
 آداب ه رشُم ازدهاج در طْراز

 : جَاز تٌَْ

 چْزٍاِّ دختر، کُدکی زنان از اشت نهکو چٌ اگر. ٍصتيد دختر جَْزٌّ تٌَْ کار اىدر دشت عرهشی تا علد خالل در عرهس خاىُادً

 : طانل نعهُالوجَْزٌّ. گْرد نی صُرت عرهشی ه علد فاصلٌ در جَْزٌّ درشت خرّد هلی ةاطيد کردً تٌَْ ه خرّدً اّام نرهر ةٌ اه ةرای

 .... ه چيگال ه کارد ةظلاب، دشت ّک, شفرً:  طانل خُد کٌ شفرً اشتاب

 .... ه جاره، كاةلهٌ،:  طانل کٌ آطپزخاىٌ اشتاب

 .... ه تاس ه لگيچٌ شُزىی، ه ةلچٌ حُلٌ،:  طانل کٌ حهام اشتاب

 ... ه كالی پيکٌ، ّخچال،:  طانل خاىٌ هشاّل

 ه جُراب طلُار، ه کت كُارً ّک:  طانل کٌ داناد ةرای خلعت عالهً ةٌ اشت عرهس خُد آراّض هشاّل ه لُازم ٍهٌ طانل کٌ آراّض لُازم

... 

 ةرای. اشت عرهشی ةرگزاری ةرای پذّراِّ هشاّل تٌَْ فکر ةٌ عرهشی ه علد خالل در کٌ اشت داناد عَدً ةٌ ىْز عرهشی هشاّل تٌَْ

 عرهس خاىُادً اطالع ةٌ ةرگزاری شاعت ه رهز ه نکان ه نحل داناد خاىُادً طرف از ةعد. کييد نی خُب را شاعت عرهشی نجلس ةرگزاری

 .طُد نی دعُت ىْز ٍا نطرب از نراشم دراّو. طُد نی رهطو ه تعْْو دكْلاو آّيد، نی کٌ نَهاىاىی تعداد ضهياو ه رشد نی

 : پاگظا

ه ةصتگان ىزدّک آىَا ه خُد را ةٌ افتخار ه طادناىی زىدگی عرهس ه داناد ه ةٌ  عرهس ه داناد ةعد از ّکی ده ٍفتٌ پدر ه نادر عرهس،

نظترک ةرای رفتو ةٌ خاىٌ ةصتگان اشت کٌ از آن عيُان پاگظا دعُت نی کييد نراد از پاگظا گظُدً طدن پای عرهس ه داناد در زىدگی 

ُت جهلٌ اىد پدر ه نادر ٍرّک از آىان ه ةٌ ترتْب ةلٌْ اكُام ىْز آىَا را پا گظا نی کييد ه در آخر ٍم عرهس ه داناد ىْز ٍهٌ آىَا را دع

 .نی کييد کٌ ةٌ اّو دعُت دشت ةُشان نی گُّيد

  

 : زىی چلٌ آب ٭

عرهشی اىجام گْرد آداب آب چلٌ زىی اشت ه آن ةدّو طرّق اشت کٌ عرهس را نی ىظاىيد ه ةعد در ّک  از نراشهی کٌ ةاّد در رهز

طْردان ّک دشتٌ کلْد ه ّک طاىٌ ه نلداری اشپيد نی رّزىد ه آن را از ّآب پرنی کييد ةعد نجهعٌ ای ةٌ هشْلٌ ّک ّا ده ىفر رهی شر 

ه نصو ه ةا تجرةٌ چَل ه ّک نظت آب از طْردان ةرداطتٌ ه درنجهعٌ نی رّزد ه  عرهس گرفتٌ نی طُد ه آن هكت ّکی از زىان کارآند

 .چَل كل نی خُاىد ضهياو ٍيگام ةرداطتو ه پاطْدن آب ىام پری زادٍا را نی ةرد

  

 :علائدی ىْز درةارً عرهشی هجُد دارد کٌ از آن جهلٌ اىد

را ةاّد خُب کرد. طب طيتٌ ىتاّد عرهشی کرد. طب دهطيتٌ ةرای عرهشی ةصْار خُب اشت ه ّهو دارد. كدم عرهس  عرهشی شاعت علد ه

ه اال ةرعکس. زنْو زّر نهکو اشت ةرای داناد خُب ّا ةد ةاطد. اگر خُب اشت ةرای داناد ه خاىُادً اش خُطی ه ةَرهزی ةٌ ٍهراً دارد 

 . پای آدم عزب نی لرزد. علد ه عرهشی شيت پْغهتری اشت
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