمز به دنيا آمدن فرزند شكنندب
 از ،بند خود بسته بقيه را داماد به ميانتناول كرده، ها  عروس و داماد از آن خوردني

در سالهاي . گيرندبد را كنند كه حق خو جوانها تالش مي. دهد زير چيميليق به دوستانش مي
ها   عادت شده است كه در زير چيميليق به عروس و داماد از جانب خويشاوندان تحفهاخير
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 واژة - вечер» ويچر«(نشيني  چيميليقي امروزه پيش از آغاز شب رسم و رسوم تگ. دهند
  .نشيني شباز  بعد ي گاه وگيرد انجام مي) روسي

نشيني تصور كردن   را بي شبيروسي امروز عمراسم - )نشيني شب(وِچير / وِچِر
 عنوان هآن باز  است كه رسمنشيني  راندن شبذ گ،چه در شهر و چه در دهات.  استممكننا
  .شود نام برده مي» ويچر«

مخارج آن به عهدة خانوادة داماد  و شود برپا مي  نشيني در خانة عروس شباكنون 
 مواردحاال تنها در . شد ة پسر برگزار مي عروسي اساساً در خانجشندر سالهاي پيش . است

. گذرانند جشن را در خانة پسر مي) علل بودن طرف دختر و ديگر عزادارمثل ( ييتثناسا
به طور كلي به  در آميخته،اروپايي با سنتهاي هاي ملي  كه در آن سنتاست نشيني شب» ويچر«

  :شود  مييك صورت برگزار
 سب، براي مهمانان و عروس و داماد ميز و صندليدر حولي، رستوران يا در هر جاي منا

در پشت سر عروس و داماد، روي . دهند ها  آرايش مي روي ميز را از انواع و اقسام خوردني. گذارند مي
  .نويسند اي نام آنها را مي قاليچه

او را با داماد به اين  ، به عروس پيراهن اروپايي پوشانده،چيميليقي  تگ پس از اجراي مراسم
يك جوان از كنار داماد و يك دختر از كنار عروس و چهار نفر از دوستان عروس . رندوآ مي» بزم«

در اين هنگام خويشان و . كنند و داماد باالي سر آنها متاع سفيدي را نگه داشته، وارد مجلس مي
را » ا بادابادا باد«سرود مراسم عروسي ) خوانندگان(حافظان . كنند پاشي مي پيوندان، سكه و شيريني

  .سرايند مي
گويد  مقدم مي معموالً جشن را شخص بانفوذي با سخناني عمومي افتتاح نموده، مهمانان را خير

شود و بعد  چند لحظه سرود و رقص برگزار مي. دنكن  انتخاب مي) بزممجري(» رئيس دوره«و يكي را 
نمايد، تا به عروس و  وت ميدادن دع» جواب« نوبت به ه پدر، مادر و خويشاوندان را ب،صدر مجلس
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نشيني، چهار نفر عروس  پس از انجام شب. يابد بزم تا نصف شب ادامه مي. داماد اجازة نشستن بدهند
و ) در شهر(صبح ديگر . كنند به همراه داماد تا آستانة اتاق بدرقه مي» چادر بخت«را با ساز و آواز زير 

  .گردد داير مي» فراران كيلين«شن بزرگ آخرين مراسم اساسي ج) در دهات(يا در همان شب 
عروس (» رارانفُ كيلين« رسم به خانة داماد بردن عروس را در واليت بخارا - رارانفُ كيلين

صبح زود برگزار ) ويچر(» نشيني شب« در شهر بخارا روز بعد از فراران كيلين. گويند مي) آوردن
  .»چشم نرسد«پذيرد تا به عروس اين مراسم بايد پيش از طلوع آفتاب انجام . گردد مي

نو،  روستاهاي جويِ(نشين ناحية شافركان  چنان كه ما در روستاهاي تاجيكها  در ناحيه
غالم  دانزهسفيدل ِ، تَهترك روستاهاي علي(و ناحية پيشكوه ) ، ومشاهده ) يار، شوگان، قلعه، چقور

  .ددگر نشيني داير مي  پس از خاتمة شبفراران نموديم، كيلين
حاال نيز قبل از به . بردند مي) درشكه(در گذشته عروس را از طريق ارابه، اسپ يا فايتون 

 و ديگر ، لباسها)پاپوش تنك چرمين(، محسي »بخت) پيراهن(كرتة «خانة داماد بردن، پيراهن سنتي 
رش فَرَنجي كنند و به س  مي)ريزبافي (بافي پوشانند، مويش را ميده ميبه عروس لوازمات ضروري را 

، عروس با پدر، اگر پدر نباشد با برادر يا دايي خداحافظي )رسم(طبق تعامل . ندبپرتا مي) روبند محلي(
اين رمز . رساند گذارد و دختر سه مرتبه سر به زانوي پدر مي پدر پايش را به آستانة در مي. كند مي

وري كه ما مشاهده كرديم، پدر ط. اين تعامل اكنون نيز پابرجاست. سپاسگزاري و رضايت پدر است
داده،  پيش از بر آمدن از خانه، دستمالي سفيد گرفته، در آن مقداري ) دعاي خير(به دختر فاتحه 

. دختر آن را بايد در خانة شوهرش گشايد. بندد خميرتُرش، نان و دو قاشق پيچانده، به ميان دختر مي
دهند و آن را او زير بغل به خانة  دست عروس ميدر برخي موارد خميرترش را به دستمال پيچانده، به 

طوري كه به ما گفتند، خميرترش رمز صاحب فرزند شدن، نان رمز دولت و ثروت و . برد شوهر مي
  .قاشق رمز آن است كه هم عضو خانوادة پدر و هم عضو خانوادة شوهر است
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. افروزند گلخن ميناوابسته به شب يا روز بودن، براي پيشواز عروس در صحن منزل داماد 
رد و در اطراف آن وآ داماد عروس را در حالي كه كتف راستش را گرفته، از ماشين به نزد گلخن مي

طبق معلومات گويندگان، هنگام در گرد . برد زده مي مدگاه حجرة چيميليقآ تا در،سه مرتبه دور زده
وارد گشته باشند، سوخته و ) دعروس و داما(داران  هايي كه بين نوخانه آتش دور زدن، ديو و اجنه

  .شوند نابود مي
خاروزين، محقق روس، افروختن گلخن و گرد آن دور زدن را رمز احترام به روح . ن.ن

، 1903خاروزين (زن به خانوادة نو شرح داده است  گذشتگان داماد و درخواست قبول نمودن بيگانه
  ).145ص 

يعني سر » خون كردن تگل«روس  پيش پاي ع،يش از به حولي وارد شدنپدر گذشته 
سپس عروس را با . شود مشاهده مي بعضاً رسمحاال نيز اين .  حتمي بود)قوچ (شقاروبريدن ق

 چيميليق را ، شخصي معتمدموافق رسم و آيين. برند  به پس پردة چيميليق مي»خواني سالمنامه«
  .زند  به خانة داماد مي،از خانة پدر و مادر عروس كنده

 ،ايستد و والدين و نزديكان داماد  عروس راست مي، چيميليق درآوردنيرزپس از به 
 هزاراسپند دود )عاقده (نشستن عروس وكيلهاز بعد . دهند  ميهبه نشستن اجازرا عروس 

، هآباد، وردانز روستاهاي ينگي(در ناحية شافركان . يرندگ فرنجي را از سر عروس مي. كند مي
در شهر . گيرد  مياماد فرنجي را از سر عروس با قاشق چوبيندخواهرزادة خواهر يا ) نو جوي

  .كند بخارا اكثراً اين عمل را خود داماد اجرا مي
خويش و . گردد  مياجرا روزانه »رانافر كيلين «رسم ،چه در شهر و چه در روستا

 عروس و داماد را هاي آن لباسركشند و ب  را در دو طرف خانه مياي رشتهاقرباي عروس 
زده  در حجرة چيميليق» فراران كيلين« اساسي جشنسپس در حضور مهمانان . ويزندآ مي

 و به حاضرين آيد مي جمع به ميان ،عروس سه مرتبه سر و لباس عوض نموده. گيرد صورت مي
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  در حضور مهمانان در حوليي گاه»فراران كيلين «هامروز. نشيند  به جايش مي،ظيم كردهتع
  .دگرد  داير مي)حياط منزل(

 جايِ«و »  پيادهجايِ«، »جاي پست« دو زن بانفوذ بستر خواب را كه ،با رفتن مهمانها
 اي  كورپه كه معموالًشود بستر بيرون از چيميليق پرتافته مي. گسترند نامند، مي مي» بلند

 )دار مخمل گل0 لخمب  لْ سفيد و طرف ديگرش گُصوفباشد كه يك طرف آن   مي)تشكي(
  .گذارند خمل ميبند و بالش بپرتا  صوف سفيد ميه، به باالي كورپ،نپس از گسترد. است

بعد از رفتن حاضران، داماد را . ننديشن  تا پاسي از شب مي در شهر بخارا زنان در حجره
و صوف باالي » كرتة بخت«، »چشمبند«براي اثبات دوشيزگي عروس . برند به نزد عروس مي
 و پوشك سفيدي است كه هنگام پوشاندن كُلْتَه) پارچة(چشمبند داكة «. شود بستر استفاده مي

آن را پس از گرفتن فرنجي دو   كهودش پوشك پرتافته مي فرنجي به سر عروس، از زير كلته
  .دهند پاره نموده براي استفاده به عروس و داماد مي
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