
 مراسم ازدواج در ايران

در حال حاضر ازدواج . از مراسم ديگر ريشه در زرتشتيت دارد ازدواج در ايران مانند بسياری 
گره، اشاره به گره خوردن سرنوشت عروس و   يعنی عقد.  دارای دو مرحله است، عقد و عروسی

 گفتن داماد و ازدواج، موافقت والدين، شاهد ها، بله  و شامل مراحل قانونی داماد دارد
. عروسی شامل جشن و سرور و مهمانی بعد از عقد است. باشد  و مهريه می هدايا عروس،
چهارم قبل از ميالد و ازدواج اسکندر  به قرن  ترين مدرک در مورد ازدواج به سبک ايرانی قديمی

به گفته  در اين مراسم. گردد  بر می  های ايرانی با شاهزاده خانم مقدونی و همراهان نزديکش
های نشسته و با شراب  ها به ترتيب مقام وارد شده و در صندلی تاريخ نويسان يونانی، اول داماد

های آنها را گرفته، بوسيده و در کنار  ها دست ها وارد شده، داماد سپس عروس. پذيرأيی شدند
با  ها از نان مخصوص عروسی که ها و داماد پس از برگزاری مراسم، عروس. خود نشاندند

ها به دستور اسکندر از  تمام عروس. شمشير دو قسمت شده بود خورده و باز شراب نوشيدند
                       .خود را دريافت کردند خزانه جهاز

مراسم عقد معموال قبل از تاريک  دانستند،  ها خورشيد و نور را مقدس می از آنجائيکه زرتشتی
آيد بوده   ميشه رو به شرق که خورشيد از آن طرف در میشدن برگزار و سفره عقد در گذشته ه

سفره در گذشته به بسياری از . گيرد  در برابر سفره عقد انجام می  ازدواج ايرانی مراسم. است
آنچه که در سفره عقد . شد  زرتشتی که همراه با جشن و سرور بوده است گفته می  مراسم مذهبی

آينه و . باشد  ايرانيان می  های مذهبی باور نمادبوده است و  دارای اهميت ويژه  قرار دارد همگی
  جايگاه او و  )خرد خداوند(نمودار افريدگار، اهورامزدا   مهم زرتشتی، نمادشعمدان دو 

امرداد و  بانوان، ، نعمت و باروری، ايزد فراوانی نمادسبزی و گل و گياه  .باشند  می آسمان
اسفند که برای دوری از چشم بد . آورند  را به خاطر می و آب ها خرداد نگهبانان گل و گياه

های روان  شود نمادی از ايزد بانو، سپندارمز نگهبان مادران، کودکان، زمين و آب  سوزانده می
  .باشند  و ثروت می ، باروری فراوانیهای طال نماد  ها و سکه نان، تخم مرغ، دانه. باشد  می

شيرين برای زوج   ميشود آرزوی زندگی سابيده  سر عروس و داماد و کله قند که بر  شيرينی
 .جوان را در بر دارد

. باشد  ای باالی سر عروس و داماد می از مراسم ويژه اين جشن زيبا و باستانی، دوختن پارچه
ها  ل اين شا.  گيرند به نام کشتی  های کمری می ل در مراسمی، شا  سالگی ١۵همه زرتشتيان در 

ل عروس و داماد را به هم  گذر از کودکی به جوانی هستند و در گذشته در مراسم عقد، شانماد 
عروس و داماد جوان سرنوشتشان گره  دوختند و معتقد بودند که با اين حرکت،  گره زده و می

های  برای ايرانيان امروز ريشه. ميخورد و پيمانی بسته ميشود که نبايد از هم گسسته شود
وليکن پيامی که اين جشن باستانی ميرساند . ها رفته است مراسم زيبا از خاطرهزرتشتی اين 
های نيکو  نی است که با استفاده از خرد و با کار ازدواج پيمانی آسما. مانده است  همچنان باقی

ازدواج پيمانی است که . و فرزندان خوب آماده ميکند  راه را برای رسيدن به نيک بختی، فراوانی
 .همچون گرهی محکم پا بر جا بماند که بايد
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