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  پيشگفتار
 توجه پدران و مادران بـوده       ها و سنتها از دير باز مورد       حفظ آيين 

است و هر يك سعي كرده تا آنجا كه ممكن است آنرا به نحو شايـسته           
م و كاسـت بـه نـسل    به فرزندان خود آموزش دهند تا آنان نيز بدون كـ    

در اين گـذر نمـي تـوان بـه عوامـل ناخواسـته اي كـه                 . بعد انتقال دهند  
بـوده اسـت   ) ادربزرگهـا م(و ممس هـا    ) پدربزرگها(گريبانگر بامس ها    

  . بي توجه بود
پس از حكومت صـفويه تـا زمـان قاجـار بيـشترين فـشار بـر روي                  

، نفــوس گونــه كــه از يــك ميليــون خــانوار بــوده اســت، آنزرتــشتيان 
زرتشتيان در حكومت صفويه به كمتـر از ده هـزار نفـر در دوره قاجـار                 
رســيده انــد كــه خــود گويــاي آنــست تــا هرگــز آثــار و نوشــته اي از   

 آسـايش كامـل و مـورد        ان به جا نماند و امروز كه زرتشتيان در        زرتشتي
. باشد ها مي ها و سنت كمتر كسي به ياد ثبت و ضبط آيين     .احترام هستند 
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نجه بر روح و جـسم      گويي تهاجم فرهنگي چنگال قوي تري داشته و پ        
، خـط نوشـتاري     كه زبان دري فرامـوش شـده      ، آنگونه   ما انداخته است  

نوشـتند اكنـون چنـد       ان و صداي آبشارها را مـي      آواي پرندگ  كه زماني 
شناسـيم، پوشـشمان  نيـز تقليـد از           حروفي و آنهم بسيار كمرنـگ نمـي       

  .فرهنگ بيگانه است
 پيران سالخورده مي نمـائيم      الي از آنگاه كه در پيدايش مراسم سؤ     

 كشاني به عنوان مثال عروس   .  فراموش كرده و هيچ نمي گويند        عموماً
 خواندن اشعار پر مغـز در جـشن دامـادي و عروسـي              كه بدين زيبايي با   

ــراد     ــت اف ــنش حرك ــل واك ــيم حاص ــي بين ــروس را                م ــه ع ــوده ك ي ب
بـين كـدامين قـوم و        ، در مي دزديده اند، امـا در چـه زمـاني و چگونـه            

  . العي مي نمودندحكومتي انجام شده اغلب اظهار بي اط
جان خريده و حرفهاي    اين بنده تا آنجا كه توانسته سختي ها را به           

 و در   درشت را بر خود هموار نموده تـا مختـصر احـوالي بدسـت آورد              
  .اختيار خواستاران قرار دهد

 الزم مي داند از همه كساني كـه بـه هـر نحـو در ايـن راه مـرا يـار          
  :فزون سپاس دارم از. داني بنمايمبوده اند قدر

 ي نمودنـد  تصوير و اطالعات مرا يار    بزرگاني كه با ارائه عكس و       
دخترم شـهدخت   كه در همه حال مرا يار بودند و از          همسرم  و همچنين   

  .كه در حروف چيني و طرح روي جلد همت نمودند
  شهريار هيربد                                                                        
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  نام آنكه زيبايي آفريده ب
  

  دارد  مرا ياد گذشته شاد مي
  ه روز و روزگاري بودچ

  چه زيبا نوبهاري بود
  ريخت گل پيچك چه عطري در هوا مي

  آويخت هاي ارغوان از شاخه مي به ايوان خوشه                  
* * * * *  

  .، فرزندان عزيز هنگامتان دلنشيندوستان خوبم
، خانـه   خانـه خودتـان   !  سـراي مـا، نـه     . دبه سراي ما خـوش آمديـ      

خانه . آورد ه اي كه هزارگان به خاطر مي      تان خان پدربزرگ و مادربزرگ  
اش  مهربـاني   اي كه خشت هايش از محبت سرشته شـده و بـر برجهـاي             

اي كـه درِآن   خانـه   .سـرايند  نشينند و خوش مي  آواز مي پرندگان خوش 
  ، پـــر جـــوش و بـــشهـــاي آ شـــود و نهـــر بـــه بـــاغ شـــادي بـــاز مـــي

  

  .بزه هايش به دلها آرامش مي بخشندخروش است و س
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 جانـداران در آن     اي كه چشم انداز فرسنگها دارد و همه نوع         خانه
در خانـه اي    .  و ولد كرده اند و صميمي شـده انـد          ، زاد پذيرفته شده اند  

كه جاده هاي منتهي به آن خار ندارد و تاريكي نيز در آن راه نخواهـد                
از روغن به نسل بعدي  ، زدوده شده و پريرا فانوس آن از گرد    ز. داشت
خانه اي  . را خاموش كند  ه شده است و هيچ گردبادي نتوانسته آن       سپرد

استي آن در گوشه طاقچـه     كه از انسانيت و آدميت سخن گفته و سند ر         
  .موجود است

را پـاك    اگر زنگاري بر چفت در مي بينيم اين ما بوده ايم كه آن            
بـار بـيش از      هر. آن راه يابد  نكرده ايم و گذاشته ايم فرهنگ بيگانه در         

است و اين ممكـن     ش بر آن سايه افكنده و باعث بسته شدن در شده            پي
، تـو و همـه ي مـا اصـل خـويش را بـاز جـوئيم و          نيست مگر آنكه مـن    

من در اين نوشـتار تـالش       . بخواهيم فرهنگ گذشته مان را پاس داريم        
آهنـگ  . مقايسه و قـضاوت بـا شـما       . ا نشان دهم  كردم اين باغ را به شم     

اصـيل تغذيـه ي پـاك روان يـا موسـيقي جـاز،              دلنشين ايراني، پوشش    
  !؟آموزش غريب و بيگانه بودن با خود، پوشش غربي

ه در بدو ورود به اين باغ نخست از پيوند زن و شويي زرتشتيان كـ  
، سخن مي گويم و شرط ورود به ايـن          به اشتباه زناشويي گفته مي شود     

سـه  در  .  با پوشش سـبز و چـشمان دريـايي اسـت            داشتن دلي پاك   ،باغ
نقطــه از در ورودي ايــن بــاغ برگهــاي آويــشن و بــادام ريختــه شــده و  
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دستانتان گالب  ميزبانان با خوش رويي به شما آينه نشان مي دهند و در           
  .مي ريزند

آنگــاه پــيش پــاي شــما آتــش بــه نــشان مهــر و محبــت و دوســتي 
  .ند و كندر روان را آرامش مي بخشدافروخته مي شود و با بوي اسپ

ن بـاغ بـا مـن همـراه و هميـار            در ايـن راه و گـذر از ايـ         اميد اينكه   
  .   باشيد
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 زرتشتيان شويي و زن آيين پيوند

 

 بايـسته  وه  پـسنديد  كارهـاي  از يكي) زناشويي(ي  شوي و زن پيوند
، روانـي  بلوغ به رسيدن از پس دختران و   پسران. است زرتشتيان بين در
 تـشكيل  بايد زندگي هاي مهارت آموختن، اجتماعي رشد، ونيقان سن

 و عـشق  و گذارنـد  بنيـان  را خـود  مـشترك  زنـدگي  و بدهند خانواده
 رد خـانواده  مادر و پدر همكاري با مهم اين كه كنند تجربه را عالقه

  .گيرد مي صورت تر دوام با و تر آسانن فرزندا رسانيدن سامان به
 شـاخص  جامعـه  از قـشر  ايـن  بـين  گرفتـه  صـورت  هـاي  ازدواج

 از نـسبي  بطـور  مـشترك  زنـدگي  بـراي  )سـن زن ( همسر سن انتخاب
  .كند مي تبعيت) مرد(  بعالوه  عدد دهپسر سن نصف فرمول

 وجـود  طـالق   خـاص،  شـرايط  جـز  به زرتشتي آيين هر چند در

 و برگزينـد  خـود  براي همسر يك بايد زن يا مرد هر همچنين .دندار
   خـرد و  نيـروي  بـا  كـه   خواهـد داشـت   داومتـ  يهنگـام  گـزينش  ايـن 

  

 .گيرد انجام بزرگان تجربه از وري بهره
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 بـر  بـود  فرزنـد  داراي و داشـت  زن كـه  مـردي  باسـتان  ايران در
 همـسر  كـه  مـردي  بـه  .تداشـ  برتـري  نداشت  فرزند و زن كه مردي

ــرده انتخــاب ــود ك ــانوپي" ب ــي نم ــه  و"ت ــه زن ب ــوهر ك ــ ش ت داش
  و"خـانواده  و خانـه " معنـي  به "نمانو" هك شد مي  گفته"ني نمانوپت"

 .دهد مي معني "رهبر و رئيس "واژه دو هر دوم قسمت

 "كـدبانو  و كدخـدا " صـورت  بـه  پهلـوي  تفـسير  در هـا  واژه اين
 بـه  "خـدا  و خانـه " معنـي  خـده؛ بـه   و كـزه  و كده و كد .تاس آمده
  .است شده معني صاحب رئيس، سردار، معني

 دليـل  هر به كه زناني يا ردانم است دست در كه شواهدي طبق
 تجـرد  و مانـده  وفـادار  خـود  قبلـي  همـسر  به هميشه براي اند شده تنها

 و مهتـري  اند بوده فرزند داراي كه اي خانواده ويژه به .اند كرده اختيار
 از آنان براي خانواده؛ تشكيل و رساندن ثمر به تا فرزندان بر سروري

   .ندا نموده خودگذشتگي
 تيرانـدازي،  فـن  در ايراني زنان :است آمده قديم نوشتارهاي در
 هـايي  آمـوزش  نيـز  پهلـواني  فنـون  ديگـر  و شمـشيرزني  سواري، اسب
 و نـامور  زنان از .جستند مي شركت جنگ در و شكار در و ديدند مي

 نـرم  پنجـه  و دسـت  پهلوانـان  و يالن با اغلب كه است درج شيرافكن
  .كردند مي
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 در وي از پـيش  چـه  و تـشت زر زمـان  در چـه  زن مقـام  بنابراين

 و زرتـشت  ظهـور  بـا  البتـه  .تاس بوده باارزش و محترم ايراني جوامع
 زن آيـد  برمـي  آن متقدم قسمتهاي و اوستا از كه چنان وي اصالحات

 مؤثر توانسته مي اندازه همان به و بوده مرد با مساوي حقوق داراي نيز
 آن تـا  چـه  گاندوشيز و زنان اراده داشته، اثر منشأ مرد يك كه باشد

 بـه  و كرده شوهر كه هنگامي چه و بودند پدري خانه در كه هنگامي
 درك خرد روي از تا بودند قادر و هبود  قويرفتند، مي شوهري خانه

 .ندنماي تحميل و برسانند ثبوت به را خود حقانيت واقعيت،

 وزير( جاماسب خواستگاريآزادي رأي را به هنگام  گاتها، در  
 رو زرتشت( ،در مي يابيم زرتشت دختر پوروچيستا از) بگشتاس شاه
 پوروچيست اي تو": )دارد مي بيان كرده كوچكترين دخترش سوي به
 مـزدا اهـورا   هيچتـسپ،  خانـدان  از زرتـشت  دختـر  تـرين  جـوان  اي

 بـراي  ؛اسـت  كه به انديشه نيك و پـاكي و راسـتي پايبنـد    را جاماسب
 صـورت  در و كـن  يپرسـ  هم خود خرد با پس .دبخش مي بتو همسري

 شـويي  و زن مقـدس  وظيفـه  انجـام  در پـاك  عـشق  بـا  او، پـسنديدن 
  ".بكوش
بيگمـان مـن   ": )ژرف انديـشه  از پـس  پـدر  بـه  پورچيـستا  پاسخ(

بر خواهم گزيـد و     كسي را كه براي خانواده پدر و سرور گمارده شده           
  باشد كه روشنايي انديشه نيـك بـه مـن برسـد و            . دوست خواهم داشت  
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   ".و پاكدامن در ميان پاكان باشمزني پارسا 
گزيـده  نها جاماسـب را بر   پس از دريافت پاسخ پوروچيستا كه نه ت       

دآمـدگان در  بلكه دوست خواهد داشـت زرتـشت رو بـه انجمـن و گر             
 ايــن ســخنان را بــه شــما مــي گــويم اي :مــي گويــد همــايش نمــوده و

بسپاريد و با پندم را با انديشه بشنويد و به ياد . دامادان تازه و نوعروسان
پيوسـته زنـدگي بـا      . ن خود را دريابيد و به كار بنديـد        ياوش خود وجدا  

انديشه نيك كنيد و هر يك از شما در راستي از ديگري پيـشي جوييـد       
  .دگي و خانمان خوب برخوردار گرديدتا از زن

كه در اين جهان دروغ     اي مردان و اي زنان اين را بدرستي بدانيد          
و آنـرا مگـسترانيد و ايـن نيـك بدانيـد آن      گسليد ب؛ از آن    فريبنده است 

 . ي راستي بدست آيد مايه اندوه استخوشي كه از تباهي و تيرگ

پــاداش نيــك خداونــد تــا روزي بــراي شــما خواهــد بــود كــه در 
زندگي زناشويي خود چه در تنگي و چه در فراخي بـا هـم بجوشـيد و                 

مـد آه  ره گردد بـا پيا با هم مهربان باشيد اما اگر انديشه دروغ بر شما چي       
   .  و افسوس روبرو مي شويد

 اسـت  مهريه بدون زرتشتيان بين در )زناشويي (شويي و زن آيين
 عروسـي،  جـشن  گيري، گواه نامزدي، خواستگاري، شامل ترتيب به و

اسـت   عـروس ) پاگـشايي ( خندان خانه و مادرزن بوسي دست پاتختي،
  اي جشن عروسي و سردواژ كه در نزديكي اجركه در قديم مراسم  سر  
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آب روان رفتن داماد كه پس از عروسي انجام مي شده نيز بـوده اسـت                
 :پردازيم مي آن شرح به  كه 

 بازديـــدهاي و ديـــد در زرتـــشتي هـــاي خـــانواده كـــه هنگـــامي
 شركت نيايشگاهها در گردهمايي و ديني مراسم و ها جشن خانوادگي،

 آشـنا  يكـديگر  ابـ  دارنـد  ازدواج قـصد  كـه  دختـري  و پـسر  كنند، مي
 .دشون مي

 نظر در را خود عالقه مورد دختر جواني، چنانچه آشنايي اين در
 پـسر  خـانواده  كـه  گـذارد  مـي  ميـان  در خـانواده  با را موضوع گرفت
 خواسـتگاري  از را دختر مادر و پدر آشنايان، يا فاميالن از يكي توسط
ا ر خـود  قتحقيـ   مهلت، گرفتن با دختر خانواده نگاهآ.دنساز مي باخبر
  داشـته  همخـواني  خـانوادگي  فرهنـگ  نظـر  از چنانچـه  كننـد  مي آغاز
 روزي آنگـاه . رسـانند  مي اطالع به پسر خانواده به را بله جواب باشند

دارنـد   كـه  شـرايطي  و زنـدگي  چـون  و چنـد  و مـدار  و قرار براي را
؛ چنانچــه بــه توافــق رســيدند روزي را بـــراي     نماينــد  انتخــاب مــي  

 . برون در نظر مي گيرنداري يا بلهخواستگ
 خانـه  به مستقيماً داشت ازدواج تصميم كه پسري قديم زمان در

 برشـمردن  از پـس  و نمـود  مـي  مراجعه داشت نظر در كه دختري پدر
 بايـستي  حتمـاً  جـوان . گذاشت مي ميان در را خود خواست هنرهايش

 كـشاورزي،  چوگان، پيكار، شكار، سواركاري، .داشت مي هنر هفت
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: گويـد  پاسخ بايست مي عروس پدر پرسش برابر در كه ... و آهنگري
 پـس  و گذاشـت  مي ميان در دخترش با را موضوع عروس پدر آنگاه

 .گرفت مي صورت وصلت دخترش موافقت از
 بـا  كـه  انـاري  يا سرو سبز برگ با تقديم سادگي، به نيز اي دوره

 هكـ  اي دوشـيزه  توسط مـادر پـسر بـه    بودند داده زينت را رويش  سكه
 دختـر  اگـر  خواستگاري صورت مي گرفت كـه  بود ازدواجش هنگام
 خودداري انار يا سرو برگ پذيرفتن از نداشت رضايت وصلت بدين
 . كرد مي

 بـراي  اي نامـه  پـيش  دهـه  سـه  بلكـه  دور چنـدان  نـه  نيـز  زمـاني 
 دامـاد  امـضاي  بـه  و شـد  مـي  نوشـته  دختر پدر به خطاب خواستگاري

. ارسـال مـي شـد    دختر خانواده براي د ومي رسي داماد پدر يا و آينده
 مـي نوشـتند و در   سـبز  كاغـذ  روي مبـاركي  و شـگون  بـراي  نامه اين

 ـ كلـه قنـد    ـو بـا يـك دسـتمال سـبز رنـگ        دادنـد  مي پاكت سبز قرار
 :فرستادند مي  سنجد و نقل به منزل پدر دخترـآويشن 

    ...... ماه و ...... روز پيوندساز به اهورامزداي ياري به
 همـسري  را سـري  هـر  كـه  آنجـا  از ......... آقـاي  ارجمند رزانهف
 بـه  و پروردگـار  رخصت به است بايسته زوجي را فردي هر و شايسته
 واالگهـر  دوشيزه كه سرافرازم  .........اينجانب يسني  مزده وه دين روش

  آقــاي فرزنــدم همــسري بــراي را شــما ارجمنــد فرزنــد.........  
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 .ايمنم خواستگاري .........

 سربلند و كنيد شاد مرا و بپذيريد خود چاكري به را او اميدوارم
                                                                                                        .فرماييد

  امضاء                                                            
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  عروس پدر جواب
  

  پيوندساز و بخشنده اهورامزداي ياري به
   .........ماه و ......... روز به

 آن خواسـتگاري  نامـه  بـه  پاسـخ  در  .........آقاي واالنهاد فرزانه

 واالتبارتـان  فرزنـد  بـراي   .........دوشـيزه  فرزنـدم  از ارجمنـد  فرزانـه 

 را نيكفرجـام  پيونـد  ايـن  سـربلندي  و شادي بسي با كه است سرافراز
 بـه  را همـسرم  و خـود  و فرزنـدم  خـشنودي  بدينوسـيله  بـوده،  پـذيرا 

  .دبرسان آگاهي

 بخـشش  پربـار  و خـوش  زندگي آنها به اهورامزدا داريم آرمان

  .دباشن نيكبخت و ديرزي و فرمايد

  امضاء                                                                 
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  ه برونــبل
 

 را روزي عـروس  خانواده سوي از مثبت جواب دريافت از پس
 بـا  برابـر  نبايـد  روز اين. كردند مي معين خواستگاري يا برون بله براي
 بـدين  نيـز  اكنـون . (باشـد  درگذشـتگان  پرسـه  يـا  همگـاني  پرسـه  روز

بـا   و شـود  مـي  رعايـت  عروسي و نامزدي و خواستگاري روز صورت
  ).گردد مي فراهم نيك  كار ه مقدم شاد خاطري

 و نزديكـان  از چنـد  تنـي  و خـواهر  و مـادر  خواستگاري روز در
 از غيـر  بـه ( گلـدار  قرمز يا سبز شاد، رنگ به لباس پوشيدن با فاميالن

 دولوگ خود با آنها .درفتن مي عروس پدر خانه به )رنگ تيره؛ مشكي
  يـك  آن در كـه  سبزي دستمال و پسته اي و بادامي سفيد نقل )چنته(

 سنجد و بادام و و شمشاد و آويشن سرو چند شاخه و شيرين انار عدد

 حفظ مراسم اين تفاوت اندكي با نيز اكنون. (بردند مي سبز قند بابود 

  ).است شده

  بـرگ  سـرو،  شاخه زرتشتيان شاد هاي آيين و ها جشن تمامي در
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 و گـالب  شـيريني،   سـنجد، ،آب، بـادام  خـوش،  بـوي  آتش، آويشن،
 در نيـز  دارد و وجـود  سـبز  پارچـه  يـا  دسـتمال  و سـيب  يا انار و يينهآ

سـرو در   درخت بودند نشين زرتشتي كه  آبادي و روستاها بيشتر قديم
در  هنـوز  كـه  )كـوهي ( جنگلـي  سـرو  ويژهه ب شد مي كاشته آن محل

  .دان مانده پابرجا و شاداب و سرسبز بعضي روستاها

 و آويـشن  بـرگ  و وسـر  هـاي  شـاخه  عـروس،  خـانواده  پـيش  از
، ميهمانـان  رسـيدن  بـا  كـه  نمايند مي آماده خواستگاري جهت شيريني

 ومـي افروزنـد   گرمي، روشنايي و محبت  نشانه به آتش آنان پاي جلو
 پـاك  و خوشـبو  كنـدر،  واسـفند  سـندل،  چـوب  سـوزاندن  بـا  را فـضا 
اش شـاب  هـابيرو  هـابيرو  رسـا،  صـداي  بـا  همـه  ورود بدودر . سازند مي

ساز  صداي با و گويند مي) باش شاد هابرو برو ها=رياد شاديبيرو فها(
نـشان   آينـه  و گـالب  ميهمانـان  به سپس .شوند مي منزل داخل و دايره

 و گوينـد  مـي  مباركباد و پر شگون باد يكديگر به همه داده مي شود و
. نمايند مي  هايشان آرزو نتيجه و ها نوه و فرزندان براي را روزي چنين
 پـذيرايي  آنـان  كـه نوشـيدني گـرم اسـت از     هـل  و وشآبجـ  با آنگاه

 زنـدگي  بـراي  و بوسـد  مـي  را عـروس  صـورت  دامـاد،  مادر .شود مي

 .كنـد  مـي  آرزو )بيـد  پرجوم و په( فرجامي  به و شادكامي مشتركشان
 از و كرد مي شركت جشن در نيز )موبد دستيار( دهموبد  اين از پيش

 اين به آيا كه نمود مي پرسش عروس به صورت آواز و با صداي رسا 
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 تـا  خواسـت  مـي  او بلـه، از  شـنيدن  از پـس  و است رضايتمند وصلت

 خـود  جـاي  بـه  گيـري  گـواه  جشن در شركت جهت را خود نماينده

 و عـروس  و گرديـده  حل مشكالت گونه اين امروزه اما. كند معرفي
 تـصميم  آزادانـه  و گزيننـد  برمـي  شـان را  مـشترك  راه دامـاد خـود  

 به نيز داماد امروزه ماند اما مي خانه در داماد قديم مانز در(. گيرند مي

  ).يابد مي ورــحض جشن در ميهمانان همراه
 را سـبز   بوسيد، دسـتمال  را عروس روي داماد آنكه مادر از پس

 بـرگ  مقـداري  و سـرو  كوچـك  شـاخه  و شـيرين  انـار  و گـشايد  مي
 نيـز  را )دامـاد ( خـود  پـسر  روي و دهـد  مـي  عـروس  دسـت  به آويشن

 آنـان  بـه  نيز عروس مادر و پدر. دگوي مي تبريك هم او به و بوسد يم
 .نشينند مي يكديگر كنار داماد و عروس و گويند مي مباركباد

 صـرف  از پـس  و شود مي برگزار ساده خيلي خواستگاري جشن
 چنتـه مخـصوص  ( دولوگ داخل سفيد نقل مقداري شيريني و شربت

 داده عـروس  خـانواده  بـه  دامـاد  خـانواده  طـرف  از )جشن و شـادماني 
 خـانواده  بـه  عروس خانواده طرف از نقل و شيريني مقداري ميشود و

 و كننـد  مـي  تعـارف  دوسـتان  به راه سر بر كه شود مي بدل و رد داماد
 نيـز  همـسايگان  بـه  و كنند مي شيرين دهانشان خواستگاري خبر ضمن
 دو بـين  بيـشتر  شـد  و آمـد  و آشـنايي  سـرآغاز  اين و كنند مي تعارف
 در مـشورت  بـراي  بـويژه . باشـد  مـي  انـد  شـده  خويـشاوند  كـه  خانواده

 رو پـيش  در كـه  عروسـي  و نـامزدي  مثـل  بعـدي  جـشنهاي  تـدارك 
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 و حلقـه  از اعـم  عروس به ها پيشكشي هاي هزينه كليه داشت، خواهند
 زرورق( سـبز  قنـد  و پارچه و كفش و لباس و زيورآالت و انگشتري

 لبـاس  هزينه تمامي و باشد مي داماد خانواده عهده به )شده گرفته سبز
 كـت  مچي، ساعت گيري، گواه جشن سفره و داماد انگشتري حلقه و
 در كـه  مهمانداري و شيريني و پيراهن و جوراب و كفش و شلوار و

 عهـده  بـه  شـود  مـي  برپـا  خواسـتگاري  جـشن  نـام  به عروس پدر خانه
بـود   اددامـ  خانواده عهده به پيشترهزينه عروسي. است عروس خانواده

 بـه  شد مي گرفته عروس خانه در كه هزينه جشن بله برون و نامزدي و
 برگـزار  سـالن  در عروسي جشن اكنون كه .بود عروس خانواده عهده
 عده اي بـر باورهـاي نياكـان       . شود بستگي به توافق خانواده ها دارد          مي

. نمايـد  خود ارج مي نهند و خانواده داماد هزينـه عروسـي را تقبـل مـي               
 به خاطر اينكه فشار مالي متوجـه خـانواده  دامـاد نـشود خـانواده                 گاهي
  لبـاس  كرايـه  . هزينـه عروسـي را پرداخـت مـي نماينـد      نـصف  عروس
 داماد عهده به نيز خودرو آرايي گل و عروس آرايش هزينه و عروس

  . باشد مي

  

 و باشـد  مـي  بدشـگون  زرتشتيان نزد در )مشكي( سياه رنگ :نكته
  .نمايند مي انتخاب سبز پارچه اي سفيد را عروس تور

 شـامل  گوينـد  جهيزيـه  آن بـه  كـه  زنـدگي  مقدمـه  ليهاو لوازم  
 اجـاق  ،و لوازم خانگي كه اقالم درشـت آن يخچـال   آشپزخانه ظروف

 پـرده   ، اطو ، لباسشويي ،)قالي  ( فرش   ، پنكه روميزي  ،چرخ خياطي ـ  گاز
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 بـشقاب  :د از اقالم ريز عباتنـ    ...  سرويس چيني يا مالمين و     ، آسياب ،در
 و اسـتكان  ليـوان،  نـيم  خـوري،  شربت ليوان، مختلف اندازه در كاسه و

 ادويـه،  چنگال ميوه خـوري و غـذا خـوري ، ظـروف    و  قاشق نعلبكي،
ديـگ   بـزرگ،  و كوچك سيني سفره، ،شكرريز، فلفل دان و نمكدان

 بـرنج،   عـدس،  از پـر  كوچـك  ظـروف ، متوسط و بزرگ  ،كوچك

ديـواري،   سـاعت  پـاش،  گـالب  و وچـك ك آيينـه  لپـه،  نخـود،  مـاش، 
 رختخواب روكش فندك،   خردكني، سبزي تخته ،)آفرينگان( آتشدان  
كه امروزه بـه صـورت سـرويس خريـداري ميـشود و              روكش بالش،  و

تهيـه   عـروس  خانواده آنچه را كه كدبانوي خانه نياز به آن دارد توسط
  .مي شود

 فوايـد بـسيار   قديم پذيرفته بودند كه استفاده از ظروف مـس           در( 
 مـي دادنـد كـه   ) مسگر( گررا بدست سفيد و هر از چند گاهي آن  دارد  
 باشداي مي  ، شغل فراموش شده   اما اكنون مسگري  . را قلع اندود نمايد    آن

 سـرب اسـتفاده     مخلـوط قلـع و      از  خـالص  هـا بجـاي قلـع      كننـده  و سفيد 
.  نـد شود از ظروف استيل اسـتفاده كن        بنابراين ترجيح داده مي   . نمايند مي

 هاون، وردنه، تابه نان پزي، گردسوز، فانوس، آسـياب دسـتي و چـراغ             
  ).زنبوري هم جزء جهيزيه بودند

 لـوازم  آرامـش،  و آسـايش  لـوازم  )استيجاري يا شخصي( مسكن
 و كمـد  و كابينـت  سـرمايي،  و گرمايي لوازم تفريحي، لوازم و صوتي
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  اصل تهيه ايـن .باشد مي داماد خانواده عهده به مبلمان خانه تزئين حتي
، عـروس  پدرِ چنانچه. لوازم دوست داشتن و محبت  نمودن  بوده است

 بدهـد  هديه) خود دختر به حقيقت در( داماد به مبلمان اتومبيل، خانه،
 امـا گـاهي نيـز الزم   . باشـد  نمي قرارداد جزء و بوده پدر خود خواست

. نـد است تا عروس و داماد خود زحمت بكشند تا قدر نعمت هـا را بدان              
. مـي شـود    ميـسر  داشـتن گذشـت    بـا  بدانند كه انتخاب زندگي شـيرين     
ترين امكانات شاهانه زندگي كـرده و        بدانند بودند كساني كه با ابتدايي     

 كمك كرده اند و كساني هم    هم به درجات بااليي رسيده و به ديگران      
  .از رفاه كامل به تباهي رسيده استاند كه زندگيشان  بوده

         خـانواده دامـاد و خـانواده عـروس بـا هـم توافـق               پس از بله برون     
روز نو عـروس     مي نمايند تا روزي را براي خريد مشخص نمايند و آن          

حلقـه و انگـشتري مناسـب        و تازه داماد  نيز با آنها به بازار مـي رونـد و             
پسند و خريداري مـي نماينـد كـه بهـاي حلقـه و انگـشتري        حال خود،

ي حلقـه و انگـشتري دامـاد را پـدر عـروس             عروس را پدر دامـاد و بهـا       
همـراه آنهـا    ه  اگر چه پـدر دامـاد و پـدر عـروس بـ            . نمايند پرداخت مي 

           شان هـستند كـه بـه خريـد          نيستند و اين عروس و داماد و خواهر يا مادر         
هايي كه مي پـسندند      پارچه سبز و لباس نيز با توافق و به رنگ          .روند مي

  .  نامزدي پيشكش همديگر نمايندشود تا در جشن تهيه مي
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  سبزپارچه بر سر گذاشتن سيني قند با روكش 
  )چم عروسي فرناز كاكلي و اردشير آباداني(
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  نامزدي يا طلبون
  

 چند روز پس از آيين خواستگاري جشن نامزدي بـا تعيـين وقـت             
  .  گيرد، مي باشد صبح يا پسين صورت ميقبلي كه بيشتر در

 سـوي  ابتـدا از . م در منزل پـدر عـروس انجـام مـي شـود     اين مراس 
، ران و بـرادران و ديگـر خويـشاوندان    ، خـواه  خانواده داماد، پدر، مـادر    

كله قند سـبز،    (ر سر دست گرفتن  سيني كه در آن          عموها و عمه ها با ب     
، بـادام و     شمـشاد و سـرو، بـرگ آويـشن، نقـل           ، چند شـاخه   پارچه سبز 

، بـا  بز ريشه دار بر روي آن كـشيده شـده        قرار دارد و دستمال س    ) جدسن
. اش  به  طرف خانه   عروس مي رونـد       صداي دايره و هابيرو هابيرو شاب     

بـه نـشانه    (پاي ميهمانـان آتـش روشـن مـي كننـد            خانواده عروس جلو    
. ر و چوب سندل بر آن مـي نهنـد  و بوي خوش كند) گرمي و روشنايي 

سـر دسـت داشـتن     ا دف و دايره و هلهله كنـان بـا     سپس خانواده داماد ب   
  . يشكشي ها وارد خانه عروس مي شوندسيني مسي پر از هدايا و پ
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، كه دستيار موبد بود دست داماد       سه دهه پيش دهموبد محله يا ده      
 بـا داشـتن چـراغ      آنان يكي از بـستگان دامـاد       گرفت و پيشاپيش   را مي 
دامـاد و عـروس     . شدند مي روشن به خانه عروس وارد       يا شمعي  فانوس

د كه داماد   كر نشستند و دهموبد از عروس خانم پرسش مي        كنار هم مي  
؟ و سپس براي خوشبختي و پايداري پيوندشـان         پذيرد را به همسري مي   

  نـاظم مراسـم و    دهموبـد در زمـان قـديم      . خوانـد  نيايش تندرستي را مي   
ا اكنون حضور   ام ،كرد ها آگاه مي   مردم را از مراسم   منادي خبرها بود و     

  .كمرنگ شده است موبدده
و ورود خانواده داماد به خانـه عـروس بـاز صـداي رسـاي هـابير                با

آنگـاه خـانواده عـروس بـه ميهمانـان           .كنـد  هابيرو شاباش فضا را پر مي     
ة رچهـ دهند بدين معني كه بهترين هديه به شما همان           آيينه و گالب مي   

  پاك و روشـن   ـ    داريم ي خودتان است كه به شما تقديم م        و روشن   شاد
ريزند تا خـوش بـويي گـل و          هايي از گالب روي دستشان مي      قطره  و ـ

، سـپس شـاخه هـايي از سـرو         .شـته باشـند   تازگي و شادابي به همـراه دا      
: جد به دستشان مي دهنـد و مـي گوينـد          مقداري آويشن و چند دانه سن     

نـان  ابـه ميهم   )مبـاركي = شگون( باشدمبارك باشد، شگون بچه هايتان      
  هم نشسته سپس عروس و داماد كنار    . كيك و شيريني تعارف مي كنند     

و قنـد زرورق گرفتـه       كلـه خـانواده دامـاد     . و با هم شـربت مـي نوشـند        
ــي از       ــرار داده و يك ــز ق ــده را روي مي ــه ش ــل تهي ــبز از قب ــتمال س دس
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گـويي هـداياي     آمـد  زبانان از طرف خانواده داماد ضـمن خـوش         شيرين
كند و حلقه بدست داماد مي دهد تا دامـاد           مي  زگوداماد به عروس را با    

حاضران كـه خويـشاوندان عـروس و دامـاد          . را بدست عروس كند    آن
هستند ديگر پيشكشي ها را به نزديكـان هديـه مـي كننـد كـه آنهـم بـا                    

عـروس حلقـه را بدسـت        آنگـاه . مي شـود   ابيرو هابيرو شاباش شيرين     ه
اده عـروس در نظـر گرفتـه        كند و هدايايي كه از طـرف خـانو         داماد مي 

زيورآالت كه به داماد و عروس      (. شود مي شده به خانواده داماد تقديم      
،  شده و دستمال سبز به پدر، مـادر        پيشكش مي شود و قند سبز زر ورق       

  ).در بزرگ و مادر بزرگ هديه مي شودو حتي پ خواهر و برادران
گـرفتن  و نيز رسم بر اين بودكه موقع رفتن به خانه عـروس بـراي               

 لباس و زيور آالتي كه از طرف خـانواده دامـاد تهيـه شـده بـود بـه         ،بله
 اين مراسـم مينـوي      ر گواه گرفتن د   ه به هنگام  بردند ك  منزل عروس مي  

، عروس لباس پيشكشي داماد را بر تن داشـته باشـد نـه لباسـي                و مقدس 
و مـادر    بـه پـدر    در قـديم  . اشـته اسـت   در خانه پدر و مادر بـه تـن د          كه

و داماد چادرشب مخصوصي كه به وزيري و خردنباتي مشهور          عروس  
  .كردند بود پيشكش مي

پس از ساعتي خـوش مـادر دامـاد روي عـروس را مـي بوسـيد و                  
خويشاوندان خداحافظي نموده و شيريني با خود ميبردند و بر سر راه به             

اكنـون مقـداري از ايـن       ( .كردنـد  هر كس كه مي رسيدند تعـارف مـي        
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اني كـه در    بار مصرف براي دوستان و خويـش       يك شقابشيريني را در ب   
  ).رندب ، مياند مراسم حضور نداشته

پس از دو يا سه روز داماد بـه همـراه خـواهر يـا مـادر و يـا ديگـر                      
، پـسته و بـادام بـه        ويشان خود يك جعبه شيريني، آجيل، تخمه كـدو        خ

 از آن پـس آزادانـه   . كـرد  برد و بعنوان هديه تقديم مـي       خانه عروس مي  
ه ويـژه زمـاني كـه       بـ . افراد آن خانواده رفـت و آمـد داشـت         مثل ديگر   

 شاه داماد   بودرده  تا زماني كه عروسي نك    داماد  به  (. جشني در پيش بود   
  ) .گفتند مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1352 هيربد ـ آبان رستم) شهريار( وخشور و پروانه) فرخنده(
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   يجشنجشن و  شيريني و
 

 كه فـراوان در بـين زرتـشتيان وجـود           جشنها آيين شادماني هستند   
 د چنانچه فردي نتوان   .اي براي تازه شدن ديدارهاست     هانهجشنها ب . دارند

  شركت اًسوم يا چهارم حتم    ،ر يكي از آن شركت كند در جشن دوم        د
    .دكرد و ديدارها ميسر مي شو خواهد

چنـد دانـه سـنجد و     نشانه جشن در بين زرتشتيان ريختن آويشن و 
وســـط و دو گوشـــه ( روديدر وجلـــو قـــل در ســـه نقطـــه بـــادام و ن

  .  مرسوم است تا حدي در دهاتكه اكنون نيز) چهارچوب
ــستند  جــشن ــا ســه دســته ه ــل   نخــست جــشن: ه ــه مث ــاي ماهيان ه

 و اسفندگان كه برابر شـدن    ... و   فروردينگان، ارديبهشتگان، خردادگان  
ك نـامي  ين زرتـشتيان سـي روز مـاه هـر يـ       بدر  (نام ماه و نام روز است       

يا گهنبار كـه جـشن      گاه انبار (هاي فصلي مثل گاهنبار       دوم جشن ). دارد
هـاي   گزاري از داده   و شـكر   جـشن سپاسـمندي    وآفرينش  جشن   فصلي

  برقـرار  و هر دوره پـنج روز     ) هرهچ(كه شش دوره    ) باشد مي اهورامزدا  
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است، چون در قديم سال به شش فصل تقسيم مي شـده كـه بـراي هـر                  
هـاي سـاليانه مثـل نـوروز،          سوم جشن . ظر گرفته اند  ر ن دچهره پنج روز    

 كـه بـر روي آن       يآقا دامـاد انـار     پيشتر   . ... و) تولد(سده، چله، زايش    
 بـرد   سكه تزئين يافته بود به نام جشني به خانه پـدر و مـادر عـروس مـي                 

د و  اينـ نممي  براي اينكار روي پوست انار با نوك كارد شكافي ايجاد           (
 دامــاد قنــد ســبز، جعبــه اكنــون ) فــرو مــي برنــد ســپس ســكه را در آن

تجديـد  و  ميوه نوبر و يا هدايايي ديگر كه هدف با هـم بـودن               ،شيريني
 .  پيشكش مي نمايد، استديدار

 آموختـه بودنـد بـه هنگـام          بـه فرزنـدان    هـاي زرتـشتي     در خانواده 
  . برندب  جشني براي آموزگاران و استادان نيز ،نوروز

 جـشن   يكـي هم بـراي دامـاد مرسـوم بـود          اما دو نوع جشن ديگر      
كه با بارش اولين برف زمستاني كوه و دشت و مـزارع            : )يفبريا  (باران  

بـرد و     داماد مي بايست براي نامزد خود برفي مي       . نمود  را سفيدپوش مي  
 سبزي و حلوا ارده و شيريني     لبو و  آن عبارت بود از نان تنوري و پنير و        

   عـوض مـادرزن دسـتكش، جـوراب،        در. از قبيل نقـل و نبـات و غيـره         
  . داد گردن و پيراهن بافته شده به داماد هديه مي شال

كه در فصل بهار و در موسم گـل         : )بهاري(  شكوفه  جشن ديگري
بايـست در يكـي از روزهـاي مقـدس      هم داماد مـي    سرخ و باقال كه آن    

گونـه مـوارد      در قديم بعضي روزها مناسب همه كارهـا نبـود كـه ايـن             (
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شناسي كه  هنوز در بـين زرتـشتيان مرسـوم             ت به اوضاع ستاره   گش  برمي
گوينـد امـروز روز سـنگيني اسـت يـا امـروز روز خوشـي                  است كه مي  

بـراي  ) شـكوفه سـنجد   (مقداري گل سرخ و باقال و بهـار سـنجد           ) است
برد و مادر زن  قند و دستمال ابريشمي سـبز و چادرشـب                نامزد خود مي  

كـه   ،   زبردوزي= وزري(چادر شب وزيري     و يا     خرد و نباتي   معروف به   
 در منزل خود كارگـاهي      ،باف زنان و دختران زرتشتي بود       ر دست ناز ه 

  . داد  به داماد هديه مي   ).داشتند  و امروزه به نام صنايع دستي است
  

  : )دواجسرِ(=  دواژسرِ
چند روز مانده به جشن عروسي آيين و رسمي بايسته است كه در      

در يكي از روزها ترجيحاً پسين به مدت تقريبي         ) ر داماد پد(خانه داماد   
آگـاه   را  ) دوشـك دوز  (دوز    گيـرد اسـتاد تـشك       دو ساعت انجـام مـي     

سازند براي دوختن رختخواب در خانه داماد يـا پـدر دامـاد حـضور                مي
يابد و آنگاه از طرف خانواده عروس كـه روكـش و مالفـه و دو عـدد                  

شـيريني و   بـا   كشند و     لش و دواژ مي   اند روي تشك و با      دواژپيچ آورده 
دهنـد و     مـي هديـه   دوز    كنند و كله قند به تشك        مي ، دهان شيرين  كيك

تخمه بايد سفيد باشد  (كه اولي آجيل و تخمه      ) دو لوگ (سه عدد چنته    
و ) داننـد    رنگ سياه را شگون نمي     اما ، باشد دتوان   مي  قرمز تخم هندوانه 

هـاي    فت قرقره به رنـگ    دومين دولوگ نقل سفيد و سومين دولوگ ه       
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 سوزن، انگشتانه، قيچـي، جاسـنجاقي، و سـنجاق        ) هفت رنگ (مختلف  
قفلي كه در آينده عروس خانم از آن استفاده خواهد نمود و نيز قنـد و                

 آنگـاه  .دهنـد   تخم شربتي و گالب براي شربت  بـه خـانواده دامـاد مـي              
و عـيش   پـس از      و نماينـد   مـي   يكديگر تقـديم   شاخه سرو و آويشن به      

رونـد و      مـي   خـود   بـه منـزل    كننـد و     مـي  خـداحافظي  نوش و شـادماني،   
  . پذيرد گونه مراسم سردواژ پايان مي بدين
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  ل پرسانـكيو
  

رسم بر اين بود كـه عـروس بـه           قاجار از دوره صفويه تا حكومت    
گيـران انتخـاب      نماينده اي را براي حضور در مجلـس گـواه          خود جاي

صـورت بـود      آن بـدين   ر جشن گواه گيري حضور يابـد و       تا د  مي كرد 
ــه روز ــردان     عروســيك ــر از م ــيش از عروســي هفــت نف ــا دو روز پ ي

يك شمعي به دسـت داشـتند در بـدو     سالخورده آشنا و زرتشتي كه هر 
خانـه  كردند و سـپس وارد        ورود به خانه پدر عروس شمع را روشن مي        

خـود قـرار     جـاي  بـر  سحاليكه عرو  در گفتند مباركباد مي  و شدند  مي
پـس  . داشت و دستمال يا پارچه سبزي روي صورتش را پوشانيده بـود            

 بـرد و     را نـام مـي      عـروس  به آواز از خوشامدگويي به ميهمانان دهموبد      
هر بار  (پذيرد؟     به همسري خود مي     ... پور  ...كرد آيا بهدين    پرسش مي 

و نيـز  اين پرسش سه مرتبـه  ) حدود يك دقيقه كشش آواز ادامه داشت 
شد كه با جواب بلي عروس همـه          مكتوب است هفت مرتبه پرسيده مي     

داي دايره محفل شادي بر پـا       گفتند و با ص     مباركباد و هابيرو شاباش مي    
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را در روز    خواسـت وكيـل خـود       آنگاه دهموبد از عـروس مـي      . شد مي
عنـوان  ه  ، دايـي يـا عمـو را بـ         گيري معرفي كند كـه عـروس، پـدر          اهگو

جاي عروس بر سـر     ه  برد تا آن فرد در روز گواه گيري ب          نماينده نام مي  
باز صداي هابيرو هابيرو شاباش در مجلس مـي         . سفره گواه حاضر شود   

موبـد در روز    . نمودنـد  ضاء مـي  پيچيد و هفت شاهد برگ شـهود را امـ         
در دسـت وكيـل و      كردند و آنگـاه       با وكيل و داماد كُشتي نو مي      ،  گواه

ــاد مقــداري لــرك مــي  ــشان را روي هــم   در دســت دام ريخــت و دست
و بـه جـاي عـروس از وكيـل او جـواب            گذاشت تا هم پيوند باشـند       مي

 عروس و صرف     وكيل پس از گرفتن جواب از سوي     . كرد  دريافت مي 
  . گشتند  باز مي شيريني همگي با عرض شادباش و مباركباد به خانه خود

                       
  
  
  
  
  
  

  

  )دختِ پروانه و شهريار هيربد (دشهنوش هيربگيري  جشن گواه
   )سرشت پور هما و رستم پاك ( سرشت شهرام پاكو 
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   گيري يا عقد كنان جشن  گواه
 

پس از گذشت سه ماه كه داماد و عـروس بـا اخـالق و روحيـات                 
  )شاهد= گواه . (گرفت شدند گواه صورت مي يكديگر آشنا مي

مـايش و دريافـت     اكنون مراسـم گـواه گيـري بعـد از انجـام آز            ( 
 ريــيس دفتــر ازدواج جــواب ورقــه تندرســتي ، ثبــت در دفتــر موبــد و 

  ).صورت مي پذيرد
گيـري از سـوي       دارك سـفره گـواه    تهمانگونه كه پيشتر ذكر شد      

گيـري و     باشـد و هزينـه آمـد و شـد موبـد و گـواه                خانواده عـروس مـي    
  . اوستاخواني موبد با خانواده داماد است

 كـه  مـشاسپند هفت اَ  نماد نند سفره نوروز،  در سفره گواه گيري  ما     
  .  زندگي هستند حضور دارندسمبل

 تا بـر سـر    ، خداوند يكتا كه به نمـاد آن كتـاب اوسـ           اورمزد :نخست
 از او  اـدر زندگي تنه  قرار مي گيرد تا در هر حال به ياد او بوده و              سفره
  .بجوييم ياري
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ايـن  . اسـت يـاد شـده   ” وهومنه“ا مشاسپند كه در اوست وهمن اَ  :دوم
) انديـشه ( بـه معنـي   ” مـن “و) نيـك (بـه معنـي   ” وهو“كلمه از دو قسمت     

در  .باشـد  مـي ” انديـشه نيـك   “ تشكيل شده است كه در كل بـه معنـاي         
 زيرا اگر پايه زنـدگي انديـشه        ،زندگي بايد از انديشه نيك بهره گرفت      

ايـن  . د بـود  درست باشد نـه تنهـا گفتـار بلكـه كـردار نيـز نيـك خواهـ                 
بايـد از حيوانـاتي كـه مفيـد         . گهبان حيوانات سـودمند اسـت     اسپند ن مشاَ

نمــاد ايــن . و از آنهــا بــه درســتي اســتفاده نمــودهــستند نگهبــاني نمــود 
  .باشد سپند تخم مرغ بر سر سفره ميمشااَ

” اشـه “  .آمـده اسـت   ” اشه وهيـشته  “ در اوستا    ارديبهشت كه : سوم
هتـرين  مـه ب  و ايـن كل    )هتـرين ب(يعنـي ” وهيشته“و  ) پاك و راست  (يعني  

هـا چـون آتـش پـاكترين         در بين آفريده   .راستي و پاكي معنا شده است     
ن امـشاسپند   ها را از بين مي برد نمادي است كه براي ايـ            است و ناپاكي  

 از آتـش درونـي      همچنين ايـن آتـش نمـادي      . در نظر گرفته شده است    
ن نگـه داشـتن ايـن آتـش         است كه بايد در روش    ) گرمي و عشق  (انسان  

 .تالش نمود

. مـي باشـد   ” خشتروئيريه“به اوستايي   مشاسپند كه   شهريور اَ  :چهارم
مشاسپند اين اَ . و نيرو تسلط بر نفس معني شده است       اين واژه شهرياري    

  .نگهبان فلزات است و نمادش قيچي ميباشد
ــا: پــنجم   يعنــي ”ســپنته“ كــه واژه” ســپنته آرمئيتــي“ ســپندارمزد ي
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گاه كه صحبت از مهر     ، هر )عشقمهر و   ( يعني” آرمئيتي“ و) سپيدترين(
نگهبـاني زمـين    . افتيم د آگاه به ياد خاك ميهن مي      به ميان مي آيد ناخو    

دي اسـت كـه بـر روي        مشاسپند بوده و نماد آن سفره سپي      بر عهده اين اَ   
  .زمين پهن ميشود

ايـن  . مـي شـود   ” تاتئوروه“ مشاسپند كه به اوستايي   خرداد اَ  :ششم
 و نماد آن آب ميباشد كـه بـر سـر سـفره              واژه كمال و رسايي معنا شده     

  . معطر و خوشبويي است قرار مي دهيمگواه گالب را كه مايع 
ايـن كلمـه بـه      . مـي باشـد   ” رتـات مِاَ“ يا مردادمشاسپند اَ و هفتمين اَ  

بايد توجه نمود كه مرداد يعني مـرگ        . صورت مرداد رواج يافته است      
بـه آن    ”اَ“ رف نفـي  اين واژه هنگامي معنـا مـي پـذيرد كـه حـ            . و نيستي 

مـشاسپند  ايـن اَ  .  بي مرگي و جـاوداني را القـاء كنـد          اضافه شود تا معني   
بـر سـر    نگهباني گياهان را بر عهده دارد و براي نماد آن سرو و شمشاد              

  . سفره در نظر گرفته شده است
  :گيري عبارتند از لوازم سفره گواه

ــ مغـز    2) پسته لب بسته نبايد باشد    (لرك شامل پسته خندان     ) الف
 توت خـشك    ـ 6ـ نارگيل خالل شده     5ـ مغز فندق    4ـ مغز گردو    3بادام  

ـ انجير خشكه كه همه بايد طبيعي باشند و تفت داده  نباشند در ضمن               7
  )نشانه باروري= طبيعي (از خشكبار ترش هم نباشد 

  ــ انـار   3ــ نـخ و سـوزن        2ـ قيچـي    1: سيني مسي كه داخل آن    ) ب
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بنـد    ميـان (ـ كشتي   6 يك عدد تخم مرغ    ـ5دي  ـ كاله سبز داما   4شيرين  
 چادرشب  ـ8) دار  ريشه(دستمال ابريشمي سبز    ـ شال سبز يا     7) زرتشتيان

در قديم سه تكـه يـا سـه قـواره پارچـه از طـرف       ( .وزيري يا خرد نباتي  
كربـاس  ، دومـي    اس خالـدار  كربـ اولـي   : خانواده عروس آورده مي شد    

     روي شـانه دامـاد انداختـه        كـه بـر       بـود  كرباس سـاده  و سومي   رگه دار   
ز اين زمان بـه بعـد اي آقـاي دامـاد،          ا: گونه معني مي شد    مي شد و اين   

 پرستي خانواده بـر    تندرستي يا بيماري و سر     ،خوشي يا ناخوشي زندگي   
  .    ارده مي شودذدوش تو گ
ـ بشقابي از آويشن و     3چراغ  الله يا   ـ شمع و    2ـ كتاب اوستا    1 )پ

شـاخه سـرو و       ــ   5ـ جعبه نقل و شـيريني       4 و برنج    دانه جو ي  نقل و قدر  
بـراي تقـديم بـه موبـد و         ) زرورق سبز گرفته شده   (ـ كله قند سبز     6گل  

          ــ هـدايا و پيشكـشي بـه عـروس و دامـاد             7فاميالن داماد و آموزگـاران      
  .گالب و آيينه ـ 8

  گيري آيين گواه
شـته بـه     در بيشتر شـهرها و روسـتاها ماننـد گذ          گيري مراسم گواه 

ايـن مراسـم در خانـه، تـاالر، آتـشكده،           . شـود   شكل سنتي برگـزار مـي     
 عـروس لبـاس سـبز      نـو  .گيرد  آدريان، در مهر و سالن همايش انجام مي       

اي سبزرنگ بر روي سر دارد و دامـاد در كنـار               تور پارچه  ياپوشد و   مي
او نيز كاله مخصوص به رنگ سبز بر سـر دارد و بـر روي               . نشيند  او مي 
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است داماد چادرشب و دستمال سـبز انداختـه و روي آن كـشتي              شانه ر 
رنـگ سـبز نـشانه آرامـش ، سـبز بختـي و خوشـي و                 . ( مي گيـرد   قرار  

كاله داماد در قديم گل بوته هاي ريز و زيبايي داشت           ) شادكامي است 
   )انداختند مي چادرشب خرد نباتي يا وزيري روي شانه چپ داماد و

شـود كـه دو سـوي آن را      ترده مي اي گس   در جلو روي آنها سفره    
هاي گل و سـرو،        گلدان ، آينه و گالب   .گذارند  الله يا چراغ روشن مي    

  . مي گيرد نقل و شيريني، سيني پر از لرك نيز وسط سفره قرار 
ايـن  . ايـستد   پشت سر داماد برادر يا جواني از بـستگان دامـاد مـي            

ا سـيني كوچـك     نوجوان يا جوان نيز كاله بر سر دارد و بشقابي مسي ي           
درون ايـن سـيني   . دارد گيـري نگـه مـي    را باالي سر داماد تا پايان گـواه   

كتاب اوستا، دستمال سبز، يك عدد انار شيرين، يك عدد تخـم مـرغ،              
  . هاي سنجد قرار دارد  و دانه برگ آويشنجو ، برنج ، مقداري 

حداقل هفت  . بستگان و آشنايان عروس و داماد نيز حضور دارند        
   داشته باشند تا شاهد و گواه بر اينحضورگيري  گواهجشن د در نفر باي

  . قسمت از پيوند زن و شويي باشند
پيونـدد و در كنـار        موبد با لباس و كاله سفيد به جمـع مـي          سپس  

گيـري   هايي از اوستا مراسم گواه گيرد و با سرودن قسمت      داماد قرار مي  
   :كند  شروع مي اينگونهرا
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سني يـ د زن و شويي به روش دين وه مزده          امروز كه انجمن پيون   «
نـام موبـد ذكـر مـي         ...... ( جا برپاسـت مـن موبـد        در اين ) سنيه ي مازد(

ــود ــد  ) ش ــد و خروهمن ــزد رايومن ــواهي دادار اورم ــه گ ــواهي  ،ب ــه گ  ب
 بـه گـواهي مهـر و سـروش و رشـن راسـت، بـه                 ،امشاسپندان پيروزگـر  
از شما  .  اين بزم  زرتشت اسپنتمان به گواهي وهان     گواهي فره و هر اشو    

) نـام مـادر عـروس      (دخـت ) نام و نام خانوادگي عـروس      ( ......دوشيزه
نــام و نــام (....... پرســم كــه بهــدين  مــي) .......نــام پــدر عــروس( و ......

 را بـه     ......)نام پدر داماد  ( و    .......)نام مادر داماد  (پور  ) خانوادگي داماد 
رواني بـه همـسري خـود         تني و هم     يسني به هم   ه مزده   داد و آيين دين و    

  » پذيريد؟ مي
رفتـه    عـروس : گوينـد  ل حاضران مي  بار او . كند سه بار تكرار مي   
مرتبـه سـوم    عـروس رفتـه گـالب بيـاره،         : گويند گل بچينه، بار دوم مي    

زننـد و بـا    كنندگان بـا شـادي كـف مـي         گويد و شركت    عروس بلي مي  
برو هـا بـرو    هـا «و هـابيرو شـاباش      گوينـد هـابير     صداي بلنـد همگـي مـي      

   پس از آن موبد    )البته گاهي تا هفت بار هم پرسيده مي شده         (»شادباش
  

  : پرسد از داماد چنين مي
نام مادر   ( .......پور) نام و نام خانوادگي داماد     ( .....از شما بهدين  

ــاد ــاد  (......و ) دام ــدر دام ــام پ ــي) ن ــيزه: پرســم م ــام ( ...... دوش ــام و ن ن
نـام پـدر   .. ( .....و) نـام مـادر عـروس      ( .......دخـت ) دگي عـروس  خانوا
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روانـي بـه    تنـي و هـم   يسني به هـم  را به داد و آيين دين وه مزده     ) عروس
  پذيريد؟ پادشاه زني به همسري خود مي

گويد و باز شـركت       داماد در اولين پرسش در پاسخ موبد بلي مي        
هـابيرو   «:ينـد گو   رسـا همگـي مـي      يزنند و بـا صـدا        مي دستكنندگان  

  . »هابيرو شاباش
بـه خجـستگي و فرخنـدگي مـن و        «: دهـد   موبد چنين ادامه مي       

همه وهان اين انجمن از اورمزد توانا آرزومنديم كه به اين پيونـد زن و               
شــويي پاينــدگي و اســتواري و مهــر و خوشــي و شــادكامي بــا افزونــي 

يـك ارزانـي   فرزندان نيك و خواسته فراوان و ديرزيوشني و سـرانجام ن          
  » .بدارد

اينك چند اندرز شايستة ديني بشنويد و در زنـدگاني خـويش                
  . بختي شما باشد به كار بنديد تا موجب خشنودي اهورامزدا و نيك

ستايش و نيايش دادار اورمزد است چرا كـه مـا را از داد               :نخست
اهــورامزدا را دادار . و دهــش خــويش از هرگونــه ارزانــي داشــته اســت

  گـاه    دانيد و به آيين دين به اندر پـنج        ) آگاه بر همه چيز   (آگاه  هروسپ  
  

  .  ايستيدنيايشبه 
د و بــه ــــگمــان باشي بــه پيــامبري اشوزرتــشت اســپنتمان بــي: دوم

هر آينه به اشويي و راسـتي گراييـد و بـه انديـشه و       . وه استوار مانيد    دين
  . گفتار و كردار نيك در جهان زيويد
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 نشتگان و دستگيري نيازمنـدان در يـشت       به روان شاد درگذ   : سوم
ــاهي مكنيــد  ــار كوت ــژه  . گاهانب ــدر پنجــه و فروردينگــان كــه روز وي ان

هماروانان است از درون و ميزد و آفرينگان و آنچه دسترس باشـد بجـا        
  . آريد تا هماروانان خشنود شوند و درود فرستند

آيين روزه و سال پدر و مادر و پدربزرگ و مـادربزرگ      : چهارم
سترس ر د چه د   خويشاوندان را انجام دهيد و از دستگيري بينوايان آن        و  

  . ي گيتيان است وان اندر كار و كرفهنباشد بكوشيد چه خشنودي مي
گـامي بـدون سـدره و كـشتي منهيـد و فرزنـدان را در ده                 : پنجم
وه   ه پوشانيد و كشتي ببنديد تا اندر گاه به داد و آيين ديـن             رسالگي سد 

  . دناورمزد ايستبه ستايش دادار 
شان داريد    از پدر و مادر و استاد سپاسگزار باشيد و گرامي         : ششم

  . چه خشنودي اورمزد، خشنودي اين سه تن است
از روزهاي مهر و اشتاد و ورهرام يكي را برگزينيد و انـدر      : هفتم

ــورامزدا      ــا اه ــد ت ــه داد و دهــش پردازي ــزد ب ــتايش اورم ــه س آن روز ب
  .  گناه و بدي بازتان داردنگهبانتان باشد و از هر

  .  نام ببريدايد گزيدهاينك روزي را كه 
اند و    در پاسخ موبد، داماد نام يكي از روزهايي كه انتخاب كرده          

بايد در اين روز هركار نيك انجام دهند و بينوايـان را دسـتيگري كننـد       
  . نمايد بازگو مي
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ند و  رسـا   سپس موبد با صداي رسا نام اين روز را به آگـاهي مـي             
   .ايزد نگهدارتان باشد ...... :دهد ادامه مي

در زنـدگاني بايـد راهنمـاي دانـايي برگزينيـد تـا در همـه                 :هشتم
ــده اســت و كــار     ــد چــه كــه دانــش پراكن ــا از او دســتور خواهي كاره

  . اينك داناي گزيده خويش را نام بريد.  باشدمفرجا رهنموني دانا بي بي
برد كه بـه   ستگان خود را نام مي در اين قسمت، داماد يكي از ب          

دانــايي و فرهيختگــي او يقــين دارد و پــس از آن در زنــدگي مــشترك 
گيري براي او دشـوار   خود چنانچه به مواردي برخورد نمايد كه تصميم     

اغلب داماد نام پـدر خـود را        . (نمايد  باشد از اين شخص نظرخواهي مي     
تخـاب نمـوده بـه      موبـد نـام ايـن شـخص را كـه دامـاد ان             ) كند  اعالم مي 

كند و اندرز خود را به عروس و داماد اينگونه ادامـه              حاضران اعالم مي  
  :دهد مي

كـه مـردم را بـه       ) توان بـر همـه چيـز      (اورمزد هروسپ توان     :نهم
نيروي دانايي و گويايي از ديگـر آفريـدگان گيتـي برتـر آفريـد دادش                

شـن و نـه   پس مردم را ميازاريد نه به منش نه بـه گو     . مردم دوستي است  
نيكـان را از    . اي كـه فرارسـد جـاي و خـوراكش دهيـد             بيگانه. به كنش 

گرسنگي و تشنگي و سرما و گرما نگهداريـد بـا زيردسـتان و كهتـران                
ن و مهتــران را گرامــي داريــد و بــه داد و آيــين راســاال. مهربــان باشــيد
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امشاسپندان كه فروزگان اورمزد پاكند راه پوييد تا دادار اورمزد از شما            
  . خشنود باشد

گانـه و   كند به نام امشاسپندان شـش  در اين قسمت موبد اشاره مي     
خواهد تا آنها را      آييني كه مربوط به آنها هستند و از عروس و داماد مي           

  . در زندگي به كار گيرند
داد و آيين وهمن امشاسپند آشتي و نيـك انديـشي اسـت، كينـه               

باشـيد، بـدي مكنيـد و       ورز و رزم خواه مباشيد، نيك خواه و بـه مـنش             
پيرامــون بــد كــار مگرديــد، دانــش اندوزيــد و خردمنــدي پيــشه كنيــد، 
فرهنگ گستريد و دژ منشي بر اندازيد، با دشمنان بـه داد كوشـيد و بـا                 
دوستان نيكي ورزيد، چهار پايان سودمند را خـوب نگهـداري كنيـد و              

  .كار بي اندازه مفرماييد
درون و  .  و پـاكي اسـت     داد و آيين ارديبهشت امـشاسپند راسـتي       

. از كـژي و نـا پـاكي دوري كنيـد          . برون خـود را پيوسـته پـاك داريـد         
اشويي ستاييد و به داد اشا راه پوييد چه راه در جهان يكـي اسـت و آن                  

به گوشن نيـك بگوييـد و بـه    . به منش نيك بيانديشيد . راه اشويي است  
 دروغ و   از. با همديگر يكدل و يكزبـان باشـيد       . كنش نيك انجام دهيد   

آتش كه اندر گيتي مهر و اشـويي را         . سوگند و جادويي گريزان باشيد    
  .نماينده است گرامي داريد و به ناپاكي مياالييد
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. داد و آيين شهريور امشاسپند نيرومندي و خـويش كـاري اسـت         
رهبران و سـروران دادگـر را       . اندر راه سروري و توانگري كوشا باشيد      

. از فرا روني و درستكاري خواسته اندوزيد      . فرمان بريد و گرامي داريد    
بر . از بيكاري و گدايي دوري گزينيد     . ور و كوشاوكار آزاد باشيد     پيشه

زر و سيم و مس و روي و        . خواسته كسان دست ميازيد و رشك مبريد      
  .آهن و ارزير و برنج را پاك نگه داريد تا زنگ نزند و  به كار آيد

انـدر  . روتنـي و مهربـاني اسـت   داد و آيين سپندارمزد امـشاسپند ف      
ــروتن باشــيد  ــان باشــيد . گيتــي آزاده و ف ــا يكــديگر دوســتار و مهرب . ب

خويشان مستمند را ننگ مدانيـد و       .  خوش بين باشيد  . خودپسند مباشيد 
آموزشگاه و بيمارستان و ديگـر      . از خواسته هاي خويش ياريشان دهيد     

زمـين را   . اشـيد بنياد هاي نيك نهيدو چون زمين، سود بخش و بردبـار ب           
 . پاك و آبادان داريد

دل خـود را   . داد و آيين خرداد امشاسپند خرمي و آبـاداني اسـت          
  . خرم و تن خود را پاك داريد ،چه پاكي تن اشويي روان است

گيتي را به چشم نيك بينيدو به       . ناسپاسي نكنيد و اندوهگين مباشيد    
 .و شادي افزاييـد   آبادي سازيد   . دادار اورمزد خرسندو سپاس دار باشيد     

  كاريز ايجاد كنيد و زمـين خـشك       . تن و جامه را در آب روان مشوييد       
  

  . را برومند سازيد
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تـن  . داد و آيين امرداد امـشاسپند تندرسـتي و ديـر زيوشـني اسـت             
خانـه و   . از دروغ و پليـدي دوري كنيـد       . خود را درست و توانا داريـد        

 راكـد را بخـشكانيد و       آب ايستاده و  . جامه را پاك و بي آاليش داريد      
دار و درخت افزاييد، درخت جوان مبريد، بر و         . جاي آن كشتزار كنيد   
دارو و درمـان بـه ارزانيـان دهيـد و دردمنـدان و              . ميوه نارسيده مچينيـد   

  .افتادگان را پرستاري كنيد
موبد در پايـان يكبـار ديگـر از عـروس و دامـاد آزادي گـزينش                 

....... از شـما دوشـيزه      . ال مي كنـد   يكديگر را در پيوند زن وشويي سئو      
بـه  ....... و  ....... پـور   ........ پرسـم آيـا بهـدين        مـي ........ و  ........ دخت  

همه مي گويند   .همسري خود پذيرفتيد؟ عروس در پاسخ بله مي گويد          
و ...... پـور   ....... از شـما بهـدين      : پرسد سپس از داماد مي   . مبارك باشد 

را به همسري خود    ....... و  ........ دخت  ....... دوشيزه  پرسم آيا    مي....... 
گويد و حاضران در جمع هابيرو هـابيرو شـاباش    پذيرفتيد؟ او نيز بله مي   

آنگاه موبد براي  نو عروس و تازه داماد همـراه بـا سـرايش               . (گويند مي
اوستاي تندرستي، آويشن و دانه هاي جو و برنج بر سر و دوش عروس              

ريزد و براي آنان تندرستي و ديـر زيوشـني و            د نوبت مي  و داماد در چن   
  ).پذيرد گيري پايان مي كند و گواه خوشبختي آرزو مي

از سوي خانواده داماد نيز خود هدايايي جهت پيشكش به عروس           
ها به پدر     قند سبز و شيريني و شاخه سرو و گل و ديگر تعارف           ،  و داماد 
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         گيــري هديــه  س از گــواهكــه پــ. بيننــد و مــادر و فــاميالن تــدارك مــي
، داخـل   اد بايد يك جفت كفش خريـداري كـرده        ويژه دام ه  ب. ندكن مي

 . داده و به مادرزن هديه دهدسه تومان قرار آن سي و سه سكه يا سي و
 

  
  
  
  
  
  
  

  آويشن و نقلسيني قند و دستمال سبز و
 

  

  جشن دامادي و عروسي در زمان قديم
 

گوينـد پـس از جـشن      آن سـور مـي  جشن دامادي كه زرتشتيان به   
خانواده . انگاه و يا در مهر صورت مي پذيرد       گواه گيري در سالن يا پير     

هايي هستند كه هنوز جشن پيوند شادمانه زن وشويي فرزنـدان خـود را              
  .كنند گزار مي در منازل خويش بر

 دامـاد    پيش از اين جـشن عروسـي و دامـادي در خانـه عـروس و               
اهـالي محـل      نخـست دهموبـد بـه در خانـه    . شـد  يبطور جداگانه بر پا م   
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مـاد آنـان را بـه       رفت و به نمايندگي از سـوي خـانواده عـروس و دا             مي
ادآور مـي شـد و       وي مكان و زمان جـشن را يـ        . جشن دعوت مي نمود   

ه انـد دسـت بزرگـي بـر          سالم رسانيده اند و گفتـ      ...خانواده  : مي گفت 
ي و دامـادي     جـشن عروسـ    ، به آنان افتخـار دهيـد و در        سرشان گذاريد 

 .فرزندشان شركت نماييد

، خانواده ها با پوشيدن لباس به رنگ شاد و          با رسيدن هنگام جشن   
روشن و زنان مقداري برگ سـرو و آويـشن و سـنجد داخـل چنتـه بـه                   

.  هابيرو شاباش وارد خانه مي شـدند       مراسم مي رفتند و با صداي هابيرو      
د به آنـان گـالب      عروس يا داما  ، خانواده   هنگام ورود ميهمانان به جشن    

، ت چهره خود را در آيينـه مـي ديدنـد          ميهمانان نخس . و آيينه مي دادند   
سپس گالب به سر و صورت خود مي ماليدند و پس از خـوش و بـش                 

شـگون خـوبي    (آرزوي روز خوشي براي بچه ها و نوه هايشان داشـتند            
ا شـربت و    سـپس بـ   .  و آنان نيز مي گفتند مبارك باشد       )هايتان باشد  بچه

جوانان نيز فرصت را غنيمت شمرده      . كردند شيريني از آنها پذيرايي مي    
  :خواندند مانند هايي مي نمودند و ترانه  مينماييو هنر

  امشب چه شبي ست شب مراد ست امشب              
  ع و چراغ ست امشب       ــانه پر از شمـاين خ

 ...بادا بادا مبارك بادا 
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مردم را  ... كمانچه و    ،اربونه، تنبك : ازهايي مانند تن س و يا با نواخ   
شد و گـاه بـا نمايـشنامه        گاه اشعار شاهنامه خوانده مي      . اد مي كردند  ش

صـداي  . شيشه باز يا گل گندم، مردم را سرگرم مي سـاختند         : هايي مثل 
زماني بـوي اسـفند و كنـدر        .  هابيرو شاباش همچنان ادامه داشت     هابيرو

ــ ــه شــادي مجلــس             و گــاه آواز ســاخت ر مــيفــضا را معطّ پيرمــردان  ب
  .افزود مي

  به هنگام شام بر روي زمين سفره اي گسترده مي شـد و همـه دور               
  

كردنـد و نيـز مرسـوم بـود بـراي             غـذا ميـل مـي       نشستند و  تا دور آن مي   
توانستند در جـشن شـركت كننـد غـذا           كه به هر دليلي نمي     همسايگاني

هنگــامي كــه پاســي از شــب          . گفتنــد  مــيبردنــد و جايــشان را ســبز مــي
، عنوان نماينـده  ه   طرف خانواده داماد پدر، برادر يا عمو ب        گذشت از  مي

يافت پس از پذيرايي بـا شـربت و شـيريني،            در خانه عروس حضور مي    
  :را از جا بلند مي كرد و مي خواندگرفت و او  دست عروس را مي

خدا ، دومخدا لاو  
  نام خدا بار سوم،
  ما آمديم ما آمديم

  آمديم خويشان داماد
  ما آمديم ما آمديم

  ما آمديم عروس بريم
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  مي بريم گر مي دهيدش
 ورنه به نازش مي بريم

عـروس رفتـه گـل      " :گفـت  آنگاه يكـي از خويـشان عـروس مـي         
  :خواندند ، باز مي"بچينه

  ما آمديم                                    آمديم، ما
  ديمآم داماد خويشان
   آورده ايم به جفت پيرهن

  چارقد به جفت آورده ايم
  كفشك به جفت آورده ايم 

  بريم عروس آمديم ما
   مي بريم مي دهيدش گر
 مي بريم زورش به ورنه

 
عـروس رفتـه    " :يكي ديگر از آشنايان عـروس مـي گفـت         دوباره  
  :مي خواندند  و خويشان داماد"گالب بياره

                               ما آمديم          آمديم، ما
  آمديم داماد خويشان

  دستمال به جفت آورده ايم                                    
  جوراب به جفت آورده ايم
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  خدا                                        فرمان و حكم از
  بريم عروس آمديم ما
            مي بريم                             مي دهيدش گر
  مي بريم           نازش به ورنه

  

          ، دسـتمال يـا چـادر شـبي را بـه كمـر              در اين حال نماينده عـروس     
نماينده داماد از داخـل     ( . نماينده داماد پا انداز مي گرفت      مي بست و از   
مقداري سكه و برگ آويشن و سـنجد بـه           كمر بسته خود   چادر شب به  

روس را   مي ريخت و دست نماينده عـ       داخل چادر شب نماينده عروس    
عروس پشت سر نماينده خود حركت      . )مي گرفت و به جلو مي كشيد      

و  مي كرد و در حالي كه گره چادرشب او را در دست داشـت خـواهر     
ايـن عمـل تـا خانـه دامـاد ادامـه          . فتنـد اطرافيانش پشت سر او راه مـي ر       

         كـه  داشت كـه اگـر فاصـله دور بـود عـروس بـر پـشت اسـب يـا اسـتر                  
كـه  .  پشت آن بسته بودند، سوار مي شـد        ارچه هاي رنگين و تشك بر     پ

كه با آن به خانـه      بعد ها اسب جاي خود را به ميني بوس و اتوبوس داد             
        مروزه در تـاالر عروسـي بـا خـودرو شخـصي انجـام              ا(. داماد مي رفتند  

ر مي شود و عروس كشان از سالن عروسي تـا پـاي خـودرو و چنـد متـ                  
قديم در بعضي از مكانها همسايه ها ). انده به خانه داماد انجام مي شود   م

شوق و شادي خود را با روشن كردن آتش ابراز مـي داشـتند و گـاهي                 
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جوانان با چوب بلندي راه را مي بستند و خانواده داماد مي پـذيرفت تـا               
. همـايش هـا داده مـي شـود، پيـشكش كنـد            قندِ شربت راكه بيـشتر در       

       ه پاانداز طلـب مـي شـد مـردان يـا زنـان سـالمند بيـت شـعري                   گاهي ك 
  : مي سرودند

  اب آمد برون           ــرق آفتــدم از كوه مشــصبح
  آن پري رخ از حرم مست و خمار آمد برون

  گفتمش اي ماه من آن لعل رخسارتو چيست  
  د برونموگفت ازگل گالب آ زيرلب خنديد

تفتـي در عـروس كـشاني       ) ظهرابيان(رام   باال را فيروزه به    البته بيت 
 .اي در هشتاد سال پـيش خوانـده اسـت          مباركه) ابريشمي(شيرين رستم   

 آن روانشاد برايم نقل نموده      كه)اند نده بوده رشيرين ابريشمي مادر نگا   (
  :است، يا
  رف چمن                  ــدا شد از طـــان گل پيــسر سلطـــاف

  نـــرو و سمـــبر سباد ـــدمش يارب مباركــمق
  تن بود اين نشست خسروي        ـخوش بجاي خويش

  ويشتنــون بجاي خـــي اكنــكس ند هرـــتا نشي
  :و يا

  انـم دوستــت پاينده باد اي نور چشــدولت
  انـو گل در بوستـسالها بشكفته باشي همچ
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  د مدام ـشــرت باي بر ســـه ي فر الهـــساي
 وانــهريار نوجرام ات مدد اي شـــشاوره

  :و نيز
  ر دنيا مي كنم                          ــدي سيــــتابم در بلنـــآف

  آتشم هر جا بيافتم جاي خود وا مي كنم
  كس پيدا نكرد                     شير مرغ و جان آدم هيچ

  دا مي كنم ــواهد براي يار پيــگر خدا خ
اره نماينـده عـروس     آمـد و دوبـ     و آنگاه عروس چند قدم پيش مي      

اينبار نيز نماينده داماد مشتي از      . خواست كرد و باز پاانداز مي     ف مي توق
ــده عــروس    ــسته نماين ــه كمــر ب ــشن و نقــل  در دســتمال ب ــال و آوي           ري

مـرد  ايستادند و اين مرتبه    مي مجدداً. كشيد ريخت و او را به جلو مي       مي
  :خواند يا زني با صداي رسا مي

   مي زدم شب بود و چشمش مست خوابحلقه بر در
  شانه بر زلفش كشيدم مي درخشيد آفتاب
  گفتمش خورشيد سر زد ماه من  بيدار  شو

  گفت تا من بر نخيزم بر نيايد آفتاب
                دوبــاره نماينــده دامــاد گــره دســتمال نماينــده عــروس را بــه جلــو 

 يـك قـدم     عروس كه پشت سر نماينده خـود ايـستاده بـود           مي كشيد و  
  :شد باز شعر خوانده مي. مد و مي ايستادجلو مي آ
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  اهي راست بر باالي تو                         ـباي پادشـاي ق
 وهر واالي توـين از گـنگ تاج و زينت

  وعي مي دهد                        ـآفتاب فتح را هر دم طل
  از كاله خسروي رخسار مه سيماي تو 

  
        نــداز آمــد و بــاز پاا اش جلــو مــي نماينــده بــا عــروس چنــد قــدمي

  :كردند و باز هم شعر ند و توقف ميگرفت مي
  دلبري دارم نشسته بر دكان زرگري
  صد هزاران عاشق آن دلبر حور و پري

  دوشان دو شيدا مي كنند تعريف وصف هر آن
  روي استاد ماه بينم روي شاگرد مشتري

  : خواندند با آواز ميگاهي نيز زنان يا مردان خوش صدا 
  ي زيباي تو رشك بتان آذري اي چهره

  هر چند وصفت مي كنند ليكن ازآن باالتري
  ام ام مهر بتان ورزيده آفاق را گرديده

  ام اما تو چيز ديگري بسيار خوبان ديده
پـس از آن دامـاد بـه        . ه دامـاد ادامـه داشـت      عروس كشاني تا خانـ    

     س را در دسـت دامـاد       آمـد و دهموبـد دسـت عـرو         پيشباز عـروس مـي    
د كـه گـاه دهموبـد بـا         گرديدنـ  گذاشت و سه دور به گرد آتش مي        مي

 :خواند آواز مي
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ل خدا، دوم خدااو                                            ،  
  بار سوم نام خدا          
  از قدرت پروردگار

 عالم شده چون نوبهار

  داماد ما نان آور است
  ر استتاج الهيش بر س

  اي كدخدا نقلي بريز
  عزيز داماد بر فرق

، آنگـاه  و دامـاد در جايگـاه خـود مـي نشـستند           پس از آن عروس     
داماد دستمال سبز روي صورت عروس را كنار مي زد و با نمايان شدن              

        "هــابيرو هــابيرو شــاباش"كــصدا و رســا چهــره ي عــروس  ميهمانــان ي
سپس شربت تهيه   . شدفته مي   مي گفتند كه ها بيروي  دوم كشيده تر گ         

را نخست عروس و دامـاد وسـپس        ) با قند، گالب و تخمه شربتي     (شده  
اكنون نيز عروس كشاني با اندك تفاوت كـه از          . دندمي نوشي  ميهمانان

        سالن تا پاي ماشين و از چند قـدمي خانـه دامـاد تـا داخـل منـزل انجـام                    
ه داخل منزل مي رود و      داماد به محض پياده شدن از خودرو ب       . مي شود 

نمايندگان پاانداز مي دهنـد و مـي گيرنـد و در ايـن ميـان اشـعاري نيـز                    
، دسـت عـروس را      بـه پيـشباز عـروس مـي آيـد         داماد  . خوانده مي شود  

 .گرفته و در جاي خود مي نشينند
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امروزه مراسم عروسي يا دامادي و خالصه تر سور با دعوت نامـه             
عروس به همراه   .  و يا هتل مي باشد      در تاالر  صورت مي گيرد و عموماً    

در ايـن  . و فاميـل خـويش بـه آرايـشگاه مـي رود     خواهر داماد و يكي د    
ميان داماد با خودرو گل آرايي شده و گروه فيلمبردار به در آرايـشگاه              

. روس بـه آتـشكده يـا آدريـان مـي رونـد            رفته و پس از سوار كردن عـ       
، در دو طرف نام ساقدوشورود به سالن، دو نفر جوان ب آنگاه به هنگام    

حركت مي كنند و آتشدان كـه       ) الله روشن (آنها با دو شمعدان روشن      
گـروه  . ه اند فضاي سالن را خوشبو مي كنـد        بوي خوش روي آن ريخت    

موسيقي آواز شاد مي خوانند و فاميـل عـروس و دامـاد از دوطـرف بـر               
 سـاقدوش هـا   . ريزند و بر جايگاه خـود مـي نـشينند         سرآنها آويشن مي    

 و به شادي و پايكوبي      پس از نشستن عروس و داماد به ميهمانان پيوسته        
  .مي پردازند

مراسم پـاتختي برگـزار     " در دعوت نامه نوشته شده باشد        چنانچه«
 در پايان عروسي هر كس هداياي خود را به عروس و داماد             "نمي شود 

اگر در دعوت نامـه ذكـر نـشده    . ديه مي دهند و خداحافظي مي كنند    ه
،  عـصر روز بعـد     عمومـاً . ، پاتختي روز بعد عروسي اجرا مي شـود        دباش

پــاتختي خــصوصي بــراي خويــشان و فــاميالن در محلــي كــه خــانواده  
  .»عروس و خانواده  داماد بين خود مشخص مي كنند انجام مي گيرد
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، خانواده عروس و خانواده داماد مراسـم عـروس          با رفتن ميهمانان  
عروس پس از آنكه    . خانه داماد مي روند   مي دهند و به     كشاني را انجام    

شينند و بـا شـربت   ، در جاي خـود مـي نـ   و داماد به گرد آتش گرديدند    
رسـد و هـر     بدين ترتيب جشن عروسي به پايان مـي         . پذيرايي مي شوند  

عروس و داماد شامي را كـه مـادر عـروس           . يك به خانه خود مي روند     
وز بعـد خـواهر دامـاد       صبح ر . كنند اه آنها فرستاده است ميل مي     به همر 

ن هديـه   عنـوا ه  كنـد و يـك نـيم سـكه يـا سـكه بـ               بستر آنها را جمع مي    
  . دريافت مي دارد

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  صرف شام در 
  عروسي فرناز كاكليبا  چم جشن دامادي اردشير آباداني
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  دست بوسي
، روي صبح روز بعد از عروسي، داماد بـه منـزل پـدر زن مـي رود           

ن را مــي بوســد و از آنهــا تــشكر مــي كنــد و پــدر زن و دســت مــادر ز
آنها نيز هديـه اي بـه       . ا خود برده به آنان تقديم مي كند       شيريني را كه ب   

  . و برايشان آرزوي خوشبختي مي كنندداماد پيشكش مي دارند 
  
  
  
  
  
  
  

چم از مادرزن  داماد اردشير آباداني شاهبوسي  مراسم دست
  ) اختر خاوري همسر رستم كاكلي خرمن(
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  پاي چشمه يا سرِ آب
  

هاي زرتشتيان كه صبح روز بعد از عروسـي و           يكي ديگر از سنت   
موبـد دسـت    . ي انجام مي شد پاي چـشمه رفـتن بـود          پس از دست بوس   

داماد را مي گرفت به لب جوي آب روان يا سر چـشمه و يـا رودخانـه                  
بـه هنگـام   . مي بـرد و بـراي او اوسـتاي تندرسـتي و آبـزور مـي خوانـد             

ندن اوستاي آب زور با قاشـق آرام آرام شـير را بـا كمـي گلبـرگ             خوا
 .ير است داخـل جـوي آب روان مـي ريخـت           گل سرخ  كه دركاسه ش     
، عـروس   گامي كه داماد به خانه بر مـي گـشت         پس از پايان مراسم و هن     

، و به هنگام پـائين آمـدن از پلـه هـا           از پشت بام بر سر او آويشن ريخته         
و عـصر   سيده و به او هديه اي تقديم مـي كـرد            مادر داماد روي او را بو     

  .آن روز پاتختي برگزار مي شد
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  تيـپاتخ

  

چنانچه روز پاتختي عمومي نباشـد، خويـشان و آشـنايان خـانواده             
در . ين شـده بـراي انجـام مراسـم مـي رونـد            عروس و داماد به مكان تعي     

از ريني  آنجا نخست با گالب و آئينه و سـپس بـا چـاي و شـربت و شـي                  
) رمـو (غَ  آنگاه خواهر عروس بـا شـير و مـرَ         . ميهمانان پذيرايي مي شود   

بـدين صـورت كـه      . ي عروس و دامـاد را شستـشو مـي دهـد           دست و پا  
را روي دسـت راسـت دامـاد قـرار داده،           نخست دست راسـت عـروس       

مـن وحـشي بنـام    مور يا مرغ يا چ. (قدري شير و مور روي آن مي ريزد   
 سپس پاي راست داماد   . )و فرز نيز آمده است    فريز، پريز، فريج، فريس     

، كمـي شـير و مـور را روي آن           را روي پاي راسـت عـروس قـرار داده         
دامـاد نيـز    . شستشو مي دهد با حوله خشك مي كنـد        ريخته و با گالب     

زرتشتيان بر اين باورند كه     . اي را به خواهر عروس هديه مي دهد       سكه  
وس و داماد افزون و جاويد      ، يكرنگي در زندگي عر    با انجام اين مراسم   

. خواهد شد و مهر و دوستي در پيوند زناشـويي آنهاگـسترش مـي يابـد               
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، شـاخه سـرو و      ذيرايي مـي رسـد و بعـد از آن هـدايا           آنگاه نوبت بـه پـ     
روس بـه عـروس و دامـاد        آويشن از طرف خانواده دامـاد و خـانواده عـ          

سـبز و   قنـد   مادر و پدر عروس و داماد نيـز بـه يكـديگر              .هديه مي شود  
  .شاخه سرو هديه مي دهند

به هنگام پخـت  . از ميهمانان با تافته و آش رشته پذيرايي مي شود      
آش رشته عروس و داماد نيز قدري رشته خمير در ديگ مـي ريزنـد و                

ت كه به دسـت عـروس و   به هم مي زنند كه نشانه سر رشته  زندگي اس      
سـت  ا اربونـه و د    در جشن پاتختي نيز مانند ديگر جـشنه       . داماد داده اند  

  . افشاني و پايكوبي اجرا مي شود
                                       

  اييـپا گش
، پـدر و مـادر    (كه از عروسي گذشـت خـانواده عـروس          چند روز   
 به خانه داماد مي آيند و ساعتي را خوش مـي گذراننـد            ) خواهر و برادر  

 آنجا خويشان و    در. كنند اش پاگشا مي   خود بخانه پدري  عروس را با     و
فاميالن براي ديدار مي آيند كه دور هم به شادي مي پردازنـد و دامـاد                
عصر به آنها مي پيوندد و همگي با هم شام را ميل مي كنند و عروس و             

     تنهـا بـه خانـه پـدر عـروس          دامـاد معمـوالً   . خود مي روند   ه خانه داماد ب 
 آن پـس    شـود و از    عـروس گفتـه مـي      بـه ايـن رسـم پاگـشايي       . رود مي

  .  عروس مي تواند بخانه پدر و مادر برود
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  سيسموني
 پدر و مادر عروس هدايايي را بنام سيـسموني          با تولد اولين فرزند،   

اين هدايا تا هفت سـالگي بـه اولـين نـوه ي             .  مي دهند  به نوه خود هديه   
  :  كنند كه شاملخود تقديم مي
ــو ،گهــواره ــشك،پت ــد ، لحــاف، ت ــشه بن ــستاني و ، پ پوشــاك زم

نـي نـي الي     (آرام خـواب     ،، شيـشه و سـر شيـشه       زاد ساك نو  ،ابستانيت
 ، لـوازم بهداشـتي   اسباب بازي،   ،  ظروف چايخوري و غذا خوري    ،  )الي

 . مي باشد ... گردنبند و زيور آالت نقره و طال بعنوان هديه و
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  نام ازدواج ها در قديم
  

شده به شرح    ن ثبت مي  تياهايي كه در قديم در دفتر زرتش       انواع نام 
ــه زيــر بر ــشتيان"از كتــاب  گرفت  نوشــته اردشــير "مراســم و آداب زرت

  :باشد آذرگشسب مي
سن بلوغ در ايران باستان براي دختران پانزده سال بود و دختـران             «

فكـري و بلـوغ     جوان مي توانستند پـس از رسـيدن بـه آن سـن و رشـد                 
رت هـاي زنـدگي بـه       او آموختن مه  ) از نظر اندام  (رواني و داشتن جثه     

  .خانه شوهر بروند
براي پسران نيز شرايط ياد شده و داشتن سن هيجده سال و داشتن             

مي توانستند خـانواده  شغل و قدرت مالي براي گذراندن معاش زندگي         
  .تشكيل بدهند

 گـرفتن يـك زن      در آئين زرتشتي تعدد زوجات روا نيـست و بـه          
  د شوهر ــن نمي تواند چنگونه كه يك ز انــهم. فرمان داده شده است

  . داشته باشد يك مرد نيز نمي تواند چند زن داشته باشد
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شويي در عهد باستان بنا به حالت خانواده هـا و وضـع              پيوند زن و  
 زيـر در دفـاتر زناشـويي ثبـت          زن و شوهر به پنج نام گوناگون به شرح        

  :مي شد
 .خود رأي زن و سِتَرً زن، اَيوك زن، چاكر زن، پادشاه زن

وقتي دختري پس از رسيدن بـه سـن بلـوغ بـا موافقـت                :پادشاه زن 
پسر و دختر براي اولـين      (پدر و مادر خود به ازدواج پسري در مي آمد           

در دفتر زناشويي بنام پادشاه زن ثبت مي شـد و           ) بار ازدواج مي كردند   
: چنان كه خوانديد از داماد مي پرسـد       موبد نيز به هنگام گواه گيري هم      

دشـاه زنـي بـه همـسري خـود               بـه پا   ...... و...... دخـت    ...... هآيا دوشـيز  
  ؟مي پذيريد

اي زندگي زن وشويي بهـره      پادشاه زني از كاملترين حقوق و مزاي      
  .ور مي شد

اگر زني شـوهرش درگذشـته بـود و دوبـاره بـه ازدواج               :چاكر زن 
ر ازدواج بنـام  آمـد ايـن پيونـد زن و شـويي در دفتـ          مرد ديگري در مـي    

اين زن در سراسر زندگي در خانـه شـوهر مقـام             .شد  ر زن ثبت مي   چاك
 زن در طـول     كدبانويي خانه داشت و از همگي حقوق و مزاياي پادشاه         

آئـين كفـن و دفـن و        : عمر خود برخوردار بود، ولي پس از درگذشت       
 ساير مراسم مذهبي براي او تا سـي روزه از طـرف شـوهر دوم برگـزار                 

  .آن به عهده بستگان شوهر اولي بود پس از مي شد و تمام هزينه هاي
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ايرانيان باستان بر اين اعتقاد بودند كه در دنيـاي ديگـر ايـن زن از                
آن شوهر نخستين خود مي باشد و به همين علت پيونـد زن و شـويي او       

 نويسندگان غير زرتشتي كه به      .ي شد با شوهر دوم بنام چاكر زن بسته م       
 و شـويي زرتـشتيان آشـنايي نداشـتند         اصول مزديسنا و انـواع پيونـد زن       

د پادشــاه زن، زن عقــدي و چــاكرزن، زن صــيغه اي           تــصور مــي كردنــ
كه اصل قضيه به موجب شرحي كه داديم غيـراز           در صورتي . مي باشد 

اين است و زرتشتيان در هيچ دوره اي از دوران زندگي تـاريخي خـود       
  .از يك زن نبوده اند مجاز به گرفتن بيش

      وقتي مـردي داراي فرزنـد پـسر نبـود و مايـل بـود نـام                 : ك زن اَيو
ر بـا   درايـن مـورد ازدواج دختـ   ،نوه اش اگر پسر باشد به جد گفته شود   

 دختـر فرزنـد پـسر بـه دنيـا                   هرگـاه . پسر بنـام ايـوك زن ثبـت مـي شـد           
جاي نام پدر، نام جد او نوشته و گفته مي شد و بنام فرزند            ه  ، ب مي آورد 

  :مثال زير مطلب را روشن مي كند. بزرگ به حساب مي آمدپدر 
و صـاحب يـك     پدري بنام رستم كه همسرش فـرنگيس نـام دارد           

شيرين با بهرام نامي ازدواج مي كند و صاحب         . دختر هستند بنام شيرين   
         آنهـا موظـف    . گذارنـد فرزند پسر مي شود كـه نـامش را جمـشيد مـي              

يعنـي كـسي    . بدهنـد ) جد خـود  (رستم  ا به فرزندي    مي شوند جمشيد ر   
 نـه اينكـه    "جمـشيد رسـتم   "مشيد را صدا مي زند بايد بگويـد         كه نام ج  

ر بـه فرزنـدي جـد نـام نهـاده               فقط يك پـس    ."جمشيد بهرام " گفته شود 
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 جمـشيد پـسر   نويسندگان ناآگاهِ غيرزرتـشتي كـه مـي ديدنـد    . مي شود 
ده شـود بنـام     جمـشيد بهـرام خوانـ     ،  ه جـاي اينكـه بنـام پـدرش        شيرين ب 

، چنين مي پنداشتند كه رسـتم بـا         جدش، جمشيد رستم نامگذاري شده    
دختر خود شيرين ازدواج كرده است و از اينروي زرتشتيان را به اشتباه             

  . ه ازدواج با محارم متهم مي كردندب
زماني نه چندان دور بلكه پنجاه سال پيش كه پـدر خـانواده بـراي               

         رفـت و فرزنـدش در ايـران متولـد           امرار معـاش بـه كـشور بيگانـه مـي          
، ولـي   ادر نوزاد در شناسنامه ثبت مي شد      ، نام پدر و م    ، نام نوزاد  مي شد 

نام خانوادگي نوزاد همان نام خانوادگي مادر بود و موقعي كـه پـدر از               
  و مسافرت برمي گشت فقط نام فرزند را در شناسـنامه اش مـي نوشـتند              

نام خانوادگي پـدر    ( .انوادگي مادر بود  رزند همان نام خ   نام خانوادگي ف  
  شيرين ابريشمي" و نام خانوادگي مادر نويسنده     "شاپورهيربد"نويسنده  

كه فاميـل نويـسنده هيربـد و فاميـل بـرادرش ابريـشمي               بوده و حال آن   
  ).باشد مي

در . ان پهلوي بـه معنـي فرزنـد اسـت          در زب  "سِتَرً"ي    واژه :سِتُرً زن 
، خويـشان و بـستگان او       شـد  واني فـوت مـي     باستان چون پسر جـ     دوران
اند كه بـا پـسري ازدواج كنـد        پذيرفته اي را مي   ي عروسي دوشيزه   هزينه

خوانـدگي   رزنـد به شرط آنكـه اولـين فرزنـدش را كـه پـسر باشـد بـه ف                 
  .شخص درگذشته بدانند
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البتـه  . يوند را سِـتر زن ثبـت مـي كردنـد          در دفتر ازدواج اين نوع پ     
گي در آئين ايران باستان هماننـد فرزنـد اصـلي           فرزندي و فرزند خواند   
، ايـن پـسر     از نعمت همسر و فرزند محروم بوده      مي باشد و چون جوان      

كه براي عروس و دامـاد      كه متولد مي شود بنام فرزندي به آن خانواده          
فرزنـد خـود از او نگهـداري          ، سپرده مي شود و آنها ماننـد         هزينه كرده 

طبق مـاده واحـد   . (انواده نصيبش مي شود ز از هر دو خ    ارث ني . كنند مي
  ).آئين زرتشتيان

در ايران قديم چنانچه پسر و دختري كـه بـه سـن و               :خود رأي زن  
رشــد قــانوني رســيده  بودنــد و نــسبت بــه هــم عالقــه بــاطني داشــتند و  

دختر به ايـن امـر رضـايت        خواستار زن و شويي بودند ولي پدر و مادر          
ــ دادنــد، عقــد نمــي            خالف ميــل پــدر و مــادر برگــزار رزناشــويي آنهــا ب
وي آنان مـانع انجـام      شد و عدم تمايل پدر و مادر يك زوج يا هر د            مي

 . اين امر نبود

گرديد و دختـري     رأي زن در دفترها ثبت مي      اين ازدواج بنام خود   
رأي زن ثبـت شـده بـود از ارث پـدر و            كه ازدواجش در زير نـام خـود       

 .برد اي نمي مادر بهره
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  عروسان و تازه دامادانترانه هاي شاد پيشكش به نو

  

  دمد كو جام همچون آفتاب صبح دولت مي
   شراب جام  بده  ، فرصتي زين به كجا يابم

  شاهد و ساقي بدست افشان و مطرب پاي كوب
  غمزه ي ساقي ز چشم مِي پرستان برده خواب 

 
  راو در گلستان يك گل بي خار مي خواهم ت

  را و مي بينم و بسيار مي خواهم تكمترت 
  ت، شب خواب مي بينم رخ روز ها فكر تو ام

  راو خواب شب پوچ است ومن بيدار مي خواهم ت
 

  برگ گل را باد صبح آورده باز از بوستان
  با همايون خلعتِ داراي دوران آمده است 

  باش خندان همچو گل با گلعذاران در چمن
  آمده است  خندان غنچه بهاري باد دم كز
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  قامت سرو سهي بنگر به طرف جويبار 
  خضر گويي در كنار آب حيوان آمده است
  شهر شد چون گلعذاران بوستان كش دلربا

  چشم نرگس، زلف سنبل، خط ريحان آمده است
 

  در هوا مرغان پر اندر پر ، همه از شوق گل
  تكيه زن بر تخت گلبن چون سليمان آمده است

  ين دم كه در بزم چمنباده خور با گلرخان ا
  گل  قدح  بگرفته و بلبل غزل خوان  آمده است

 
  اي همه شكل تو مطبوع و همه جاي تو خوش

  ي شيرين شكر خاي تو خوش دلم از عشوه
  همچو گلبرگ طري هست و جود تو لطيف

  خوش تو پاي سرا  خلد چمن سرو همچو
 

  شيوه و ناز تو شيرين، خط و خال تو مليح
  ي تو زيبا، قد و باالي تو خوشچشم و ابرو

  هم گلستان خيالم ز تو پر نقش و نگار
  خوش تو ساي سمن از زلف دلم مشام هم
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  سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
  بــــادت انــــدر هــــر دو گيتــــي برقــــرار و پــــر دوام 

  

  ، حــال خـــوش ســال خـــرم، فــال نيكـــو، مــال وافـــر   
  

  خــت رام، باصــل ثابــت، نــسل بــاقي، تخــت عــالي     
  

 
  باز چون رخسار خوبان گشت طرف بوستان

  عنبرفشان هوا باز چون گيسوي دلبر شد
  الله ي نورسته را در دست باشد جام جم

  كيان تاج بود سر بر را آزاده نرگس
 

  شود گل به روي عارضش هر دم ميسر مي
  شود ، دل مشك و عنبر مي در ميان گلرخان

   روي خاكنهد بر آن دو پاي نازكش چون مي
  شود خاك سنگ و سنگ لعل و لعل گوهر مي

 
  ي زيباي تو رشك بتان آذري        اي چهره

  ليكن ازآن باالتري چند وصفت مي كنند هر
ام           تان ورزيده آفاق را گرديده ام مهر ب  

  بسيار خوبان ديده ام اما تو چيز ديگري
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   بندد فلك كس را نداند اين محك  تا نقش مي
  حوري ندانم يا ملك فرزند آدم يا پري

  هرگز نيايد در نظر صورت به رويت خوبتر      
  شمسي ندانم يا قمر يا زهره و يا مشتري
 

  شدم تو من شدي من جان شدم تو تن شدي   من تو
  تا كس نگويد بعد از اين من ديگرم تو ديگري

  تو از پري چابك تري از برگ گل نازك تري 
  م بهتري حقا عجايب دلبرياز هر چه گوي

 
  اي اي آهنگ صحرا كرده عزم تماشا كرده

  اين جان و دل را برده اي اينست رسم دلبري
  الماس را سنجيده ام لعل بدخشان ديده ام

 در و گوهر را چيده ام يكتا تو در و گوهري
 

  ، يارم به ديدار آمدهصبح است و مطرب ساز كن
  به گفتار آمده ، طوطيبزم است و ساقي مِي بده

  گر  امروز گل بار دگر با عطر و بو شد جلوه
  گلزار آمده به بلبل خبر، را باغبانان كن
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  ، جام بلورين گردنش لبشدارد تَر عنابِ
  آمده غبغبش، بنگر كه دلدار سيمين و از سيم
  مشك ختن گيسوي او ، اوابروي كمان رستم

  آمده چهار ه ود ، ماه روي اوچون ماه تابان
 

  پيراهنش گل مانند ،زلف سيه در گردنش
  گويي گُهربار آمده ، شكر لبش،  شيرين  دهان

  عاشق شده خلق جهان  ر دهان،دري د چو دندان
  دل بر كف يار آمده ، سرو روانآن پاي در

 
   بر جانت از سر تا قدمجانا هزاران آفرين،

  صانع خدايي كاين وجود، آورد بيرون از عدم
  ، ديگر نديدم در جهانرو روانخورشيد بر س

  ، نامت نيايد در قلموصفت نگنجد در بيان
 

  وقت طرب خوش يافتم آن دلبر طناز را
  ساقي بيار آن  جام مِي  مطرب  بزن  آن  ساز  را
  امشب كه بزم عارفان از شمع رويت روشن است

  را باز شاهد رندان خبر نبود تا آهسته
 



 .............................................................................................................................................................. 76 

  ر يك لذتيروي خوش و آواز خوش دارند ه
  محبوب خوش آواز را بنگر كه لذت چون بود

  يك به ناوك مي زنند  چشمان ترك و ابروان هر
  آن ترك تير انداز را ،يارب كه دادست اين كمان

 
   جويش گوهري، هر نِي زِ كويش شِكريهر نِي زِ

  ، بر برگ گلنار آمدههر خوي ز رويش عنبري
  ر ، سيمرغ زرين پر نگعيد همايون فكر نگر

  ي كهسار آمده باال نگر، زر زال روي آن
 

 ، جام بلورش آسمانمِي آفتاب زرفشان

  آمده ، مغرب لب يارمشرق كف ساقيش دان
  ، زان مرغ روحاني شنوراز سليماني شنو
  ، چون در شاهوار آمدهاشعار خاقاني شنو

 
  يدن             ، ديدار يار دداني كه چيست دولت

  ر خسروي گزيدن ، بدر كوي او گدايي
  گفتن              نهفته راز گل گه چون نسيم با

  شنيدن بلبالن از عشقبازي سِر گه
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  هست هنوز ماه من چشم و چراغ ديگران            
  ، از گل باغ  ديگران هنوز بهي او سبزه

  ، بهر سراغ يار من خلق دوان به هر طرف
  ديگران بيهوده من چرا روم، بهر سراغ

 
  بر بام قصرش كن گذر     ي ماهتاب آهسته ترا

  ترسم صداي پاي تو از خواب بيدارش كند
  را اي صبا جلوه  ده گلستان

  را دستانبا نوا كن هزار
 

  كن                                            زر از دامن غنچه را پر
  تا دهد بلبل خوش الحان را

                                    سر زلف بتان به رقص در آر         
  را تا فشانيم بر سرت جان

 
  يارب آن لعل شكرين چه خوشست
  يارب آن روي نازنين چه خوشست

  خواندن                                  او عنبرين خط از
  ستچه خوش شكرين سخن لعلِ
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  بنگر                                جان چشم به جان مهر
  ستدر ميان گمان يقين چه خوش

  نمي بينم                                   او غير جهان در
  ستدلم امروز هم براين چه خوش

 
  ديدن روي دوست خوش باشد                              

  خاصه رخساره اي چنان ديدن
  خوش بود در صفاي رخسارش                              

 ديدن نهان همه آشكارا
 

  بلند قامت دوست                                      اي سرو
  وه وه كه شمايلت چه نيكوست

  نازك بدني كه مي نگنجد                                      
  چو غنچه در پوست در زير قبا

 
  چون عارض تو ماه نباشد روشن                              

   رخ ات گل نبود در گلشنمانند
  مانند سنان گيو در جنگ پشنگ                              

  مژگانت همي گذر كنند از جوشن
 

  گلستان                  سرو بر مشك داري و بر ماه
  در الله نوش داري و در عنبر آفتاب
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  ي توكه دارد ستاره برگ             باغي ست چهره
  كه دارد برآفتاب سروي ست قامت تو

 
  ت تازه ترازگل               چمن حسن رخَ اي در

   مل  خاصيت  لعل لبت جان  يافته  از
   سبزه                   الله  بر آميخته خط تو چو با 

  زلف تو چو از سرو در آويخته سنبل
 

  كنار آب و پاي بيد و طبع شعر و ياري خوش
  گلعذاري خوشمعاشر دلبري شيرين و ساقي 

  شب صحبت غنيمت دان و دادِ خوشدلي بستان
  كه مهتابي دل افروز است و طرف الله زاري خوش

 
  سحر چون خسرو خاور علم بر كوهساران زد

  زد  اميدواراندرِ يارم مرحمت بدستِ
  چو پيش صبح روشن شد كه حال مهر گردون چيست

  بر آمد خنده اي خوش بر غرور كامكاران زد
 

  م دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاستنگار
  زد ياران دلهاي گره بگشود از گيسو و بر

  از آن ساعت كه جام مِي به دست او مشرف شد
  زد ياد مِي گساران به زمانه ساغر شادي
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  ي گواه گيري هاي سفره نماد

  

 .آيين ديني به  نشانه ياد خدا و توجه به: كتاب اوستا

 نظـم  ـ داشـتن فرزنـد    ـنماد شيرين كـامي در زنـدگي    : انار شيرين
دانـه هـاي   . اده در يك واحد از جامعه مي باشد همبستگي خانو  ـ  جامعه

ه انار همبستگي و شادابي دانه هـا، شـادي را نـشان             نزديك و بهم پيوست   
و حفـظ حرمـت حـريم را        داري  پرده نازك بين دانـه هـا، راز       . مي دهد 

 .گو مي كندباز

چنانچه در زندگي   . وسيله اي براي رفو و گرفتن درز      : نخ و سوزن  
از  شــكافي ايجــاد شــد بايــد دوختــه شــود و بايــد بــا از خودگذشــتگي 

  .رش و شكاف عميق تر آن جلوگيري كردگست
قيچــي داراي دو تيغــه . نمــاد گــشايش در كارهــا را دارد : قيچــي
هر دو تيغه با هـم كـار   زماني برش ايجاد مي كند كه . استمخالف هم  

  زن و شوهر در زندگي مانند اين دو تيغـه هـستند هنگـامي موفـق               . كنند
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 .ستند كه هر دو با هم هميار باشنده

ســفيده و (مــواد درون آن . تخــم مــرغ نــشانه تــداوم حيــات اســت
يـك پوسـته    الزم و ملزوم بودن و ارتباط تنگاتنـگ دو مـاده در             ) زرده

ت بـه   آغـاز حركـ    .وا آغاز پرواز اسـت     پرتاب آن به ه    .است) زندگي(
 همـراه بـا گـذران       ، رسـيدن بـه اوج     سوي آسمان آزاد و آبـي زنـدگي       

 . تجربه و باهم بودن و يگانه بودن همراه بافرازها و نشيبها،

همچنين گفته شده كه حق و حقوق پدر نسبت به دخترش به يك             
 تخم مرغ مصالحه شده و از ايـن بـه بعـد پـدر و مـادر حـق دخالـت در                    

زندگي آنان نداشته امـا مـي تواننـد آنـان را در زنـدگي يـاري دهنـد و                 
  .ودشان را در اختيارشان قرار دهندتجربه خ

و  نشان مـال و خواسـته و چادرشـب نيـز نـشانه كـار              : دستمال سبز 
مـودن  دامـاد بايـد در سـايه كـار و كوشـش در فـراهم ن               . كوشش است 

شـانه چـپ و     در قـديم چـادر شـب را روي          . مايحتاج زنـدگي بكوشـد    
ميان بنـد   (كشتي   .ي شانه راست داماد قرار مي دادند      دستمال سبز را رو   

 .نيز روي دستمال سبز قرار مي دهندرا ) زرتشتيان

تصوير خود ديـدن بـاالترين     . به نشانه پاكي و روشنايي است     : آينه
 اميـد و آرزو در جهـان       هديه از سوي ميزبان است و حكايت از آتيه پر         

 . پايانست بي

  بـا  . ـ همـواره فـروزان   كـانون مهـر و محبـت     ـنشانه گرمي  : شآت
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ش چـوب سـندل و دانـه اسـفند  فـضا ضـدعفوني و                سوزاندن بوي خـو   
 .كندر آرامش بخش است

، بـوي معطـر آن خوشـبو        رنگ سبز آويشن نشانه آرامش    : آويشن
 .ني كننده استكننده و ضد عفو

القـه  سـت عـشق و ع  شكوفه آن كه به نسيم سنجد مشهور ا   : سنجد
  .را افزايش مي دهد

  .داراي مغز و قابل رويش است: بادام
  .ين كامي را در زندگي نويد مي دهدشير: نقل

نشانه خير و بركت در زندگي است كه در هنگام          : دانه جو و برنج   
 .ي بر سر عروس و داماد مي ريزنداجراي گواه گير

سـرو از   . ادماني را در زندگي تداعي مي كنـد       سرسبزي و ش  : سرو
درختان هميشه سبز بوده و رنگ سبز آن آرامش بخش است و نيزكلـه               
قند را در زرورق سبز تزيين و به خانواده ها پيشكش مي نمايند و براي                

  .  عروس و داماد سبزبختي آرزو مي كنند
  آوردن روشنايي به خانه: شمع و چراغ روشن

نـشانه فراوانـي نعمـت و شـيرين كـامي و فـراخ       : لُـرك و شـيريني  
  .زي استرو

البته حلقـه  . يمان بستن و وفاي به عهد مي باشد       نشانه مهر و پ   : حلقه
فلسفه بس مهمي بر مهر و وفا دارد و از دير باز در آيين و سنت ايرانيان    
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نه تنها در مراسم نامزدي بين طـرفين مبادلـه          . نشانه مهر و وفا بوده است     
 يـا معـامالت يـا       مي شد بلكه به هنگام انعقاد هرگونه عهد هـا و پيمانهـا            

 حلقـه ايـن كـار را    وسـيله در دسـت گـرفتن   ه بـ ...  انتقال تاج و تخت و  
مهر زدن بوسيله استوانه يا انگشتر يا اسمي كه بـر روي             .انجام مي دادند  

مبادلـه حلقـه بـه    . آن حك شده بود نيز از دير باز در ايران معمول بـود         
 عــصر  دادن درصــورت اهــداي انگــشتري و دســت دادن بــراي پيمــان 

  .امروزه در آمده است
ا فرشته وفاي به عهـد و پيمـان         مبادله حلقه نشانه حضور ايزد مهر ي      

چـه  هركـه   . مهر و پيمان مشكنيد: در مهر يشت اوستا آمده است  . است
و كشور خود    جا نياورد پاكديني را براندازد    ه  پيمان شكند و شرط وفا ب     

 شـد، درسـت و سـزاوار      عهد و پيمان با هر كه بـسته       . را به تباهي كشاند   
 . غير ايراني، خواه آن عهد با يك ايراني باشد خواه با يك وفاست

ه ناميدند ك   مي "جرومهرد" گناه پيمان شكستن را      در ايران باستان  
ـ       . باشـد  به معني دروغ گفتن نيز مـي       هـا و    اريدر نقـوش باسـتاني و حج

  .شود قش فره و هر حلقه مهر ديده مين
  

  : يادآوري
فتـر نامـه    اهد در هنگام گواه گيري حـضور دارنـد و د          هفت نفر ش  

  داردي است كه اشـاره  ، عدد مقدس   عدد هفت  .عقد را امضاء مي نمايند    
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    .زمينطبقه سمان، هفت ، هفت آبه هفت اَمشاسپند
هايي كه براي عـروس و دامـاد       اين هفت نفر بايد در هنگام سختي      

در زنـدگي آنـان     شـكاف   آيد آنها را يـاري دهنـد و از ايجـاد             پيش مي 
 .جلوگيري كنند

گيري نوجواني از خانواده دامـاد پـشت سـر دامـاد             در هنگام گواه  
  . هرزمان يار و پشتيبان داماد استمي ايستد كه اعالم مي دارد در

در قديم مـادر عـروس شـام بـراي عـروس و             : شام عروس و داماد   
 . ي كرد و به همراه عروس مي فرستادداماد تهيه م

مند كه در هنگـام خوانـدن اوسـتاي گـواه گيـري بـه        واژه ي رايو  
ميان مي آيد به معني رخشنده و راسـت گفتـار و واژه ي خروهمنـد بـه      

  .عني باشكوه و خالق نورها مي باشدم
  
  
  
  
  
  
  

  
  نژاد پارسيعروسي و دامادي ماندانا بهرامي و كورش 
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  منـابع
  

 . دينشاه ايراني،مقام زن در ايران باستان
  .، موبدكورش نيكنام تا نوروزاز نوروز

 .موبد اردشير آذرگشسب، مراسم و آداب زرتشتيان
 . هاشم رضي،گاه شماري و جشنهاي ايران باستان

 .كيخسرو راستي، مختصري از دانستنيهاي ديني
  .موبد مهربان شهرويني، ماهنامه پيك مهر

  .هيربد جمشيد كاتراك، زناشويي در ايران باستان
  . موبد جهانگير اشيدري،دانشنامه مزديسنا

  .جمشيد پيشدادي،  روز365خاطرات 
 .استاد رشيد شهمردان، اوستا

 .سعيد مشكين قلم، تصنيف و ترانه
 .اشعاري از مهربان ابريشمي

 .ديوان حافظ
  .ديوان عراقي
 .كليات سعدي
 .فرهنگ عميد

 .اشعاري از خاقاني
 .سفرنامه خجسته ميسترينگ

  .) معاصرشاعر(ابياتي از اردشير خاضع 
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