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 مقدمه

ازدواج وحدتی اجتماعی یا قراردادی قانونی بین مردم است که باعث بوجود آمدن خویشاوندی 

که به طُرُقِ  -معموالً صمیمی و جنسی -شود. این عمل در روابط میان اشخاص یک سنّتمی

ای زمینههای فرهنگ در هر و وابسته به فرهنگ یا شاخه -استمختلف این مسئله تصدیق شده

شود، که شاید باشد. همچون یک اتحاد غالباً توسط مراسم عروسی رسمی میکه درک بشود، می

 .به آن زناشویی هم گفته شود

کردن دارند که شامل یک یا تعداد بیشتری از موارد زیر مردم دالیل زیادی برای وصلت

ب. اینها ممکن است شود: قانون، جامعه، خواسته جنسی، احساس، اقتصاد، روان و مذهمی

 قانون خانواده، واحد ٔ  شده، الزامات خانوادگی، تشکیالت قانونیِ یک هستههای تنظیمازدواج

را هم شامل شوند. معموالً عمل ازدواج بین [ 2[]۱]تعهد عمومی ٔ  بیانیه و کودکان از محافظت

شود. در برخی جوامع این افراد شرکت کننده باعث بوجود آمدن هنجار یا الزامات قانونی می

شود. های اشخاص ازدواج کننده کشیده میضای خانوادهالزامات حتی به سوی برخی از اع

 .شمرندمی جایز ابطال یا طالق ٔ  ها فسخ ازدواج را بواسطهبرخی فرهنگ

رسومی خاص  یا احکام است که طیپیوندی آیینی پیوند زناشویی یا ازدواج

منجر گردد  خانواده شود تا به تشکیلمختلف برقرار می کشورهای و مذاهب در مرد و زن بین

، گرایانهمجنس شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج فرزند زایشتواند منجر به و می

 یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد
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قبل از بحث درباره ازدواج در ایران باستان شایسته است نگاهی گذرا به مقام و موقعیت زن در 

بر عهده زن بوده و  ایران باستان داشته باشیم زیرا که سهم اصلی در ازدواج و تشکیل خانواده

 .لذا توجه به جایگاه زن در این مقطع از اهمیت زیادی برخوردار است

 

 جایگاه زن درنظام اجتماعی ایران باستان

 

را می پرستیدند و او را الهه آب « یزد بانو آنا هست»ایرنیان در هزاره نخست قمری میالدی 

و نقش های بسیاری از این بغ بانو ها و الهه ی حاصلخیزی و باروری می شمردند. مجسمه ها 

بر جای مانده است که حکایت از پرستش او در معابد دارد. آناهیتا در آیین مزدایی، یکی از 

آیینی را کسب کرده بود و در کنار مهر پرستیده می شد.  -پایگاه های واالی اجتماعی 

ر معبد آناهیتا در کنگاور بازمانده ی پرستش این بغ بانوی ایرانی را در معبد استخر پارس و د

کرمانشاه می توان یافت. بخشی از اوستای موجود در یشت ها در توصیف اوست. پرستش و 

ستایش آناهیتا در روزگار هخامنشی و اشکانی نیز همچنان ادامه یافت و همواره در نزد ایرانیان 

 .ایزد بانوی عتیق تطهیر، آب های پاکیزه و زایش پاک است

نان در دوران هخامنشی اندکی تغییر کرد، زیرا دیگر جامعه از حالت پیشین نقش اجتماعی ز

اجتماعی را پشت سر گذاشت. بدیهی است که وظایف زنان در  -خود درآمده، تحوالت سیاسی

این دوران محدودتر شد، اما نفوذ آنان در امور سیاسی و فرهنگی همچنان باقی ماند. بیشتر 

خامنشی جنبه سیاسی داشت و بدین طریق بود که زنان در حیطه ازدواج ها در دوران اقتدار ه

 .نفوذ فرمانرویان پارسی در می آمدند

 قواعد و هنجارهای »چهره آرمانی زن در چنین جامعه ای 

اجتماعی مشخصی را مطرح می کرد که در چارچوب آن، زن به عنوان انسان زاینده می توانست 

را به دنیا آورد و پرورش دهد، دراین رفتار زیستی مایه  زنده بماند، آبستن شود و فرزند خویش

 (۱«)بقای اجتماع است، زن از یاوری و پشتیبانی زوج خود بهره مند می شد.
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درگاهان، کتاب مقدس زرتشتیان، به عنوان یکی از دو جنس بشر که نقش وجایگاه ویژه در 

ند تا بیاندیشد و خود دین زندگانی اجتماعی دارد، مطرح است.. پیامبر زن را فرا می خوا

خویش را برگزیند. از سویی وی یکی از افراد گروه اجتماعی است و نقش خاص خود را باید 

چونان دختر، همسر و مادر در خانواده ایفا کند. در این جا،زن سهم طبیعی و زیستی زایمان و 

است. وجدان زن  پرورش نوزاد را بر عهده دارد که موجب دوام جامع و بقای نسل و نوع بشر

آزاد است که بر اساس رای و نظر خود آنچه را بهتر می داند، اختیار کند، اما نفس زادن در 

جامعه و پرورش یافتن در آن ضرورت زیستن با دیگران او را مقید و محدود می کند تا 

 (2«)هنجارهای اجتماعی را بپذیرد و به آن گردن نهاد.

بقه اشراف همچون خاندان سلطنتی، تعداد زوجات متداول در دوران اشکانی در میان نجبا،ط

بود، اما تنها یک زن حفظ کانون خانوادگی را بر عهده داشت. این زن می توانست در صورت 

نارضایتی از همسر طالق گیرد. در طبقات پایین جامعه رسم تعدد زوجات معمول نبود، زیرا 

ی توانست همسر خود را به آسانی طالق مردم به سنت های گذشته خود گرفته بودند. مرد م

 (3دهد. در این دوره نشانه هایی از اقتدار زن و شرکت او در حکومت بازمانده است.)

در دوران ساسانی، زنان در جامعه و خانواده شوون مختلف داشتند و حقوق آنان در این دوره 

و از بدرفتاری شوهر به  قابل توجه بود. زن حق مالکیت داشت و می توانست قیم پسر خود باشد

 دادگاه شکایت برد. 

در مواقع طالق، رضایت طرفین شرط اساسی بود. در کتاب ماتیکان هزاردستان حقوق اجتماعی 

زن به وضوح شرح داده شده است. در نوشته های دینی زرتشتی این دوره، حقوق زن را از پیش 

کر دیده می شد، امکان رهایی و تعیین می کردند و بسیاری کمتر از آنچه در مورد جنس مذ

تنوع برای حیات او وجود داشت... اهمیت دشواری های ذاتی، و نیز قیود اجتماعی بسیاری باید 

ادامه می یافت که زن را پایبند و مقید می گرداند. از آثار فارسی میانه ساسانی برمی آید که 

ند که در راس چهار طبقه مهم اجتماعی بیشتر بر عهده مردان است و مردان ا -اقتدار سیاسی

اجتماعی قرار می گیرند؛ چندان که جامعه ای دودمان ساالر با پدر ساالر را نقش می زنند. این 
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اقتدار سیاسی، اجتماعی، خود از دین ریشه می گرفت. در این دوره پدر نماینده اقتدار 

و منصب پیشوای خانوادگی است، اختیارات اجتماعی و خانوادگی، حق مالکیت، حق قضاوت 

دینی بر عهده اوست. با این حال زن در کانون خانواده قدرت داشت و به عنوان مادر خانواده 

و کدبانو نقش اجتماعی را ایفا می کرد. همسر می توانست در اموال شوی خود شریک باشد. 

پس حق مالکیت او محفوظ مانده بود و در اموال شوهر حق تصرف داشت. اختیار دختر به 

ست پدر و پس از او، به دست برادر بود و بی رضایت او، ازدواجش قانونی نبود. اما پس از د

 .ازدواج ناگزیر به اطاعت از شوهر بود. زن و فرزند تحت فرمان او قرار می گرفتند

 

 جایگاه خانواده و ازدواج در ایران دوره ساسانی

 

یل خانواده و بنیان نهادن اجاق در نظام اخالقی ساسانی، شهروندی فضیلتی است که با تشک

 خانوادگی امکان پذیر است. 

 

 

لذا پیروان مانی از زندگی دوری می جستند، از سوی اجتماع به عنوان شهروند به رسمیت 

 شناخته نمی شدند. در ایران 

 .ساسانی، مرد بدون تشکیل خانواده شهروند کاملی به حساب نمی آید

عمل مطابق، با نظم راستین است. در وندیداد می تشکیل خانواده وظیفه ای دینی و 

« کسی که عمدا از ازدواج و داشتن فرزند و خانمان سرباز زند گنهکار است.»خوانیم:

دستور »حقوقی عهد ساسانی  -( در ماتیکان هزاردستان، کتاب فقهی44، بند 4)وندیداد، فصل

به دعاوی ای را که یک  یا قاضی شرع هرگاه تاهل اختیار نکرده باشد، صالحیت رسیدگی

( ازدواج به قدری اهمیت دارد که 8، فصل۱4)ماتیکان، بند « طرف آن زن باشد، دارا نیست.

چنانچه جوانی فوت کند، خویشان او موظفند زنی را بدل از او جهاز داده و به عقد ازدواج 

 .دیگر درآورند
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می خوانند. در این  (satar) این نوع ازدواج را ازدواج فرزند خواندگی و زن را در آن ستر

اجتماع، به جای فرد، خانواده سلول بافت اجتماعی را شکل می دهد. لذا در بسیاری موارد 

هرگاه یکی از افراد خانواده جرمی مرتکب شود، دیگر اعضا نیز در مجازات شریکند. پیدایش 

 .فرد و مسئولیت مدنی او به اواخر عهد ساسانی و پس از آن باز می گردد

رای زن، تشکیل خانواده به معنای انتقال سرداری از پدر شوهر است و زن در هر حال حکم ب

فرزند را دارد، اما به مومنان توصیه می شود که زنان را برای عهده گرفتن مسئولیت های 

زن »توصیه می شود که: « اندرآذر پاد»خانوادگی )مدنی( تربیت کنند؛ در پند نامه ای به نام 

 «یشتن جدا از فرهنگ مهل که تورا تیمار و رنج گران بر نرسد، تا پشیمان نشوی.و فرزند خو

دختر خودرا شوهری »(. بار دیگر در همین پندنامه توصیه می شود که ۱3)اندرز آذرپاد، بند 

ده که هوشیار و دانا باشد، چه مرد هوشیار و دانا، چون زمین باروری است که هر تخمی در آن 

 کاشته شود؛

(. متون پهلوی، در مواضع گوناگون توصیه هایی به 9۱)همان، بند « و فراوان خواهد بود. نیکو

از تکالیف »زن و شوهر می کند که موضوع همگی آنها اخالق زناشویی و رفتار نیکوست. 

مردان است که زنش را دوست بدارد، گرامی و ارجمند بدارد و نیکوترین احساساتی را که می 

داشت، در حق وی داشته باشد... می بایست به او پندار نیک، گفتار نیک و توان در حق همسر 

کردار نیک بیاموزد و درس اخالق و مذهب راستین به او بدهد. مرد در پیشگاه خدا مسوول 

  .زن است

در اردوایراف نامه، زنی گنهکار، شوهر خویش را مسئول گناه خود می داند و بدین سبب 

( نظم راستین از زن و مرد می خواهد که 88د. )اردوایراف نامه، بند مجازات او تخفیف می بای

به پیمان زناشویی وفادار بوده و حدود را نگه دارند، این شکل وفاداری با آنچه امروز از آن 

مراد می شود، هم به لحاظ شکل و هم به لحظا محتوا تفاوت دارد. مقید بودن به مرزهای پیوند 

 .ودی است که دین اخالق و قانون معین می کندزناشویی، وفاداری به حد
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طبیعی است که این مرزها برای مرد وسیع تر از زن است و با این همه مرد رها از قیودات 

نیست. در اردوایرف نامه مجازات های سختی برای مردانی که به حدود زناشویی و جنسی پیش 

 (88و4۱امه، بندهای بینی مقید نباشند، در نظر گرفته شده است. )اردوایراف ن

 

 ازدواج

به طوری که از مدارک موجود معلوم می شود تعدد زوجات در ایران قدیم مجاز و عمال دائر 

مدار تمکن و توانایی مرد بوده، فقرا و بی بضاعتان بیش از یک زن نداشتند. اشخاص متمکن 

محسوب و به نام  می توانستند چند زن بگیرند، که یکی از آنها زن اصلی و شریک زندگی مرد

 خوانده می شد. « شاهزن»

 

 

بقیه که اغلب از کنیزان زرخرید یا اسرای جنگی بودند عنوان خدمتکار داشتند. ظاهرا مرد 

می توانسته بیش از یک شاهزن داشته باشد. در این صورت هر یک دارای خانه جداگانه و 

دهد. دختر و پسری هم که از زندگی مستقلی بودند. مرد باید شاهزن را مادام العمر نفقه 

شاهزن باشند، تا قبل از ازدواج واجب النفقه پدرند. لکن اوالد خدمتکاران فقط پسران در خانه 

پدری پذیرفته می شدند. معلوم نیست تکلیف دخترانی که از خدمتکار به وجود می آمده اند 

 چه بود؟

ای پدر که قانونا این اختیار با او دختر در انتخاب همسر حق اظهار نظر نداشته بلکه باید از ر

بوده متابعت کند. فقط می توانسته از قبول شوهری که پدر برای اودر نظر گرفته امتناع ورزد 

 .و تقاضا کند دیگری را که باز پدر تعیین خواهد کرد در نظر گیرد

 

ر صورت تربیت اخالقی و تعلیم مذهبی دختر به عهده مادر بوده و نیز حق اختیار شوهر هم د

فوت پدر به مادر و بعد از او به نزدیک ترین خویشان تعلق می گرفته است. دختران را باید به 

محض رسیدن به سن بلوغ شوهر دهند که از تولید مثل جلوگیری نشده باشد. پدر با شوهر 
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دادن دختر خود کلیه حقوقی را که بر دختر و وظایفی را که در مقابل او داشت به شوهر 

می داد و در قبال این انتقال مبلغی پول یا مال غیر نقدی به صورت هدیه )مهریه( می  انتقال

گرفت. لکن اگر بعدا عیب مسلمی از قبیل نازا بودن در دختر دیده می شد شوهر می توانست 

 .مبلغی را که داده استرداد کند وزن را هم طالق گوید

 

 

 

 

 

 

 ازدواج با محارم

 

های ایرانی از پلیدی و آالیش، بزرگترین و محکم ترین اصلی است حفظ کردن نسبت خانواده 

که جامع ایرانی قدیم بر آن تکیه داشته و به همین مناسبات ازدواج با بیگانگان ممنوع بوده است. 

به قدری در نگاهداری این اصل افراط کرده اند که حتی در بعضی اوقات غیر از افراد 

 .اند خانواده خود رابیگانگان پنداشته

بنابراین نه فقط نباید با غیر ایرانی وصلت کرد و نه فقط افراد یک طبقه با افراد مادون نمی 

توانند ازدواج کنند بلکه وصلت دو طبقه واحد هم به توهم این که مبادا جریان خونی غیر از 

 خون موروثی در عروق افراد خانواده موجب آالیش خون وبالنتیجه تدنی وانحطاط اخالق آن

خانواده بشود، مکروه بوده اغلب خانواده ها در داخل خود افراد ذکور و اناث را با یکدیگر 

تزویج می کردند به طوری که ازدواج با محارم نزدیک هم مجاز بوده و حتی وصلت بین خواهر 

و برادر به وسیله فره ایزدی روشن می شده و دیوان را به دور میرانده است نه فقط در کتب 

به زمان ساسانیان و کتب بعد از آن ذکر این موضوع شده بلکه شواهد تاریخی مسلم منسوب 
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و عقد ازدواج بین « گردیه»نیز در دست است، از قبیل ازدواج بهران چوبینه با خواهرش 

خواهرش پیش از مسیحی شدن. در هر حال مالک جواز ازدواج با محارم « مهران گشنسب»

که مسلما در سازمان اجتماعی آن عصر توجه کامل به آن همان اصل حفظ خون و نسب بوده 

 .مبذول می شده است

 

 اقسام ازدواج در ایران باستان

 

ازدواج خاصی بوده بنام « تنسر»از اقسام ازدواج در ایران قدیم بر طبق مندرجات نامه 

 به این ترتیب که اگر کسی «. ابدال»

 

ا به نزدیکترین خویشان متوفی شوهر می بدون باقی گذاشتن پسری می مرد بایستی زن او ر

دادند و اگر زن نداشت دختر یا نزدیکترین بستگان اناث او را با نزدیکترین خویشان ذکور او 

 .را تزویج می کردند

در صورتی که هیچ خویشی از زنان نداشت از مال شخصی متوفی جهیز زنی را فراهم ساخته او 

می دادند پسری که از این ازدواج حاصل می شد  را به یکی از خویشان ذکور متوفی شوهر

فرزند مرد متوفی محسوب می گردید. کسی که در انجام این تکلیف تکاهل می ورزید مثل این 

بود که نفوس عدیده را به قتل رسانده زیرا نسل متوفی را قطع و اجاق خانوادگی او را الی 

 .االبد خاموش کرده است

که دارای تمدن های قدیم بوده اند )یونان، روم، هند، ایران و این سنخ عقاید در جمیع مللی 

مصر( وجود داشته است مالک و ماخذ آن به طور کلی لزوم وجود طبقات و بقاء بوده است. به 

 .همین مناسبت ازدواج و تولید نسل او واجبات مذهبی و ملی بوده است

ان چون خانواده پدری خود را ترک اوالدی که قیمت داشته فرزندان ذکور بوده اند. برای دختر

کرده می گفتند اهمیتی قائل نبوده اند. ارث هم معموال به آنها نمی دادند تا ثروت خانواده ها 

 .پراکنده نشود
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در یونان و روم و هند چون اجداد برای خود مقام خدائی قائل بودند و بقاء الوهیت آنان 

اقی بماند تا برای آنها به آتشگاه دینی خانوادگی مشروط به این بوده که اوالد ذکوری از آنها ب

طعام بفرستد وگرنه در صورت قطع شدن طعام از مقام خدائی تنزل و در ردیف اشقیاء 

محسوب می شدند از این رو خانواده ها بایستی به وجود اوالد ذکور دائم و برقرار می ماندند و 

 ق دادن زن و وجود و عدم دختران یکسان بوده است از همین جهت طال

 

سترون یا زنی که پس از مدتی اوالد ذکور نیاورد مانعی نداشته است. در تمدن های قدیم ایران 

و روم و یونان پسر خوانده جانشین پسر حقیقی شده از تمام حقوق فرزند واقعی بهره می برد 

 .دارد زیرا می دانست آتش مقدس خانوادگی را روشن نگاهداشته نام متوفی را زنده نگاه

در ایران قدیم شاهزن می توانسته مقام پسرخواندگی را احراز و ماترک شوهر متوفای خود را 

اداره کند، لکن زنان خدمتکار نمی توانستند به این مقام قائل شوند. شاهزنی که پسر خوانده 

متوفی می شد باید شوهر نکند و در مقام شوهر کردن هم نباشد، اخالقا هم متقی بوده در 

خانواده دیگر هم سمت فرزند خواندگی نداشته باشد، به خالف مرد که می توانست در چند 

 .خانواده دارای چنین سمتی باشد

 

 میراث زن

همین طور که زن ممتاز )شاهزن( در مقام پسرخواندگی می توانسته جای پسر را بگیرد، در 

سهم پسر وزن ارث می دادند. سهم االرث با پسر برابر بوده لکن دختران شوهر نکرده را نصف 

دختر شوهر دار حقی به ارث نمی داشت، زیرا عضو خانواده دیگری بود و بایستی در همانجا 

باقی می ماند. زنان خدمتکار و فرزندان آنها از ذکور و اناث حقی برتر که متوفی نداشتند 

می داد. در وصیت ولی معموال پدر به نام هبه با وصیت در حیات بعد از خود چیزی به آنها 

مثل قوانین امروزی اغلب کشورهای متمدن، متوفی حق نداشت جمیع و حتی قسمتی از اموال 

خود را به بیگانگان داده ورثه قانونی خود را محروم کند، مگر در موارد خاص و تحت شرایط 
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مخصوصی، و در هر حال بایستی به دختران بی شوهر یک سهم و به زن ممتازش دو سهم 

 (۱1ارد.)واگذ

 

 

 

 طالق

در اغلب تمدن های بشری که اختالط زن و مرد از صورت بربری بودن خارج و به قالب 

ازدواج مشروع و قانونی درآمده از اول ازدواج را عقد پیوستگی دائم و انحالل پذیر تلقی کرده 

 .اند

برای طرفین  بعدا چون به تدریج پی برده اند که اغلب مواصلت ها غیر قابل دوام و ادامه ان

روح فرسائی است، از آن جایی که احتیاج ایجاد قانون می کند، کم و بیش مواردی برای طالق 

 .پیش بینی شده است

در ایران قدیم معموال طالق روی اراده مرد و بدون دخالت زن امکان پذیرد بوده، ولی 

ناشی از میل شوهر گاهگاهی زن می توانسته طالق را بر شوهر تحمیل کند. در مورد طالق که 

و علیرغم میل زن بوده، مرد بایستی کلیه عوایدی که از لحاظ ریاست خانواه و مطلق العنان 

بودن در مدت زناشویی از دارایی و دسترنج زن برده بود به او تسلیم نماید. به اضافه زن می 

و اشیایی را که به توانسته تمام یا الاقل قسمتی از اموالی را که شوهر موقع عروسی به او داده 

نام او تهیه کرده است، برای خود نگهدارد. بعکس در طالقی که با رضای زن واقع می شد زن 

حق نداشت از عوائد سابق یا اموال عروسی چیزی، با خود ببرد. باید دانست که در ایران قدیم 

تمزد زنان و مثل روم و یونان پدر به نام ریاست خانواده در استفاده از عوائد ملکی یا دس

پسران و غالمان و کلیه افراد خانواده مختار بوده است، دارایی خانواده اوال و با لذات متعلق به 

پدران بوده بعد به عنوان ثانوی و با اجازه پدر ممکن بود زن و فرزندان مالک چیزی 

 (۱۱باشند.)
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 شرکت زن و مرد

 

اصوال زن در تمدن های باستان شخصیت حقوقی نداشته طرف هیچ گونه معامله نمی توانسته 

 واقع شود چه قبل از شوهر 

کردن، چه در ایام شوهر داشتن. فقط شاهزن ایرانی پس از مرگ شوهر در صورت نداشتن پسر 

ها در صورتی بالغ دراداره امور خانواده اختیار پیدا می کرده است. در زمان شوهر داشتن تن

می توانسته شخصیت مستقلی داشته باشد که شوهر با انجام تشریفات قانونی زن را در امور 

مالی با خود شریک نماید. در این صورت زن دارای شخصیت حقوقی مستقلی شده در حدود 

اختیار یک نفر شریک می توانسته در مال الشرکه مداخله کرده طرف ایجاب و قبول عقود و 

 .قرار گیرد ایقاعات

 

مردی که دو زن ممتاز داشته نیز می توانسته دو شرکت تشکیل دهد و با هر یک از آنها 

جداگانه شریک شود. در این صورت و با هر یک از زن ها در سود و زیان با شوهر خود 

شریک بودند. لکن درآمد و اموال زن ها از هم جدا بود. این شریک فقط با اراده مرد ممکن بود 

 (۱2و منحل گردد.) فسخ

 
 

 حجاب در دوران باستان

 

با مطالعه آثار تمدن های مختلف ظاهرا چنین به نظر می رسد که حجاب زنان از عادات قدیمه 

تمدن های بشری بوده است. البته در قبائل وحشی و غیر متمدن حجاب و حتی پوشش بدن 

تجمل دوستی زنان محترم زنان وجود نداشته، لکن در اقوام متمدن روی حس خودخواهی و 

صورت خود را می پوشانند. مسلما پیدایش حجاب در بدو امر از لحاظ حفظ حرمت زنان محترم 
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بوده بعدا به تدریج صورت عفاف به خود گرفته و با آداب مذهبی اختالط یافته است. زنان 

 ن یونانی از یونانی حجابی داشتند که در جزیره کوس تا مدت ها رواج داشته است. اغلب مولفی

 

دختر اولیس پادشاه یونانی را نوشته اند که حجاب « بین لوب»حجاب صحبت کرده اند از جمله 

داشته است. زن های شهر تب حجاب خاصی داشتند که مقابل دو چشم سوراخی داشته برای 

 این که چشم ها بتوانند ببینند )نظیر روبند سابق(. دختران اسپارتی پس از شوهر کردن حجاب

 .می گرفتند

نقوشی که مانده حکایت می کند که زنان اسپارتی سر را می پوشاندند ولی صورتشات باز بوده 

است. موقعی که به بازار می رفتند زنان و دختران همه حجاب داشته اند. در کیش آریایی زنان 

حدودی محترم و محجوب بوده اند. زنان محترم ایرانی برای حفظ حیثیت طبقه ممتاز و ایجاد 

که آنها از زنان عادی طبقه چهارم امتیاز دهد صورت خود را می پوشانده و گیسوان خود را 

دراز نگاه می داشتند. زنان عادی ظاهر گیسوان بلند نداشتند و شاید علت این بوده که چون 

اغلب زنان طبقه نازله بایستی کار می کردند درازی گیسوان مانع چابکی ایشان می شده این 

که بلند نگاهداشتن گیسو مخصوص زنان بزرگان بوده، همچنین محجوب بودن اختصاص به  است

 (۱3زنان اشراف داشته است.)

 

 

 ازدواج در ادیان و مذاهب

 اسالم

و بسیار [ 4از دیدگاه اسالم، ماهیت ازدواج یک قرارداد و پیمان با شرایطی ویژه است. ]

فقه اسالمی، عملی مستحب و چه بسا مستحب موکد و در  منظر پسندیده و مطلوب است و از

 [۵برخی موارد واجب شمرده می شود ]
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ت می باشند که یکی از راه های تأمین این صفات و سجایا، صفا این ٔ  عفت و حیا از جمله

 .است ازدواج

اسالم با تشریع ازدواج، مسیر رسیدن به عفت و حیا را هموار می سازد بدین صورت که ازدواج 

را بهترین و طبیعی ترین راه تأمین نیازهای جنسی معرفی می کند. طبق قوانین اسالمی تنها 

خواندن صیغه عقد توسط زن و تایید توسط مرد صحیح است و الزامی به وجود شاهد یا 

کسی را وکیل کرد که الزم [ 4البته می توان برای خواندن این جمله ][ 8دینی نیست.]نماینده 

 8هم نیست که نماینده دینی باشد.]

در آن عقد ازدواج برای را دارند که  (موقت شیعیان نوع دیگری از ازدواج )معروف به ازدواج

 .مدت معین و محدودی بین دو طرف بسته می شود

ضرورتی  موقت برای دختر رشیده اذن پدر در ازدواج»بنابر نظر بعضی از مراجع شیعه 

قد و مهریه با خواندن صیغه عقد زن و مرد به یکدیگر پس از تعیین مدت زمان ع[9«]ندارد

 .محرم می شوند

 دین بهائی

 نوشتار اصلی را بخوانید: ازدواج بهائی

ازدواج در بین بهائیان، اتحاد بین زن و مرد است و بهائیان به امر ازدواج تشویق شده اند. اما 

هدف اصلی ازدواج، پرورش روح این ازدواج عالوه بر ارتباط جسمانی باید روحانی نیز باشد. 

حداقل سن ازدواج [ ۱1و ایجاد هماهنگی و وحدت بین دو شریک زندگی تعریف شده است. ]

 پانزده سال تمام است.
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از بیان رضایت طرفین و پرداخت مهریه بهائی و خواندن آیه ای توسط زن و مرد که متن [۱۱]

 9ت واقعه، امضای والدین و همچنین آن در کتاب اقدس ام الکتاب دین بهائی امده است و ثب

باید توجه داشت که رضایت والدین دو طرف ازدواج نیز در [ ۱2شاهد رسما آغاز می شود. ]

 ۱4[ ]۱3امر بهائی از عناصر تحقق اقتران است. ]

« انا کل هلل راضیات»برای مردان و « انا کل هلل راضون»آبه مخصوص که به آن اشاره شد 

که به متعه و صیغه معروف ) موقت در احکام بهائی ازدواج[ ۱8[ ]۱۵برای زنان است. ]

 ۱4است(، داشتن چند همسر در یک زمان و ازدواج هم جنسان حرام است. ]

 دین مسیح

 برای آشکاری ٔ  یکی شدن مرد و زن را نشانهمسیحیان هنگام ازدواج متعهد می شوند که 

 را ازدواج مسیحیان علت، همین به. دهند قرار شاگردانش به مسیح محبت و بشر به خدا محبت

همسر  حیات زمان در مجدد ازدواج و طالق با و شمارند می زندگی طول در تعهد و التزام

شده و سرّ عظیم نامیده  اگرچه ازدواج در مسیحیت پدیده ای مقدس محسوب[ ۱8مخالفند. ]

 .می شود، اما در برابر آن دوری گزیدن از ازدواج امری پسندیده تر است

شخص مجرد، با تمام توان به خدمت خداوند می رسد و با کم کردن مشغله های دنیوی و 

به همین دلیل است که کشیشان از [ ۱9زندگی، خود را شبیه عیسی و مریم مقدس می سازد. ]

ازدواج دوری می کنند. ]نیاز به ذکر منبع[ بنابر دیدگاه انجیل، ازدواج تنها وسیله ای جهت 

 دفع شهوت و جلوگیری از معصیت 

 

وسیله ای جهت حفظ پاکی و تامین  عنوان است و خود ارزشمند نیست و نگاه به ازدواج به

 21نیازهای جسمی است. ]
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 دین یهود

 

 

در یهودیت، ازدواج به معنای کامل شدن و اوج رشد انسانی است. برپایه تعالیم یهود، یک زن 

از  بدون همسر و یک مرد بدون زن انسان هایی کامل نیستند و با ازدواج و پیوند زناشویی

شکل ناقص به وجودی کامل تبدیل می شوند. در آئین یهود ازدواج با محارم مجاز می 

ازدواج در میان کلیمیان دارای مراسمی مخصوص با آداب مربوط به آن است که از [ 2۱باشد.]

آن جمله می توان به مهریه زن که کتوباه گفته می شود تا چاپاه، پارچه ای سفید و نماد 

روی چهار چوب از هر طرف و بر روی سر عروس و داماد قرار می گیرد و روشنایی که بر 

 نماد خانه و زندگی جدید زوج جوان است یاد کرد
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 ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند

 
رود، همواره در این سرزمین ترین نهادهای اجتماعی به شمار میخانواده که امروز نیز از مقدس

جا که در اعتقادات ایرانی تشکیل خانواده به اهمیت واالیی برخوردار بوده است. تا بدان از 

 .صورت تکلیفی دینی در آمده است

ربایی و حتی خرید در آن زمان که زن

از ملل و اقوام زن در میان بسیاری 

هند و اروپایی معمول و متداول بود، 

ازدواج ایرانی در سایه نظم و نسقی که 

زرتشت آورده بود، نتیجه عقد آیین 

 .بود

وجود ایزد بانوانی چون آناهیتا و اشی 

و نقش آنان در تفکرات ایرانی اهمیت 

 .نمایاندخانواده را بیشتر می

آناهیتا با صفات نیرومندی، زیبایی و 

خردمندی، به صورت ایزد بانوی عشق 

نیز  «مادر خدا»و بدین گونه جوشد آید، زیرا چشمه حیات از وجود او میو باروری نیز در می

برد ها میشود. و اشی نماد توانگری و بخشش، ایزد بانویی است که پیشرفت و آسایش به خانهمی

 .بخشدو خرد و خواسته می
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به نظر ایرانیان، ازدواج نتیجه تراضی زن و مرد بود و این ازدواج در آن واحد معنی مذهبی و 

 .اجتماعی داشت

جا که خانواده از لحاظ اجتماعی نیز از اهمیت واالیی برخوردار بود تا بدانزندگی زناشویی و 

در زمان ساسانیان، شاهنشاهان، به عنوان نمایندگان راستین اهورامزدا در روی زمین از ازدواج 

 .کردندمردم حمایت می

آورد و دختران دولت هر سال برای عده زیادی از دوشیزگان نیازمند جهاز فراهم می

ها داد و در انجام دادن این گونه نیکوکاریجهاز را به خرج خود شوهر میصاحب و بیبی

 .خسرو انوشیروان سرآمد دیگر پادشاهان ساسانی بود

دادند که از مشاغلی که مستلزم تجرد بود یا از زندگی چنان به خانواده اهمیت میایرانیان آن

داشت، مانند دریانوردی و خانواده دور نگه می حادثه جویانه که مردان را مدتی دراز از کانون

 .آمدشان نمیبازرگانی، خوش

های خانوادگی خود بودند و هر سال، جز حتی سربازان ایرانی همه زن داشتند و دلبسته اجاق

 .چند ماهی خدمت به شاه مملکت دینی به گردن نداشتند

ار نشدن و نازایی زن دلیلی بر برهم دبرخوردار بود که حتی بچهخانواده از چنان بنیان محکمی

ای را به فرزندی خوردن پیمان زناشویی نبود. زرتشتیان در این گونه موارد به راحتی بچه

 .پذیرفتندمی

جا که زندگی زناشویی و خانواده از لحاظ اجتماعی نیز از اهمیت واالیی برخوردار بود تا بدان

ایندگان راستین اهورامزدا در روی زمین از ازدواج در زمان ساسانیان، شاهنشاهان، به عنوان نم

 کردندمردم حمایت می
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  اقسام ازدواج در ایران باستان

صورت و تحت  ۵در مورد انواع پیوند زناشویی در ایران باستان گفتنی است که زن و مرد به 

بستند که میخودسر زن پیوند زناشویی  -ستر زن -ایوک زن -چاکر زن -عناوین پادشاه زن

 :هر یک جداگانه به شرح زیر است

 

شد که دختری پس از رسیدن به سن بلوغ با این نوع ازدواج به حالتی گفته میپادشاه زن:-۱

کرد و پادشاه زن از کاملترین حقوق و مزایای موافقت پدر و مادر خود با پسری ازدواج می

همه دخترانی که برای نخستین بار و با رضایت پدر و مادر  "زناشویی برخوردار بود و کال

زناشویی آنان  کردند، پیوندازدواج می

 ..شدتحت عنوان پادشاه زن ثبت می

  

این نوع ازدواج به حالتی چاکر زن:-2  

شد که زنی بیوه به عقد و اطالق می

آمد. این زن با ازدواج با مرد دیگری در می

زندگی در خانه شوهر دوم خود حقوق و 

مزایای پادشاه زن را در سراسر زندگی 

آیین  مشترک دارا بود، ولی پس از مرگ

کفن و دفن و سایر مراسم مذهبی اش تا 

سی روزه توسط شوهر دوم یا بستگانش 

شد. ولی هزینه های مراسم بعد از سی روزه به عهده بستگان شوهر اولش بود، چون برگزار می

 معتقد بودند در دنیای دیگر این زن از آن نخستین شوهر
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 .شدوان چاکر زن یاد میخود خواهد بود و به همین علت پیوند دوم او تحت عن
 

حال برای برخی ناآگاهان پیوند زناشویی از نوع چاکر زن را اختیار کردن زن صیغه ای 

کنند که صحت توسط پدران ما در گذشته قلمداد کرده و پادشاه زن را زن عقدی بیان می

 .ندارد

ی داشت و فرزند افتاد که مردی دختر یا دختراناین نوع ازدواج زمانی اتفاق میایوک زن:-3 

شد و رسم بر پسر نداشت و ازدواج تنها دختر یا کوچکترین دخترش تحت عنوان ایوک ثبت می

آمد و به جای نام این بود که اولین پسر تولد یافته از این ازدواج به فرزندی پدر دختر در می

برخی افراد آوردند و این نوع ازدواج باعث شده که پدرش نام پدر دختر را بعد از نامش می

غیر مطلع برچسب ازدواج با محارم را به زرتشتیان بزنند و اظهار کنند که پدر با دختر خود 

مشخص شد و اتهام ازدواج با محارم  "کرده است. اینک اشتباه افراد ناآگاه کامالازدواج می

 .مردود است "کامال

در یا خویشان این فرد گذشت، پدر و ماوقتی که فرد بالغی بدون ازدواج در میستر زن:-4

آورند. موظف بودند به خرج خود و به یاد فرد درگذشته دختری را به ازدواج پسری در می

شدند که در آینده یکی از پسران خود شرط این نوع ازدواج آن بود که دختر و پسر متعهد می

 .را به فرزند خواندگی فرد درگذشته بدون زن و فرزند درآورند

دختری و پسری پس از رسیدن به سن بلوغ برخالف میل والدین خود  اگرخودسر زن:-۵ 

شدند و مصر بر این امر نیز بودند، با وجود مخالفت والدین خواستار ازدواج با یکدیگر می

گردید و در این بین دختر از ازدواج آنها منع قانونی نداشت و زیر عنوان خودرای زن ثبت می

دادند یا وصیت لدینش به خواست خود چیزی به او میشد، مگر اینکه واارث محروم می

 .نمودند که بدهندمی
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شد امروزه ازدواج ها تحت این عناوین ثبت این نوع ازدواج ها در ایران باستان انجام می

 .شودنمی

آورد و دختران دولت هر سال برای عده زیادی از دوشیزگان نیازمند جهاز فراهم می

ها داد و در انجام دادن این گونه نیکوکاریبه خرج خود شوهر میجهاز را صاحب و بیبی

 خسرو انوشیروان سرآمد دیگر پادشاهان ساسانی بود

 سفره گواه گیری )سفره عقد(در ایران باستان

درگذشته ایرانیان باستان به جشن عروسی سور میگفتند عروس لباس سبز می پوشیده وتور یا 

اخته،داماد نیزعرقچین سبز بر سر و روی شانه راست او پارچه ای سبزرنگ روی سرمی اند

چادرشب یا دستمال سبزانداخته می شده در پشت سرداماد برادر یا یکی ازبستگان 

بسیارنزدیک او می ایستاده و دردست)یادرسینی کوچک(یک دستمال سبز،یک انارشیرین یک 

سبز راباالی سرداماد نگه  تخم مرغ یک قیچی وکمی نقل وشیرینی وآویشن همراه با نخ وسوزن

 .می داشته،یادرداخل سفره ای به نام سفره گواه)سفره عقد(قرار می دادند

 :سفره گواه معموال سبزرنگ وشامل مواردزیراست

ان گلد-قند سبز-شمع یاالله یاچراغ روشن-کتاب اوستا و کُشتی باز نشده-نگاره اشو زرتشت

یک ظرف کوچک آویشن -یک عدد قیچی-مرغیک تخم -انارشیرین-نقل وشیرینی-گل و سرو

لورک عروسی)مخلوط هفت نوع آجیل شیرین( که روی -نخ وسوزن سبز-مخلوط با برنج وسنجد

 .گالب وآینه-آن نقل وشیرینی ریخته شده

  کتاب اوستا)کتاب آسمانی(وکشتی:-۱ 

وباید این دونشان این است که عروس وداماد وبعدها فرزندانشان تابع قوانین دین بوده 

 برابردستورات آن رفتار کنند
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  قند سبز:-2

نشان سبزبختی وشیرین کامی است که 

بعد از گواه گیری)عقد( به عنوان هدیه 

 .به موبدی که گواه گرفته میدهند

  

  چادرشب یا شال سبز:-3 

که برروی شانه داماد می اندازند نشانه 

این است که از این به بعد مخارج زندگی 

داماد است و انداختن پارچه بردوش 

سبزبرروی سفره عقد به جای آن به 

 .همین مفهوم می باشد

 تخم مرغ:-4 

به این معنا است که همه اختیاراتی که پدر ومادرعروس و داماد درحق فرزندانشان داشته اندرا 

ازخود سلب کرده وبه یک تخم مرغ مصالحه کرده وآن را بیرون می اندازند وازآن به بعد 

درصورتی که ازآنها خواسته شود راهنمایی خواهند کرد ولی زوج جوان را مجبورنمی کنند که 

 .مطابق میل ایشان رفتارکنند

 انارشیرین:-۵

 .نشانه شیرین کامی وفرزندان زیاداست

 8-برگ آویشن مخلوط با برنج وسنجد ونقل 

سنجد محرک -زندگیبرنج)درگذشته جو بکارمی بردند(نشانه برکت -نقل نشان شیرین کامی

عشق ودلدادگی وآویشن خوش بویی وسرزندگی است که موبد هنگام خواندن اوستای تندرستی 

 روی شانه عروس وداماد میریزد

 :-4  نخ وسوزن
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نشان پیوند ودوختن است،اگردرزندگی زناشویی رخنه ای پدید آید یا فاصله ای ایجاد شود 

 .د ونگذارند بزرگترشودباید بانخ وسوزن مینوی)معنوی( آن را بدوزن

  قیچی:-8 

ازدو تیغه درست شده و زمانی که دو تیغه با هم کارکنند برش ایجاد می شود یعنی عروس و 

داماد نقش دوتیغه قیچی رادارند که با همدلی وهم اندیشی وهمکاری می توانند زندگی را پیش 

 ببرند

های شرقی هشتم میالدی، سپاه اسالم همچنان درگیرِ فتح سرزمین -در آغاز قرن دوم هجری

 .رو شدباستانی سُغد با مقاومت شدیدی روبهایران بود و به ویژه در سرزمین 

این سرزمین، در شرق ایران زمین قرار داشت و شهرهای سمرقند و بخارا مراکز اصلی آن 

بودند. سغد در آن هنگام که مورد حمله اعراب قرار گرفت، برای حدود هزار سال مرکز 

بود و گرانیگاه فرهنگ ایرانی  های ایرانی در چین و ماچیننگهبانی از راه ابریشم و ترویج آیین

  .شدمحسوب می

 

های پیرامون آن در دوران اسالمی در قالب خراسان بزرگ با سغد و خوارزم و بلخ و سرزمین

هم ادغام شد. این سرزمین که از طبرستان باستانی تا مرزهای ترکمنستان و ازبکستان امروزین 

اسکندر به هخامنشیان بیشترین مقاومت را کشیده شده است، همان جایی بود که در زمان حمله 

از خود نشان داد، و در زمان قیام ابومسلم خراسانی نیز نطفه خیزش ایرانیان برای راندن 

 .امویان در همین جا بسته شد

  

 

 این در -...و فردوسی و بلخی شهید و رودکی –نخستین شاعران بزرگ فارسی زبان 
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 این در ویژه به که درآوردند نظم به را -رستم داستان مانند– اساطیری و شدند، زادهسرزمین

 .داشت رواج قلمرو

 

در آغاز قرن دوم هجری، زمانی که آخرین جنگاوران سغدی در برابر اعراب مقاومت 

ای پنهان شد، که پس از هزار و ای از اسناد در جایی به نام کوه مغ در قلعهکردند، مجموعهمی

تر از همه سند ازدواجی است شد. از میان این متون، طوالنی دویست سال در قرن گذشته کشف

که به خوبی گویای تمدن ایرانیان کهن و نوع روابط میان زن و مرد در ایرانِ شرقی باستان 

  .است

 

برابری حقوق زن و مرد، و آزادی روشن و دادگرانه میان این دو شریک زندگی، به همراه ذکر 

حفظ این آزادی تدوین شده، چنان صریح در متن سند آمده شرط و شروطی که آشکارا برای 

سازد. در اینجا متن سند ازدواج را با کمی ویرایش نیاز میکه ما را از شرح اضافی بی

 :خوانیدمی

 به تاریخ دهمین سال سلطنت شاه ترخون. در ماهِ مسواویچ )دی ماه(، در آسمان روچ )آسمان

به نام دغدغونچه ملقب به چته دختر ویوس را که تحت  روز(. اوتکین ملقب به نیدن دختری

قیمومیت چیر فرزند وخزنک پادشاه نوکت است، خواستگاری کرد و او را به زنی گرفت. چیر، 

 این زن تحت قیمومیت خود را بر اساس قانون و 

 با شرایط زیر به عقد او درآورد: بگذار اوتکین، چته را همچون همسری محبوب و محترم داشته

 .باشد

عنوان به او خوراک و پوشاک، و تزئینات بدهد. او را با احترام و محبت در خانه خود به

همسری با حقوق کامل نگهداری نماید. همان طوری که یک مرد شریف یک زن شریف را 

سازد. و چته نیز اوتکین را همچون شوهر محبوب و محترم بدارد. او باید مواظب همسر خود می
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  .ت او باشد. چون که زن شریف را مرد شریف شوهر استرفاه و سعاد

در آینده چنانچه اوتکین بدون اجازه چته، زن، کنیز یا خانم دیگری را بدون رضایت چته به 

خانه بیاورد. پس اوتکین شوهر باید به همسرش چته مبلغ سی درهم دینار سالم و خالص بپردازد. 

ان همسر و نه همچون کنیز نپذیرد و )چته( او را از عنوبعد از آن بگذار که این زن را نه به

 .نزدش براند

در آتیه چنانچه اوتکین تصمیم بگیرد که این چته را همچون زوجه دیگر نداشته باشد، در آن 

چ اش بدون هیام و مبلغ دریافتیصورت بگذار که او را با خوراک، با کاال، و اثاثیه با خود گرفته

اش هیچ گونه تعهد دیگری نخواهد بود. و او به و را در قبال زوجهگونه تعهد آزاد کند و ا

تواند با همان زنی که مورد نظرش گردد. سپس او میپرداخت هیچ چیز دیگری متعهد نمی

  .است ازدواج کند

همچنین اگر چته تصمیم بگیرد که دیگر همسر اوتکین نباشد، پس بگذار که او را ترک نماید. 

 او پوشاک قابل استفاده،در آن صورت بگذار 

گیرد، از شوهرش نگیرد. اما اموال خصوصی و تزئینات و کاالیی را که از اوتکین به او تعلق می

اش را بگذار با خودش ببرد. و او را در قبال شوهرش دیگر هیچ گونه تعهدی دارایی استحقاقی

از آن او حق دارد با هر  نخواهد بود و دیگر مدیون به هیچ گونه پرداختی هم نخواهد بود. بعد

  .مرد دیگری که دلش بخواهد ازدواج کند

اگر اوتکین مرتکب گناه یا اعمال زشت )جرمی( گردد خودش مسئول خواهد بود و بگذار 

چنانچه او به جهت غالم یا غالم بدهکار یا اسیر به دست کسی  .خودش )جریمه را( بپردازد

موالی بپیوندد(، در آن صورت چته و فرزندان او گرفتار گردد یا تحت حمایت کسی برود )به 

  .بدون هیچ تعهدی باید آزاد باشند
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اما اگر چته مرتکب گناهی یا رفتار زشتی )جرمی( گردید بگذار خود او مسئول باشد. چنانچه 

او به حیث کنیز یا غالم بدهکار یا اسیر به دست کسی گرفتار گردید یا تحت حمایت کسی 

  .باید اوتکین به همراه فرزندانش بدون هیچ گونه قید و شرطی آزاد باشندرفت، در آن صورت 

به این ترتیب یکی مسئول گناه و رفتار زشت دیگری نخواهد بود. سند عقد ازدواج حاضر در 

محل قوانین در حضور وخغوکان فرزند ورخمان منعقد گردید و اشخاص زیر حاضر بودند: 

 امچ، شاو فرزند ماخک، راقم سند رامتیش فرزند وغشفرنسکاتچ فرزند شیشچ، چخرین فرزند ر

 ازدواج در ایران باستان

از مراسم ازدواج اصیل ایرونی برای ما فقط باورهای غطلی باقی مونده و مراسم خواستگاری، 

نامزدی ، عقد، عروسی، پاگشا ، آینه و شمعدان تنها جنبه تشریفات داره. در حالیکه تو آئین 

  ...دوم روش و هدف خاص خودش رو داشتهکهن ایرانی هر ک

در ایران باستان و بنا بر قوانین دوره ی ساسانی، دختران خود همسر خویش را انتحاب می 

کردند. هنگامی که بهرام گور،پادشاه معروف ساسانی از دختران یک مرد روستایی ساده 

گذارد.. در شاهنامه زنان درخواست ازدواج می کند؛ روستایی، پاسخ را به دختران خود وا می 

دالور و خردمندی چون کتایون و تهمینه، همسر خویش را انتخاب کرده و برای یافتن همسر 

 .خود همه ی مرزهای سیاسی و طبقاتی را زیر پا می گذارند

زرتشت نیز در اوستا برای ازدواج و تشکیل خانواده منزلت واالیی دیده است. در یسنا آمده 

د! این کلمات را به شما می گویم: زندگی سرشار از شادی داشته باشید و به است: عروس و داما

حقوق یکدیگر احترام بگذارید. بی گمان زندگی شیرینی خواهید داشت. زرتشتیان که تعداد 

 ها قرن گذشت از پس باشد می نفر هزار 31 ایران در و نفر هزار 311آنها در دنیا بیش از 

بر باورهای دیرین خود رفتار می کنند. به این  بنا و داشته نگه را خود ازدواج به مربوط مراسم

 .مراسم نگاه کنیم که چه اندازه زیبا هستند. بیاییم این آداب انسانی و واال را پاس داریم
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 خواستگاری

خواستگاری زرتشتیان به این روش است که مادر و خواهر پسر در صورت تمایل خانواده 

بستگان نزدیک برای خواستگاری دختر می روند. در بیشتر مواقع دختر با چند نفر از 

ای که در باره ی خواستگاری از سوی پسر به پدر دختر نوشته شده خانواده پسر نامه

همراه خود می برند. این نامه را بیشتر برای شگون روی کاغذ سبز رنگ و در پاکتی 

راه با مقداری سنجد و آویشن به سبز می گذارند و با یک دستمال سبز و یک کله قند هم

منزل دختر می برند. جواب نامه چند روزپس از آن از سوی خانواده دختر با همان روش 

به سرای پسر برده می شود. در این نامه پدر دختر، موافقت خود را بیان می دارد و به 

 .دنبال آن نامزدی آغاز می شود

 نامزدی

خود به خانه دختر می رود و همراه با بردن انگشتر در روز نامزدی پسر همراه خانواده 

سکه طال( به دختر می دهد.دادن این هدایا نامزدی هدایایی )از قبیل کیف، کفش، پارچه ،

همراه با مراسم ویژه ای است. در جلوی همه این هدایا دو الله که در داخل هر کدام یک 

قند و نقل با خود می برند و پس از  پاش، یک کلهگالبشمع روشن قرار دارد همراه آیینه،

پیش کش کردن این هدایا از سوی پسر به دختر، آنان انگشتر نامزدی را در دست 

خویشان دختر نیز با دو الله روشن ونقل و کله همدیگر می کنند. چند روزپس از نامزدی،

انواده پسر گل، پارچه و هدایای دیگر به خانه پسر می روند و آنها را به خقند سبز پوش،

 هدیه می کنند.

در این دیدار، دختر همراه پدر و مادر وخویشان خود نمی رود زیرا این کار را گونه ای 

سبکی ازسوی دختر می دانند. پسر می تواند بعد از انجام مراسم نامزدی به خانه دختر 
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را که که به آمادگی دو خانواده بستگی دارد، روز عروسی رفت و آمد کند .پس از مدتی،

 .باید روزی نیک و مبارک باشد برمی گزینند

 عروسی

چند روز پیش از عروسی، عروس و داماد و خویشان بسیار نزدیک به خرید وسایل 

طال و چند قواره پارچه،عروسی می روند. از سوی داماد لباس عروسی )کیف و کفش،

( … پیراهن کفش،)  دیگر هدایای و دامادی لباس دختر سوی از و( …لوازم آرایش

 به را جهیزیه عروس خویشان سوی از عروسی از پیش روز سه دو. شود می خریداری

ین تزی خود را خانه و برند می کنند زندگی آن در هم با داماد و عروس باید که ایخانه

و آماده می کنند. هم چنین در این روز همراه با بر پا کردن جشن کوچکی، با نخی که از 

دختر فرستاده شده رختخواب عروسی به یاری خانواده پسر دوخته می سوی خانواده 

شود. گرد همایی برای مراسم عروسی را انجمن گویند.در یزد مراسم زیبای حنابندان نیز 

رواج دارد و دست و پای دختر و پسر را با نقش های زیبا می آرایند.عقد و عروسی 

عروس و داماد وخویشان نزدیک ،زرتشتیان در یک روز انجام می گیرد. روز عروسی

 پیش از شامگاه برای انجام مراسم عقد در نیایشگاه حاضر می شوند.

 نقل سفید،آیینه،کتاب اوستا، دو الله ی روشن،دراین مراسم در پیشاپیش عروس و داماد، 

 انار و تخم مرغ به وسیله اقوام 

ای که در جلوی سفره عقد نزدیک به معبد برده می شود. عروس و داماد در جای ویژه 

 .نشیننداست می
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 سفره ی پیمان )گواه( یا عقد

سفره ی عقد یا گواه بر روی زمین گسترده می شود. این سفره از ترمه یا مخمل و ابریشم 

است و از سوی مادر عروس نسل به نسل نگه داری شده است . سفره باید رو به خاور یا 

 روی آن این چیزها دیده می شود:برآمدن خورشید گسترده شود و بر 

گل سرخ. سینی از هفت سبزه. دو کله قند. کاسه ی عسل. سکه ی طال. شاخ یا کاسه 

نبات. منقل برای اسفند. برنج. سبزی خشک. نمک. رازیانه. چای. کندر. خشخاش. انار. 

 .سیب. نانی محلی که بر آن مبارک باد نوشته اند
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 (معداناوستا. آینه ی بخت. الله) ش

عروس و داماد روبروی هم می نشینند. بر فراز سرشان توری از حریر سپید نگه می 

دارند و دو کله قند را به هم می سایند تا مراسم بله برون یا بله گفتن عروس به پایان 

 :رسد و می خوانند

 مسابم و مسابم!...........چی چی مسابی؟

 مهر و محبت مسابم!.......برای کی مسابی؟

 !رای عروس و دومادب

داماد لباس سفید چین دار و عروس ساری چین دار سفید می پوشد. بر گردن آن ها 

گلوبندی از گل آویزان می کنند و بر پیشانی آن ها خالی سرخ رنگ می گذارند. نخست 

عروس بر تخت می نشیند و سپس داماد را دوستان وخویشان به نزد او می آورند و به 

دهان یکدیگر با انگشت عسل می گذارند.بنا بر دینکرد به هنگام هنگام عروسی در 

عروسی و برای آگاهی همگان طبل و شیپور می نوازند. این مراسم را شاه جان گویند. 

نشینند. آنگاه مراسم های نزدیک میروبروی عروس و داماد موبد و کنارشان خانواده

یگری از خانواده پسر می باشد عقد در حضور دو شاهد که یکی از خانواده دختر و د

انجام می گیرد. سپس موبد شروع به خواندن بخش هایی از اوستا نموده و اندرز زناشویی 

                          می دهد. 

 .پرسد که آیا به ازدواج با هم خوشنود هستند یا نهبعد از طرفین می

س از شنیدن جواب بله از هردو، نوشتن ازدواج در دفتر رسمی رزتشتیان انجام میگیرد و 

تخم مرغی که در عروس و داماد وشاهدان آنرا گواهی میکنند . پس از پایان مراسم عقد،

سر سفره عقد بوده به وسیله )موبد( به پشت بام پرتاب می شود. با اینکار موبد حقوقی 

www.takbook.com

www.takbook.com



 انتشارات تاریخ فا

34 
 

ختر خود داشته با قیچی بریده به این تخم مرغ مصالحه کرده از خانه را که پدر نسبت به د

 .بیرون می اندازد باین هدف که پدر دیگر حقی به دختر ندارد

سپس ده موبد در حالی که گالب و آیینه در دست دارد جلو مهمانان آمده همراه با نگاه 

که پشت سر ده موبد  داشتن آیینه روبروی آنان به آن ها گالب می دهد و یک نفر دیگر

موبد سینی بزرگ پر از لورک یا حرکت می کند به مهمانان شیرینی می دهد. آنگاه ده

آجیل را برداشته به تقسیم آن بین مهمانان که بیشتر سهم خود را به خانه می برند 

عروس و داماد را در معبد دور آتش مقدس می پردازد.پس از انجام مراسم عقد، موبد،می

. آنگاه عروس و داماد به مجلس جشن عروسی می روند و پس از پایان مراسم گرداند

جشن، عروس و داماد به وسیله خویشان نزدیک به خانه داماد برده می شوند. در این 

مجلس موسیقی زنده نواخته می شود و مهمانان با ترانه های بومی به رقص و پایکوبی می 

خورند. غذا بیشتر گوسفند بریان کرده، مرصع پلو  پردازند. انار و هندوانه و شیرینی می

 و شیرین پلو می باشد. مراسم بین سه تا هفت روز به درازا می کشد.

 

 گاه نیز با آوردن مطرب ها به اجرای گونه ای نمایش های رو حوضی می پردازند.

 

حوض میان خانه پر از سیب و انار و هندوانه است و بر تختی روی حوض، مردمان به  

تماشای نمایش کمدی و شادی می پردازند. در چند عروسی دیدم که زنی با بستن چند 

قاشق به انگشتان پای خود، که بر هرکدام صورتی را نقاشی کرده بودند، بر پشت نیم 

 .سکی را اجرا می کردپرده ای خوابیده و نمایش شاد عرو

در مراسمی دیگر دو شخصیت نمایش، یکی در نقش عروس و دیگری در نقش داماد برای 

 :هم می خواندند
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 آی دخترک ترگلک ورگلک خوش قد و باال.........عقدت می کنم، عقد مدارا

 تو که عقدم می کنی، عقد مدارا............ ......منم عروس می شم حجله می شینم

 روس می شی حجله می شینی.......منم دوماد می شم، پهلوت می شینمتو که ع

 بادا بادا مبارک بادا

 (پا انداز )پاگشا

 در یزد و کرمان زرتشتیان عروس را با آداب ویژه ای به خانه داماد می برند.

بدین ترتیب که سمت راست عروس، خواهر داماد و سمت چپ او خواهر عروس )یا یکی 

ته زنان فامیل در حالی که صف چهار یا پنج نفری ?ی عروس( قرار گر از زنان خانواده

اند پشت سر عروس به سوی خانه داماد حرکت می کنند. چون به کوچه ای تشکیل داده

 :باریک ) کوچه ی آشتی کنان( می رسند، می ایستند و می خوانند

 این کوچه تنگه؟ بله......عروس قشنگه؟ بله

 مروارید بنده. بلهدست به زلفاش نزنید....

 بادا بادا مبارک بادا.......ای یار مبارک بادا

همراهان عروس از جلوی منزل هر زرتشتی عبور کنند، در برابرش، آتش افروخته بر 

روی آن اسفند و کندر دود می کنند. زنان شاباش می کشند . بدین گونه که سر در 

رند. در جلو در خانه، جلوی پای گوش و دوش یکدیگر نهاده و فریاد شادمانه بر می آو

عروس و داماد آتش می افروزند. خانواده داماد برای ورود عروس پاگشا یا پانداز می 

دهند که بیشتر پول و طالست. در خانه به مهمان ها شربتی به نام )شربت در حجله ( می 

نگشتر، ای) گوشواره، ادهند. در هنگام ورود عروس و داماد به حجله مادر شوهر هدیه

در حضور دستبند و سینه ریز( به عروس می دهد. پس از ورود عروس و داماد به حجله،

عروس و داماد به پاشویی یکدیگر می پردازند. از زنان خانواده نزدیک آنها، عده ای
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ابتدا سینی را در زیر پای عروس و داماد قرار میدهند. عروس و داماد از ظرفی 

مرو( و )مور( یا مورد سبز می گویند، و مقداری شیر و آب ،مقداری سبزی که به آن )

 که همه با هم مخلوط شده برداشته هر دو پای عروس را با آن می شوید و سپس 

عروس پای داماد را می شوید به این نشان که مانند گیاه مورد همیشه زندگی آنها سبز و 

مانند آن ریشه) مورد( خرم باشد و مانند آن شیر همواره از گناهان پاک گردند و 

 .زندگیشان دراز و پردوام باشد

در این هنگام مهمانان عروس و داماد را تنها می گذارند. عروس و داماد اناری شیرین 

های آن را که در روی سفره گواه بوده در اتاق حجله با هم می خورند تا به اندازه دانه

و داماد بوسیله خواهر شوهر )یا دارای اوالد گردند. بامداد روزدیگر رختخواب عروس 

ای برای خواهر خویش در خواهر زن( بزرگتر جمع می شود. رسم است که داماد سکه

رختخواب می گذارد و خواهر شوهر موقع جمع کردن رختخواب، آنرا برمی دارد. بامداد 

همان روز نیز از طرف خانواده عروس مقداری ماست )بعنوان روسفیدی ( همراه 

های نزدیک عروس و داماد پشمک )برای شیرین کامی ( برای خانوادهشیرینی و 

 .می شودفرستاده

 پا تختی

داماد عصر همانروز ) که روز پاتختی است( قبل از آمدن مهمانان به وسیله چندتن از 

مردان فامیل همراه موبد با دو الله روشن و مقداری شیر که با برگ گل و آب مخلوط 

آنرا میرود و پس از خواندن پاره هایی از اوستا به وسیله ی موبد، میباشد برسر آب روان

در آب روان می ریزد تا بدین ترتیب هر گونه آلودگی قبل از زناشویی او شسته شود و 

بوسی وسپاس از رنج مانند آب و شیر و گل پاک باشد. دربازگشت، داماد برای دست

 هایی که پدر برای دختر خود

www.takbook.com

www.takbook.com



 انتشارات تاریخ فا

37 
 

پدرزن می رود و با بوسیدن دست مادر و پدر زن خود از تالش آن  کشیده است به خانه

ای به ها در تربیت دخترشان که حاال زن اوست سپاسگزاری می نماید. پدر زن هدیه

داماد می دهد. سپس داماد به خانه خود باز می گردد. در بازگشت داماد، در پاگرد خانه، 

یی از داماد به سر او می ریزد. دراین ای از نقل و شیرینی به نشان پذیراعروس کاسه

اند به عروس و داماد می دهند. آنگاه هنگام خویشان و دوستان هدایایی را که آماده کرده

سکه زده شده همراه یک جفت  ???یا  33داماد به نشان شیربها، اناری را که به آن 

روز سوم  کفش به مادر زن هدیه می کند و یک جفت کفش نیز به خواهر زن می دهد.

عروسی روز آش رشته است. رشته این آش باید به دست عروس بریده شود و به دست 

داماد به دیگ ریخته شود. این آش را نیز همراه با برگزاری جشن کوچکی بین دوستان و 

 .خویشان بخش می کنند

 

 زیارت و مهمانی

ود به زیارتگاه رسم است که عروس و داماد پیش از رفتن به جای دیگر همراه خویشان خ

و مکان مقدسی و در یزد به پیر سبز و چکچک و پیر بانو می روند. پس از زیارت، در 

یک روز خوب هفته، مادر شوهر و پدر شوهر، عروس و پسرشان را به خانه خود مهمان 

می کنند و هنگام ورود آن ها هدایایی به نشان پاگشا به آن ها می دهند. همین کار را 

رزن نسبت به داماد و دختر خود انجام داده و هدایایی به نشان پاگشا به مادر زن و پد

هایشان مهمان می آنها می دهند. پس از آن خویشان نزدیک عروس و داماد را به خانه

 کنند. 
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گاهی این مهمانی ها به درازا می کشد، زیرا عروس و داماد هر هفته در خانه یکی از 

همانی ها نیزهمراه با تشریفات ویژه ای است. هنگام ورود خویشان مهمان می شوند. این م

عروس و داماد یک شاخه گل و گیاه سبزی یا یک دانه انار )یا سیب و یا نارنج( به آن ها 

داده مقداری )آویشن( که با شیرینی و سنجد و بادام و غیره مخلوط است بر سر آنها می 

ا خوش حالی است نسبت به عروس و ریزند و چندین مرتبه با صدای بلند که همراه ب

داماد شادباش می گویند. زدن دف و خواندن ترانه های شادمانه و خوردن انار و هندوانه 

 و شیرینی نیز در تمام این مراسم رایج است

 

 ازدواج با محارم در ایران باستان با استناد به شاهنامه

 

 

 .بیان می کند شاهنامه قضیه ی ازدواج بهمن با دخترش همای چهرزاد را

 .در پستی دیگر نیز گفتیم که معموال انتخاب شاه در ایران باستان، براساس لیاقت نبوده

  در اینجا نیز می خوانیم که وقتی که هما از پدرش باردار بود، بهمن در بستر بیماری افتاد،

 .دوصیت کرد که فرزندش که اکنون جنین است، خواه پسر باشد یا دختر، به پادشاهی برس

 پسر بد مر او را یکى همچو شیر

  که ساسان همى خواندى اردشیر

 دگر دخترى داشت نامش هماى

 هنرمند و بادانش و نیک راى

 همى خواندندى ورا چهر زاد

 ز گیتى بدیدار او بود شاد

 پدر در پذیرفتش از نیکوى
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 بران دین که خوانى همى پهلوى

 هماى دالفروز تابنده ماه

 آمد ز شاهچنان بد که آبستن 

 چو شش ماه شد پر ز تیمار شد

 چو بهمن چنان دید بیمار شد

 چو از درد شاه اندر آمد ز پاى

 بفرمود تا پیش او شد هماى

 بزرگان و نیک اختران را بخواند

 بتخت گرانمایگان بر نشاند

 چنین گفت کاین پاک تن چهر زاد

 بگیتى فراوان نبودست شاد

 سپردم بدو تاج و تخت بلند

 شکر و گنج با ارجمندهمان ل

 ولى عهد من او بود در جهان

 هم انکس کزو زاید اندر نهان

 اگر دختر آید برش گر پسر

 ورا باشد این تاج و تخت پدر

 چو ساسان شنید این سخن خیره شد

 ...زگفتار بهمن دلش تیره شد
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