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Wedding celebration and its practices in Persian poems
based on the verses of Weiss and Ramin
Zahra Salehi Sadati

Abstract
The celebration in Iran is divided into two categories: 1- Special celebrations that
took place at a particular time including Nowruz, Mehregan, Sadeh, etc.; 2- public
celebrations that did not depend on a specific time, including the feasts on King's
enthroning, childbirth, circumcision, and marriage. In this article, an attempt has
been made to review Iranian customs during the wedding ceremony through poem
books including the “Weis and Ramin” poems book composed by Fakhruddin Asad
Gorgani; the customs many of which are still common in Iranian society; some were
not affected or removed by the change of Iranian religion, but even were affirmed by
Islam. Fortunetelling and observing the time for holding the celebration are traditions
that still today are customary among people.
Wedding parties at the court, like other celebrations, were accompanied by
drinking and listening to music. Wedding rituals today are also celebrated with
pleasant voice of the music.
Scenting the party with burning of aloe wood and sugar is another custom of the
wedding ceremony. Taking dowry and marriage fee from the groom, setting up the
celebration and banqueting people, bride’s toilet, etc. are other marriage traditions
customary among people that have been referred to in the poems of Persian language
poets.
A primary ritual as the introduction of the wedding in the old and even in the
present time, in some places, is nominating at the birth time, which is called today
"Naf Boran” (bellybutton cutting).
In some cases, we see the pre-wedding customs, i.e., getting the marriage fee from
the groom, and drafting a marriage deed for the bride, as well as getting dowry from
the groom, which is common also today among the Iranians.
As inferred by the Gorgani’s poem, the “Kabin-Khahi” ritual (requesting a
marriage fee) from the bride's relatives was also widespread in the pre-Islamic Iran.
As indicated by the poems, the dowry of princes was predomination over lands.
Also, the one who proposed more marriage fee would win to catch the girl.
A special wedding ritual that has been customary in ancient Iran is praise of God
and praying for the bride and groom's happiness.
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It seems that the only source for this tradition is the Weis and Ramin poems book;
according to Gorgani, this special praise was recited by the owner of the wedding
party, such as the bride or groom's mother. Praise of God, along with other
Ameshasepandan, such as the oracle, the sun, the moon, etc. at the beginning of the
wedding ceremony was performed with the purpose of seeking bliss with them and
cursing the devils to get rid of them.
Another marriage custom was toileting of the bride at the wedding night and her
ornamentation, and putting the crown on the bride’s head. The bride was toileted by
beauticians; they used old makeup tools such as Sormeh, roseate cream, and indigo
to ornament the bride; they trimmed her face and eyebrows, stamped her face using
the empty Ghalieh (having a speckle on the corner of the lips was among the Iranian
beauty standards) and arranged her hair, and scented her body with rosewater; and
thus the bride was prepared to celebrate the beginning of their marital life.
Another ritual customary in Iranian wedding ceremonies, just like other nations,
was giving parties. At parties on the occasion of the auspicious celebration in the
courts, ceremonies like banqueting, performing games such as polo, sprinkling gold
and sugar over the bride and groom’s heads, scenting the party using burning aloes
wood and sugar were other rituals of the parties.
Sugar sprinkling was a ritual that has been mentioned in many other literary texts
as a celebration ritual, which in addition to being sweet and a blessed start for
marriage was taken into consideration for its expensiveness and the luxury aspect.
The remnants of this tradition can be seen in rubbing of sugar cubes over the bride
and groom’s heads in the current Iranian society.
By reviewing Persian poems and contrasting them, we found that among the
reviewed poems books, the Weis and Ramin poems book had the most references to
the wedding ceremonies, and this is due to the subject of the book, which relates to
the life of two lovers called Weis And Ramin and their marriages (wedding of Weis
with Mobed and Viro and Ramin) (Ramin's marriage to Gol and Weis)
Ferdowsi also has mentioned to some ceremonies and traditions on the occasion
of the marriage of heroes and kings.
Other poets have more or less dealt with this subject; poets such as Anwari and
Farokhi whose poetry was inspired by the courtiers had some references to some of
the wedding customs in their poems on the occasion of the courtiers’ wedding.
Poets such as Sanaei, Attar and Khaqani whose poetry has a mystical nature,
though not addressed this ritual directly, but have pointed to some wedding rituals
through similes and metaphors.
Keywords: Wedding, Vis and Ramin, cabins, bridal makeup, beautician, shirban
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فنون ادبی (علمی)
وع مقاله :پژوهشی
سال يازدهم ،شماره ( 1پياپی  )26بهار  ،1398ص48 -35

جشن عروسی و آداب آن در اشعار فارسی با تکيه بر منظومه ويس و رامين
زهرا صالحی ساداتی



چکيده
در اين مقاله سعی شده است با بررسی دواوين شعر ،بهويژه منظومۀ ويس و رامين ،سروده فخرالددين اسدعد گرگدا ی ،بدا

و

رسوم ايرا ی به هنگام جشن عروسی به مايش گذاشته شود؛ بدابی که بسياری از ب ها هنوز هم در جامعه ايرا ی رايج اسدت و
تغيير مذهب ايرا يان يز تأثيری در دگرگو ی يا حذف بن داشته است ،بلکه در برخی موارد احکام اسالم مهر تأييدی بر ادامده
بن بدا

است .جشن در ايران به دو وع تقسيم میشود که عبارت است از -1 :جشنهدای اختصاصدی کده در زمدان خاصدی

برگزار میشد؛ از جمله وروز و مهرگان و سده و  -2 ...جشنهای عمومی که وابستگی بده زمدان خاصدی داشدت؛ از جملده
جشن به تخت شستن پادشاه ،تولد فرز د ،ختنهسوران و يز جشن فرخنده ازدواج .هر يک از اين جشنها بدا بدا

و رسدوم

خاصی برپا میشد که برخی از اين رسوم فراموش شده ،برخی هنوز پابرجاست و برخی يز تغيير شکل داده و به وعی ديگدر
شاهد بنايم .مهمترين بدا

و رسوم جشن عروسی که در اشعار شاعران فارسیگوی بدان اشاره شده عبارتاسدت از :گدرفتن

مهريه و شيربها از داماد ،برپايی جشن و سور دادن ،برايش عدرو
ديگران ،به بدا

و ...از ميدان شداعران فخرالددين اسدعد گرگدا ی بيشدتر از

و رسوم ايرا يان در جشن عروسی پرداخته است؛ زيرا موضدوع کتدا

او داسدتان عروسدی ويدس ،شداهزاده

ايرا ی ،با موبد و پس از بن با رامين است.
کليد واژهها :جشن عروسی ،ويس و رامين ،کابين ،برايش عرو  ،مشاطه ،شيربها
 -1مقدمه
محققان دربارۀ واژه جشن ،ظرهای مختلفی را بيان داشتها د؛ ازجمله ب که اين واژه را در معنی ستايش دا سدتها دد« :جشدن و
ايزد از ريشه يز و يشن و يشت و يشتی بمده که در اوستا به معنی ستايش است» (اوشيدری.)234 :1371 ،
ايزدی يز درمورد واژۀ جشن و اصل بن و اينکه جشن در گذشته و حال به چه معنی است ،چنين می ويسد:

جشن از لغت سا سکريت « »Yajnaيجنا به معنی «خوشی و شاط» که در اوستايی به صورت «يسن» و «يسنا» بده معندی
ستايش و يايش بمده است ،گرفته شده .صاحب برهان قاطع و ساير فرهند هدا ما ندد فرهند

«جهدا گيری» و «لغدت فدر

اسدی» از «جشن» به معنی عيش و کامرا ی و مجلس شاط و کامرا ی و عيد تعبير میکنند .امروز ما يز مجموعده مراسدمی را
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی ،دا شگاه پيام ور ،تهران ،ايران
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که شاطبور و بهجتا گيز باشد «جشن» می اميم (ايزدی)19 :1350 ،
جشن در ايران به دو وع تقسيم میشود؛ يکی جشنهای خاص ما ند جشدن دوروز ،مهرگدان ،سدده و امثدال بن و ديگدر
جشنهای عمومی همچون جشن عروسی ،تولد فرز د و ...فرق جشن عمومی و جشن اختصاصی در بن است که جشدنهدای
عمومی به زمان خاصی وابسته بود د ،ولی جشنهای عمومی به مؤلفه زمان وابسته بود د.
بررسی دواوين شعرا شان میدهد هر دو وع جشن در دربارهای ايرا ی قبل و بعد از ظهدور اسدالم در ايدران ،بدا شدکوه
خاصی برپا میشد ولی حمله مغول به ايران از اهميت جشنهای خاص در ميان دربارها کاست .اما جشنهای عمدومی کده در
ميان مردم يز با شکوه و بدا

خاص خويش برپا میشد هنوز هم با همان شکوه در حال برپايی است .از ميان اين جشدنهدا،

جشن پيو د ز دگی ز اشويی از اهميت خاصی هم در ميان درباريان و هم در ميان مردمان جامعه برخورادار بود .بررسی اشعار
شاعران که واسطه بين مردم و دربار بود د شاندهنده تقيد درباريان بدين رسوم است.
منظومه ويس و رامين ،داستان ايرا ی زمان اشکا يان که به قلم فخرالدين اسعد گرگا ی ،شاعر قرن پنجم ،بده ظدم دربمدد،
يکی از منابع مهمی است که بازتا
عروسی در اين کتا

بسياری از بدا

و رسوم ايرا ی روزگار قديم است و بهخصوص به بدا

و سدنن جشدن

اشارات بسيار رفته است و اين امر به دليل موضوع اصلی داستان است که شرح دلدادگی و عشق متقابدل

دختری است به ام ويس با برادر موبد ،رامين ،در زما ی که ويس در عقد موبد است.
در اين مقاله سعی داريم با بررسی دقيق اين داستان و ديگر دواوين شعرا ،شمهای از ايدن رسدوم را بده مدايش بگدذاريم؛
بدا

و رسومی که مايا گر فرهن

غنی ياکا مان است ،فرهنگی شاد که به هر بها های مجلسی از شدادی برپدا مدیسداخت و

چنا که خواهيم ديد ،گاه اين جشنها به مدت يک ماه طول میکشيد.
 -2-1پيشينه تحقيق
در باره ا واع جشنهای ايرا ی و بدا

بن مقاالتی چند به رشته تحرير دربمده که به برخی از ب ان اشاره میشود:

جها گير اشيدری در مقالهای تحت عنوان «بحثی کلی درباره جشنها» به ذکر ا واع جشنهای ايرا ی کده در ايدران قبدل از
ظهور اسالم ،برپا میشد ،میپردازد (اشيدری)922-919 :1362 ،
ذبيحاهلل صفا مقالهای با عنوان «جشن وروز» دارد که در بن به بدا

اين جشن در ايران قديم پرداخته اسدت (صدفا:1327،

.)33-25
همچنين مقالهای از همين ويسنده با عنوان «جشن سده» منتشر شد که در بن ويسنده به بدا

اين جشن ايرا ی میپردازد

و به چندين جشن سده که در دربارهای مختلف ايرا ی با شکوهی تمام برپا میشده ،اشاره دارد (صفا.)16-7 :1326 ،
دربارۀ جشن عروسی در زمان قديم مقالهای از زهرا مهذ تحت عنوان «جشن عروسی در شاهنامه» در دست اسدت کده در ايدن
مقاله ويسنده تنها به ذکر جشنهای عروسی میپردازد و به بدا و رسوم اين جشنها اشارهای دارد (مهذ .)83-79 :1375 ،
دربارۀ موضوع اين مقاله جز اثری از گار ده که درمورد بدا

و رسوم ايرا ی در منظومه ويدس و رامدين اسدت (صدالحی

ساداتی )3619-3580 :1392 ،تحقيق ديگری ا جام شده است.
اما دربارۀ تطبيق قهرما ان اين داستان با ديگر دلدادگان اد

فارسی تحقيقاتی چند ا جام شده است؛ بدرای مثدال دو مقالده

معرفی میشود :يکی مقاله «بيژن و منيژه و ويس و رامدين» تحقيدق جدالل خدالقی مطلدق (خدالقی مطلدق)298-273 :1369 ،؛
ويسنده بعد از معرفی دو داستان و بحثی در باره اصالت داستانها به تطبيق شخصديتهدای بيدژن و رامدين و ويدس و منيدژه
پرداخته است و فصل مشترک اين دو داستان را بيان کرده است .دوم ،مقاله « قد تطبيقی ويدس و رامدين بدا خسدرو وشديرين»
وشته حسينعلی يوسفی (يوسفی )183-181 :1371 ،که در اين مقاله هم ويسنده شخصيتهای شديرين و ويدس و خسدرو و
رامين را مقايسه تطبيقی کرده است.
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 -2جشن عروسی
يکی از جشنهای رايج در ايران جشن عروسی است .بازتا

اين جشن در دربارهای قدديم ايدران شدا گر برخدی از بدا

و

رسوم و عقايدی است که در اين سرزمين از زمانهای دور رواج داشته است .ا وری در مدح يکی از زديکان شداه غز دوی در
تبريک جشن عروسی وی ،ابياتی سروده که در بررسی بن کاتی چند مشهود است .اول رسم جشن و تهنيت شداعران در ايدن
جشنها ،ديگر رسم ثار و هديه به داماد ،سوم رسم سور دادن در مراسم عروسی يز رسم ديدن طالع و گرفتن سداعت خدو
برای جشن عروسی:
ای به يک اختر شده هم سلف سدلطان جهدان

از وفای تسدت اکندون خلدق عدالم شدادمان

حور و غلمدان بدر مبدارک عقدد تدو گداه ثدار

تحفهها بدرده ز شدادی يکددگر را در خبدان

عقددد تددو گشتسددت عقددد مملکددت را واسددطه

سور تو گشتسدت لفدت تهنيدت را ترجمدان

خطبددده تدددو بدددوده ا ددددر يکندددامی معجدددزه

وصددلت تددو گشددته ا دددر شددادکامی داسددتان

بود خواهد عقد تو در عقد چدون د يدا و ديدن

رفت خواهد عهد تو در عهدده امدن و امدان

گدداه خطبدده خوا دددن تددزويج فددرف فددال تددو

بر تندت بدوده ثدار رحمدت هفدت بسدمان

عقد تو عين عقيدت بدود خوا دد روز و شدب

سددور تددو عدين سددرور و شددادما ی جدداودان

مالي دک جبرئي دل

از ثددار تددو شددده يدداقوتپدداش و درفشددان

هدم بدر بن طدالع کده بدا زهدرا علدی مرت ددی

وصددلتی کددردی بدده رسددم بخددردان باسددتان

مده بده تسدديس زحدل کدرده ظدر بدا بفتدا

وصددلتی کددردی بدده رسددم بخددردان باسددتان

ددوزده روز از مدده روزه گذشددته روز يددک

اختياری بدود کدان باشدد ز بهدروزی شدان

زيددر طدداق عددرش طدداوو

(ا وری)37-36 :1347 ،
در منظومه ويس و رامين ،بسياری از بدا

و رسوم عروسی درج شده است که ما را با بيين ياکا مان در هنگام اين جشدن

فرخنده بشناتر میسازد .بدابی که تا حد زيادی متأثر از رسوم مردم جامعه است .اين رسوم عبارتا د از:
 -1-2نامزدی
اولين رسمی که مقدمه عروسی در قديم بوده است و حتی در زمان فعلی هدم در برخدی جاهدا مشداهده مدیشدود ،رسدم
امزدی در اوان تولد است که امروزه بدان « افبران» میگويند.
در منظومه ويس و رامين از اين رسم قديمی چنين ياد شده است:
و مشدددک را در هدددم سرشدددتند

وزو بدددددر پر يددددان عهددددددی بشدددددتند

گدددال

کددده شدددهرو گدددر کدددی دختدددر بزايدددد

بددده گشدددتی جدددز شهنشددده را شدددايد

گدددر تددددا در چددده سددددختی اوفتاد ددددد

کددددده دددددازاده عروسدددددی را بداد دددددد
(گرگا ی)29 :1355 ،

از اين بيت که در واقع براعت استهاللی برای داستان عاشقا ه ويس و رامين است ،شاهد اعتراض شاعر بدين رسم قدديمی
هستيم؛ چه امزد کردن ويس قبل از تولد باعث به وجود بمدن دردسرهای زيادی بود؛ زيرا ويس دختر جسدوری بدود کده در
مقابل سر وشتی که ديگران برای وی رقم زده بود د ايستاد و خود درصدد پيدا کردن شويی مناسب برای خويش بربمد.
موال ا ،در بيتی عارفا ه ،به سنت افبران اشاره دارد؛ وی خود را افبر مستی و عشق میدا د:
مدددرا چدددون ددداف بدددر مسدددتی بريددددی

ز مددددن چدددده سدددداقيا دامددددن کشددديدی
(مولوی :1371 ،بيت )2663
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 -2-2کابين
در برخی ابيات شاهد بدا

و رسوم قبل از عروسی ،يعنی گرفتن شيربها از داماد و بريدن قباله برای وعرو

و يز رسدم

گرفتن مهريه از داماد ،هستيم؛ بدابی که امروزه يز در ميان ايرا يان رايج است.
مدددداه دوشدد دينه را رسددددا د بدددده مهددددد

بسدددت کدددابين چنا کددده باشدددد عهدددد
( ظامی)648 :1381 ،

رسم کابينخواهی اطرافيان عرو

از داماد با توجه به شعر گرگا ی در ايران قبل از اسالم يز رواج داشت:

اگدددر بدددا تدددو کسدددی پيو دددد جويدددد

ازو مددددادرت کدددداوين چنددددد جويددددد

لددب شدديرين تددو پددر شددهد و قنددد اسددت

گددويی تددا از بن قندددی بدده چنددد اسددت

اگددددر قنددددد تددددرا باشددددد بهددددا جددددان

بدده جددان تددو کدده باشددد سددخت بسددان
(گرگا ی)238 :1355 ،

از اشعار ساوجی برمیبيد که مهريه شاهزادگان ،امارت ممالک بود:
خسدددددتين از پدددددی کدددددابين دختدددددر

دهدددد يد دک يمددده ملدددک شددداه و بربدددر
(ساوجی)90 :1348 ،

هر که کابين بيشتری را پيشنهاد میداد ،دختر به او میرسيد:
چدددون مراهدددق 1گشدددت دختدددر ،طالبدددان

بددددذل مددددیکرد ددددد کددددابين گددددران
(مولوی)902 :1379 ،

اين رسم در دوران اسالمی و در دين مبين اسالم هم حق عرو

بر داماد و يکی از شرايط اصلی ازدواج دا سته شده و بدا

عناوين صداق يا مهريه يا قباله کاح از بن ياد شده است.
شاعران مداح يز به طورغير مستقيم بدين رسم اشار کردها د؛ برای مثال ،امير معزی بخت يا شعر خويش را به وعروسدی
تشبيه کرده است که رضايت پادشاه از اين اشعار به مثابه کابين و قباله بن است:
عرو

بخدت مدرا بخدش تدو کدابين اسدت

قبدددول تسدددت گدددر او را قبالددده و کدددابين

عرو

شعر مدرا مددحت تدو کدابين اسدت

مشداطه بخددت تددو و قبولددت قبالدده و کددابين
(اميرمعزی)102 :1362 ،

خاقا ی يز پيروزی را به مثابه وعروسی میدا د که مهره شاه مهريده اوسدت .در واقدع خاقدا ی ممددوح و پيدروزی او در
را مالزم يکديگر میدا د:

ميادين جن

مهره ديدهی که هسدت مهدر عدرو

ظفدر

مهدددر فلدددک را مددددام دددور ازو مسدددتعار
(خاقا ی)84 :1375 ،

منوچهری ،شرا

را به عروسی تشبيه کرده است که میتوان جان را مهريه و فدای او کرد:

ببايدد دد علددددی الحددددال کددددابينش کددددرد

بيدد درزد بدددده کددددابين چندد دين دختددددری
(منوچهری)64 :1347 ،

 -3-2شيربها
ديگر از رسومی که در کنار کابينخواهی قبل از برپايی مراسم عروسی از بن ياد شده ،خواسدتن شديربها از اطرافيدان دامداد
 1در شرف بلوغ
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است .اين رسم يز در ايران قبل و بعد از دين مبين اسالم به جا بورده میشد و در جامعه امروز يز شاهد بنايم.
دختدددری ايدددن مدددرغ بددددان مدددرغ داد

شددددددديربها خواهدددددددد ازو بامدددددددداد
( ظامی) 38 :1381 ،

خاقا ی در اشعار عارفا ه خويش ،فقر را به عروسی تشبيه کرده که جان سالک شيربهای اوست:
اول بيددددار شدددديربهای عددددرو

فقددددر

وب گدددده ببددددر قبالدددده اقبددددال رايگددددان
(خاقا ی)309 :1375 ،

در جايی ديگر عافيت را در تشبيهی بليغ ،وعروسی میدا د که عمر خويش را برای بدهدسدت بوردن بن چدون شديربهايی
تقديم کرد:
عددرو

عافيددت ب گدداه قبددول کددرد مددرا

کددده عمدددر بددديش دادمدددش شدددير بهدددا
(همان)233 :

چنا که مشاهده شد ،در بسياری از اشعار ،شعرا به طور غيرمستقيم و با استفاده از صنايع ادبی چدون تشدبيه و اسدتعاره بده
رسوم ايرا يان در بدا

جشن عروسی ،ازجمله رسم گرفتن شيربها ،پرداختها د و اين امر بدان دليل است که بسياری از ايشدان

شاعران مداحی بود د که در جشن ازدواج شاهان اشعاری میسرود د که اين اشعار زياد يست.
خاقا ی و سنايی و  ...يز به دليل ماهيت عرفا ی شعرشان از اين بدا

و رسوم چندان ياد کردها د و چنا که گفته شد تنها

با صنايع ادبی از بن ياد کردها د.
در بيت زير يز شرا

استعاره از عروسی است که بايد برای بهدست بوردن بن عقل و هوش را در راهش فدا کرد:

بمدداده کددن بدده ش دير بهددا عقددل و هددوش را

پيو ددد اگددر بدده سلسددله تدداک مددیکنددی
(صائب)350 :1362 ،

 -4-2مدح پروردگار
از مراسم خاص عروسی که گويا در ايران باستان مرسوم بوده است ستايش پروردگار و دعدا بدرای خوشدبحتی عدرو

و

داماد است.
گويی تنها منبع برای اين رسم منظومه ويس و رامين است؛ بنا به گفته گرگدا ی ايدن سدتايش مخصدوص توسدط صداحب
مجلس عروسی مثالً مادر عرو

يا داماد برگزار میشد:

بسددددی کددددرد بفددددرين بددددر پدددداک دادار

چددددو بددددر ديدد دو دژو فددددرين بسدد ديار

سروشدددان را بددده دددام يدددک بسدددتود

يددددايشهددددای بددددی ا دددددازه بنمددددود

پدددس ب گددده گفدددت بدددا هدددر دو گرامدددی

شدددددما را بددددداد ددددداز و شدددددادکامی

بايددددددد زيددددددور و چيددددددزی دآلرای

بدددرادر را و خدددواهر را بددده يدددک جدددای

بدددده امدددده مهددددر موبددددد هددددم بايدددد

گدددوا گدددر کدددس باشدددد يدددز شدددايد

گواتدددددددان بدددددددس بدددددددود دادار داور

سددروش و مدداه و مهددر و چددرف و اختددر

پددس ب گدده دسددت ايشددان را بدده هددم داد

بسدددی کدددرد بفدددرين بدددر هدددردوان يد داد

کددده سدددال و ماهتدددان از خرمدددی بددداد

هميشددددده کارتدددددان از مردمدددددی بددددداد

بدددده يکددددی يکدددددگررا يددددار باشدددديد

وزيددددن پيو دددددد برخدددددوردار باشدددديد

بما يدددددد ا ددددددرين پيو دددددد جاويدددددد

فروز ددده بدده هددم چددون مدداه و خورشدديد
(گرگا ی)35 :1355 :
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از ابيات فوق بر میبيد که ستايش پروردگار در کنار ديگر امشاسپندان چون سدروش ،خورشديد ،مداه و ...در بغداز جشدن
عروسی به منظور تبرکجستن از ايشان و لعن و فرين بر اهريمنان برای رهايی از شر ب ها بود.
 -5 -2آرايش عروس
برايش عرو

در شب عروسی و زيوربرايی وی و يز هادن تاج بر سر عرو

در اين شب ،از ديگر بدابدی اسدت کده در

اشعار زير بدا ها اشاره شده است:
دگربددددداره فدددددراز بمدددددد بدددددتبرای

گاريددددد بن سددددمنبددددر را سددددراپای

از برايدددش چندددان شدددد مددداه گدددورا

کدددده از ديدددددار او ديددددده گرفددددت ب

رخددش گفتددی گددار ا دددر گددار اسددت

بناگوشدددش بهدددار ا ددددر بهدددار اسدددت

اگرچددددده بدددددود مدددددويش ز گيا ددددده

چندددان چدددون بدددود چشدددمش بهوا ددده

مشددداطه مشدددکش ا ددددر گيسدددوان کد درد

چدددو سدددرمه در دو چشدددم بهدددوان کدددرد

دو زلدددددف و ابدددددروا ش را بپيراسدددددت

بنددددداگوش و رخدددددا ش را بياراسدددددت

گددل گددل بددوی شددد چددون گددل شددکفته

چدددو سددددروی در زر و گددددوهر گرفتدددده
(همان)244 -243 :

در اشعار باال از منظومه ويس و رامين به برايش عرو
جلوه دادن گيسوی عرو

در قديم اشاره شده است ،خوشبوکردن گيسوی عرو

با مشک ،جلوه دادن چشمهايش با سرمه ،رسم پيراستن ابرو و صورت عرو

با مشدک،

و...

شاعران ديگر يز در خالل مدح ممدوحان خويش ،بدين رسوم اشارتی داشتها د.
خاقا ی در بيت زير تلويحا از برايش هفتگا ه عرو
شهنشداهی کدده بهدر عددرو

ياد کرده است:

جدالل اوسددت

هفدت بسددمان مشداطه و هفددت اختدر بييندده
(خاقا ی)399 :1375 ،

تأمل در شعر فردوسی يز چون شعر گرگا ی ،ما را به اين عقيده رهنمون میسازد که اين رسم در روزگار شاهان باسدتا ی
ايران رواج داشته و بعدها در دربارهای اسالمی شاهان ايران ادامه يافته است:
برفتنددددددد تددددددا خا دددددده زر گددددددار

کجددددا ا دددددر او بددددود خددددرم بهددددار

گددده کدددرد سدددام ا ددددر بن مددداهروی

يکايددددک شددددگفتی بما ددددد ا دددددر اوی
(فردوسی)78 :1382 ،

رسم هادن تاج بر سر عرو

و داماد از رسوم کهن دربارهای ايرا ی است؛ در بيت زير از فردوسی لفدت «شداه» بده معندی

داماد است:
سدددددر مددددداه بدددددا افسدددددر امددددددار

سددددر شدددداه بددددا تدددداج گوهر گددددار
(همان)95 :

خاقا ی يز در بيتی هالل ماه را به تاج وعروسان تشبيه کرده است:
خه بن مداه دو ذوالحدج کدز وادی عدرو

چون خم تاج عروسان از شبسدتان ديددها دد
(خاقا ی)99 :1375 ،

زيوربرايی وعروسان با جواهرات يز از رسومی است که در شعر شاعران بدان اشاره شده است:
ملک سلطان را به عدل و داد خويش براستهسدت

چون مشاطه وعروسان را به گو اگون گهدر
(فرخی)186 :1349 ،
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قاب ی يز به زيوربرايی عرو

با گوشواره اشاره میکند:

گددوش بفدداق را مشدداطه صددنع زيددوربرايی

از عطدددددای تدددددو گوشدددددوار کندددددد
(قاب ی)259 :1380،

همچنين از ابيات زير معلوم میشود که لبا
بهدددددر بذيدددددن عدددددرو

عرو

معموال از ديبا بوده است:

خددددداطرش

چدددرف اطلدددس را بددده ديبدددايی فرسدددت
(خاقا ی)825 :1375 ،

تددا کددی بددهرغددم کعبدده ش دينان عددرو وار

چددون کعبدده سددر ز شددقه ديبددا بددربورم
(همان)245 :

زيوربرايی عروسی در شب عروسی به دست مشاطه ا جام میشده است:
بدددهرخسدددار و بدددهتدددن مشددداطهکدددردار

عروسددددان چمددددن را بسددددت زيددددور
(اعتصامی)39 :1371 ،

در ابيات زير به براستن عرو

توسط مشاطه و استفاده از وسايل برايش قديم اشاره شده است.

فخرالدين اسعد گرگا ی در داستان ويس و رامين به پيراستن صورت و ابروی عرو  ،قبل از جشن عروسدی اشداره دارد؛
رسمی که امروزه يز در جامعه ايرا ی رواج دارد:
دو زلدددددف و ابدددددروا ش را بپيراسدددددت

بنددددداگوش و رخدددددا ش را بياراسدددددت
(گرگا ی)244 :1355 ،

در قديم برای برايش از وسايلی چون گلگو ه ،وسمه ،سرمه و ...استفاده میشده است؛ در ابيدات زيدر بده براسدتن چشدم
عرو

با سرمه اشاره رفته است:
دسددددددددت مشدددددددداطۀ پسددددددددنديده

کحددددل شددددرمش کشدددديده در ديددددده
(سنايی)320 :1382 ،

چدده فتندده بددود کدده مشدداطه ق ددا ا گيخددت

که کرد رگس مسدتش سديه بده سدرمه داز
(حافت)522 :1362 ،

و از ابيات زير معلوم میشود ،در قديم با عنبر بر روی صورت عرو  ،قشهايی چند از قبيل خال میزدها د:
بر عدارض بيداض چدو مشداطه گو دهگدون

اشدددکال مختلدددف ز خدددط عنبدددری کندددد
(ابوالفرج رو ی)156 :1347 ،

کلکدددش مشددداطهوار ز رسدددم اد

هددداد

خدددالی بددده صدددفحه رف زيبدددای تربيد دت
(فراها ی)200 :1378 ،

از ابيات زير يز به براستن موی وعروسان با شا ه اشاره شده است:
ور از درد دل مددددددا بگدددددداه بددددددودی

مشدددداطه گيسددددويت را خددددم دددددادی

تار زلفت را جدا مشداطه گدر بدا شدا ه کدرد

دست بن مشاطه را بايد جددا از شدا ه کدرد
(امير خسرو)37 :1361 ،

همچنين در دواوين شعرا از رسم گارگری مشاطگان با حنا و براستن دست و بازوی عرو
يز ياد شده است:

با اين مداده برايدش قدديمی
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بايد به خون هدردو جهدان دسدت شسدتنت

مشاطه گدر حندا بده کدف يدار بسدتن اسدت

مشاطه شوخی که بده دسدتت دل مدا بسدت

حنا بسدت

می خواست چمن طرح کند ر

(بيدل)390 :1392 ،
و در بخر خوشبو ساختن عرو

با گال

که در شعر فرخی چنين بمده است:

گددويی کدده مشدداطه ز بددر فددرق عروسددان

مدداورد همددی ريددزد باريددک بدده مقدددار
(منوچهری)36 :1347 ،

 -6-2مهمانی
يکی از مراسمی که در جشنهای عروسی از ديرباز زد ايرا يان همچون ساير ملل رايج بدود ،رسدم ميهمدا یدادن در ايدن
جشن بود.
کجدددا چدددون بفدددرين برخوا دددد شدددهرو

هددددادش دسددددت او در دسددددت مهددددرو

همدددددی کرد دددددد سددددداز ميهمدددددا ی

در بن ايددددددوان و کدددددداف خسددددددروا ی
(گرگا ی)36 :1355 ،

در ميهما یهايی که به مناسبت اين جشن فرخنده در دربارها گرفته میشد ،مراسدمی چدون دادن سدور ،ا جدام بسدياری از
بازیها از جمله چوگان و ثار طال و شکر و  ..بر سر عرو

و داماد يز به جا بورده میشد.

ديگر از مراسم اين جشن پايکوبی مردمان و مراسم شادی و شاط است:
بختيان چون وعروسان پايکوبدان در سدماع

اختران شب پال

چدرف کوهدان ديددها دد
(خاقا ی)90 :1375 ،

در خالل اشعار خاقا ی به برخی از اين رسوم از جمله ثار گوهر بر سر عرو
وعرو

اشداره شدده اسدت .در ايدن بيدت مداه بده

و ستارگان به گوهرهای ثاری تشبيه شده است:
ب ددک عددرو

روز پددس حجلدده معتکددف

گدردون ثدار سدداخته صدد تخدت گددوهرش
(همان)215 :

در جشن عروسی زال با رودابه يز روايت شاهنامه از اين رسم ياد میکند:
پدد ديش

ببسدددتند عقددددی بدددر بيدددين و کددديش

بفرمددددود تددددا رفددددت مهددددرا

بدددده يدددک تختشددددان شدددداد بنشددددا د د

عقيددددددق و زبرجددددددد برافشددددددا د د
(فردوسی)95 :1382 ،

عالوه بر مراسمی که در ابيات شاعران ديگر دربارۀ جشن گرفتن مراسم عروسی در ايدران بده شدهادت بورده شدد ،اسدعد
گرگا ی را يز در اين مورد يدی طوالست؛ وی به بذينبندی تمام شهر برای عروسی شاهزاده در ايران قديم ياد مدیکندد و بده
مراسمی چون عودسوزی و مهما ی و براستن مهما ان خود را در اين مراسم و  ...اشاره میکند و ما را با بسياری رسوم ايرا دی
که امروزه به دست فراموشی سپرده شده و در هيچ منبع تاريخی شا ی از بن يست بشنا میسازد:
بينددددی ايدد دن همدددده بشددددو

مهمددددان

رسددديده با ددد

خنيددداگر بدددده کيدددوان

بدددده بددددترويدد دان شددددهر و امددددداران

سدددددرا براسدددددته چدددددون وبهددددداران

بدددده زيورهددددا و گوهرهددددای شددددهوار

طرايددد دفهدددددا و ديباهدددددای زرکدددددار

بتدددددان مددددداهروی از هدددددر شبسدددددتان

گددددالن مشددددکبوی از هددددر گلسددددتان

و روی جامدددده دلفددددروزان

ز بدددوی اسدددپرزغم و از عدددود سدددوزان

بدددده ر دددد

(گرگا ی)39 ،:1355 ،
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دادن سور در ميهما ی عروسی رسمی است که از ياکان ما به جا ما ده اسدت .گويدا در دربدار جايگداه مخصوصدی بدرای
پذيرايی از مهما ی وجود داشته که سراينده منظومه ويس و رامين از بن با عنوان «خور گاه» ياد میکند:
بددده شدددهر ا ددددر سراسدددر بسدددته بيدددين

ز بدددس پيرايددده چدددون بتخا ددده چدددين

زن و مددددردش شسددددته در خور گدددداه

خور گددداه از بتدددان پدددر اختدددر و مددداه
(همان)42 :

در ابيات زير به رسمهای زيادی در عروسی شاهان کهن اشاره شده است؛ ازجمله بذينبستن تمام شدهر در عروسدی شداه،
ثار شکر که اين رسم ايرا ی در بسياری ديگر از متون ادبی به عنوان رسمی از رسوم جشن اشاره شده است و دليدل بن گويدا
عالوه بر شيرين بودن شکر و تفأل بدين امر برای بغاز ز دگی ز اشويی ،به دليل گرانبودن شدکر و جنبده تجملدی داشدتن بن
باشد .بقايای اين رسم را میتوان در رسم سابيدن قند بر سر عرو

و داماد در جامعه کنو ی ايرا ی مشاهده کرد.

از ديگر مراسمی که گرگا ی در اشعار خويش بدان اشاره کرده شيرينساختن مراسم جشن و بخصدوص جشدن ازدواج بدا
بوای رود و ساز و مطر

است و يز رسم میگردا ی و میخواری در اين مراسم و در همه جشنهای ايرا ی.

چددو در مددرو گددزين شددد شدداه شدداهان

عددددديل شدددداه شدددداهان مدددداه ماهددددان

بددده مدددرو ا ددددر هدددزار بذيدددن بسدددتند

پدددری رويدددان بدددر بذيدددنهدددا شسدددتند

مهددددا ش عنبددددر و گددددوهر فشددددا د د

گهددددا ش گددددوهر و فندددددق فشددددا د د

غبدددارش بدددر هدددوا خدددود عنبدددرين بدددود

چددو ريدد

ا دددر زميددنش گددوهرين بددود

ز بدددس بدددر بدددامهدددا از روی گدددلفدددام

همدددی تابيدددد صدددد زهدددره ز هدددر بدددام

ز بدددددس رامشدددددگران و رودسدددددازان

ز بددددس سدددديمينبددددران و دل ددددوازان

بدددده دل بفددددت همددددی بمددددد ز ديددددن

بددده جدددان خوشدددی و شدددادی از شدددنيدن

چددو در شددهر اي دن شدداط گو ددهگددون بددود

سددرای شدداه خددود دا ددی کدده چددون بددود

ز بددس زيددور چددو گددنج شددايگان بددود

ز بددس اختددر چددو چددرف بسددمان بددود
(همان)242 :

رسم جالب ديگری که در منظومه ويس و رامين بدان اشاره شده ثار بوردن اطرافيان شاه به مناسبت جشن پيو د اوست.
شدددده شدددداهان بدددده فيدددروزی شسددددته

دل از غدددم پددداک همچدددون سدديم شسدددته

ز لشدددددددکر مهتدددددددران و امدددددددداران

بدددرو باز دددده سددديم و زر چدددو بددداران

يکايددددک بددددا ثدددداری بمددددده پدددديش

چدددو کدددوهی تدددوده گدددوهر زده پددديش

همدددیکد درد و همدددیخدددورد و همدددیداد

بکدددن وا گددده خدددور و ده تدددا بدددود داد
(همان)69 :

امروزه به تحفههايی که اطرافيان عرو

و داماد بديشان هديه میدهند «چشمروشنی» میگويند.

در جشن ازدواج رامين با گل در منظومه ويس و رامين شاهد ديگر رسوم ايرا ی عالوه بر رسوم يادشده در قبل هستيم:
دعوت از بزرگان به هنگام مراسم:
پددددس ب گدددده امددددداران را بخوا د ددددد

دگدددددر ره در و گدددددوهر برفشدددددا د د

جهددددانافددددروز رامدد دين کددددرد پيمددددان

بددده سدددوگندی کددده بدددود بيدددين ايشدددان

کددده تدددا جدددا م بما دددد در تدددن مدددن

گددددل خورشدددديدرف باشددددد زن مددددن
(همان)242 :
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جشن و پايکوبی ،بذينبندی شهر ،میخواری و بهرهبردن از وای شاد موسيقی و ساز و بواز در اين جشن فرخنده:
شبسددددتان پددددر شددددد از ا بددددوه ماهددددان

هدددم ايد دوان پدددر شدددد از ا بدددوه شددداهان

سراسددددر دل بدددده رامددددش برگشددددا د د

بددده شدددادی مددداه را بدددر شددداه داد دددد

بذيدد دنهددددا ببسددددتند

همدده جددايی بدده مددیخددوردن شسددتند

ز بدددس بدددر دسدددتهدددا پدددر مدددیپيالددده

تدددو گفتدددی بدددود يکسدددر دشدددت اللددده

چدددو روز بمدددد بددده هدددر دشدددتی و رودی

بدده گددوش بمددد ز هددر گو دده سددرودی

چهددددل فرسددددن

...
ز بدددس در مددددرغهدددا دسددددتان ددددوايی

همددده مرغدددان شدددده چنگدددی و دددايی

ز بددددس مددددیريخددددتن در کوهسدددداران

جويبدددداران

چددددو وشددددين بددددود ب

(همان)242 :
همچنين خوشبوساختن مجلس با عنبر و عود و سوزا دن اين ماده با شکر:
بخدددار بدددوی خدددوش چدددون ابدددر بسدددته

بددده مدددی گدددرد از همددده گيتدددی بشسدددته

گويی استفاده از شکر ،تاثير بوی عود را بيشتر میکرده است .در ابيات زير يز از اين رسم ياد شده است:
شدددددددکرريز بن عدددددددود افروختددددددده

عددددو را چدددو عدددود و شدددکر سدددوخته
( ظامی)803 :1381 ،

عود بتشی ا گيختده عدودی شدکرها ريختده

عود و شکر بميخته بهر دماغ و جان بده هدم
(سلمان ساوجی)70 :1367 ،

از ابيات بهجا ما ده از شعرا در مدت جشن عروسی خاص ازدواج شاهان و شاهزادگان ايرا دی برمدیبيدد کده مددت ايدن
جشن در دربار ايران قبل از اسالم ،حدود يک ماه بوده است:
بدددين شددادی بدده هددم شددهزاده و شدداه

طددر

کرد ددد و مددی خورد ددد يددک مدداه
(عطار)80 :1382 ،

در شاهنامه يز دربارۀ جشن ازدواج سياوش بدين رسم اشاره رفته است:
همددددی بددددود يددددک مدددداه مهمددددان او

بددددر بن سددددر چندد دين بددددود پيمددددان او
(فردوسی)350 :1381 ،

در اين مدت ،مهما ان عالوه بر بپايی مراسم جشن و شادما ی به بازی و شکار و  ...يز میپرداختند:
کددده مددده پددداک مدددرد و زن يکدددی مددداه

بدده خچيددر و بدده رامددش گدداه و بيگدداه

گهدددی ژوپدددين زد دددد و گددداه طنبدددور

گهدددی مسدددتان بد دددد و گددداه مخمدددور

گهدددی سددداغر زد دددد و گددداه چوگدددان

گهدددی دسدددتان زد دددد و گددداه پيکدددان
(گرگا ی)242 :1355 ،

چندددين بدددادا بددده پيدددروزی چندددين بددداد

جهدددان يکسدددر بددده کدددام بن و ايددن بددداد

چدددو مددداهی خرمدددی کرد دددد همدددوار

بددده چوگدددان و شدددرا

و رود و اشدددکار

بددده پايدددان شدددد عروسددددی وبهدددداران

برفتندددددددد بن سدددددددتوده امدددددددداران

گدددددل و رامددد دين بسدددددايش گرفتندددددد

بدددده شددددادی بددددر دز گددددورا

رفتنددددد

چددو او را پدديش خددود بددر گدداه بشددناخت

رخددددش از مدددداه تابددددان باز شددددناخت
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گددددددل رخسددددددارگا ش را بياراسددددددت

بنفشدددددده زلفکددددددا ش را بپيراسددددددت

عبيد در و مشدددکش ا ددددر گيسدددوان کدددرد

ز گددددوهر يدد داره ا دددددر بددددازوان کددددرد

بدددده ديباهددددای زربفددددتش برافروخددددت

بخددور عددود و مشددکش زيددر برسددوخت
(همان)

 -3نتيجه
با بررسی اشعار ذکرشده در اين مقاله تايج زير به دست بمد:
-1از ميان اشعار بررسیشده ،منظومه ويس و رامين بيشترين اشاره را به بدا
امر به دليل موضوع اين کتا

و مراسم جشن عروسی داشته اسدت و ايدن

است که مربوط به ز دگی دو دلداده به امهای ويس و رامين و ازدواجهای ايشان است (ازدواج

ويس با موبد و ويرو و رامين) (ازدواج رامين با گل و ويس)
فردوسی يز بنا به مناسبت ازدواج پهلوا ان و پادشاهان به برخی از اين مراسم و بيينها اشاره کرده است.
شاعران ديگر يز کمابيش بدين موضوع پرداختها د؛ شاعرا ی چون ا دوری و فرخدی کده ماهيدت شعرشدان مددح و ثندای
درباريان بود به مناسبت ازدواج ايشان اشعاری را سرودها د که به برخی از بدا

اين جشن فرخنده اشاراتی چند داشتها د.

شاعرا ی چون سنايی و عطار و خاقا ی يز که شعرشان ماهيت عرفا ی دارد ،اگرچه به طور مسدتقيم بددين جشدن و بيدين
همراه بن پرداختها د ،با استفاده از صنايعی چون تشبيه و استعاره به برخی از بدا

و رسوم جشن عروسی اشاره کردها د.

 -2بيشتر اشعار سرودهشده به جشن عروسی درباريان اشاره دارد و اين جشنها با بيينهای خاص خويش همدراه بدوده و
بسيار پرزرقوبرق و تجمالتی برپا میشدها د و بدين دليل با مراسم ديگر مردمان متفاوت بودها د ،لکن بدا

و رسوم مربدوط

بدين جشن اينگو ه در اشعار ايشان منعکس شده است:
 -1طالع ديدن و گرفتن ساعت خو

برای برپايی اين جشن که اين رسم امروزه هم در ميان مردمان جاری است.

 -2امزدی در دوران وزادی يا حتی قبل از به د يا بمدن کودک که گاه باعث بروز مشکالتی بدرای طدرفين مدیشدد؛ کمدا
اينکه داستان ويس و رامين با تمرد ويس در مقابل اين رسم شکل میگيرد.
اين رسم يز در برخی مناطق کشور کماکان به جا بورده میشود.
 -3مشخص کردن کابين و گرفتن شيربها از داماد که اين رسم حتی در ايران قبل از اسالم يز رواج داشت.
-4ح ور شاعران مداح در جشن عروسی بزرگان دربار و شعرخوا ی ايشان در اين جشن.
-5بذينبندی شهر و کاف .اين رسم يز هنوز در بين ايرا يان رواج دارد.
-6بفرين بر پروردگار و فرين اهريمنان توسط اطرافيان عرو

و داماد برای رهايی از شر اهريمن و تفأل بده مبدارکی دام

ايزد.
 -7برپايی مراسم شادی و شاط و سوردادن به ميهما ان؛ اين جشن در دربارها گداه تدا يدک مداه بده طدول مدیا جاميدد و
ميهما ان در اين ايام به بازی و سوارکاری و شکار میپرداختها د.
جشن عروسی در دربار همچون ديگر جشنها با مراسمی چون میخواری ،گوشسدپاری بده بوای موسديقی همدراه بدود.
امروزه يز جشنهای عروسی همراه با وای خوش موسيقی برپا میشود.
خوشبوساختن مجلس جشن با استفاده از سوزا دن عود و شکر ،از ديگر مراسم جشن ميهما ی است.
همچنين هديه بوردن برای عرو
 -8براستن عرو
عرو

و داماد از طرف ميهما ان که اين رسم يز امروزه به جا بورده میشود.

با زيوربالت و لبا های فاخر که اين رسم در دربدار باشدکوه خاصدی همدراه بدود؛ همچندين براسدتن

به دست مشاطگان .ايشان با استفاده از لوازم برايش قديم همچدون سدرمه و گلگو ده و وسدمه و ...عدرو

را برايدش
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میکرد د ،بدين صورت که صورت و ابروی او را میپيراستند ،با استفاده از غاليه خالی برروی او قش میزد د (داشدتن خدال
بر کنج لب از معيارهای زيبايی ايرا يان بود) و موهايش را برايش میکرد د و با گال

تنش را خوشبو مدیسداختند و ...بددين

صورت وی را برای جشن بغاز ز دگی مشترکش بماده میساختند.
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