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زنان روزگار قاجار به روایت کالرا کولیور رایس:

قسم

ته
فدهم

از «بله» گفتن با فشار زنان فامیل
تا تصور داماد از قیافه عروس
«ملــک بگم خانم ،آیــا حاضرید آقا
زهره شریفی
محمدعلــی را به شــوهری بپذیرید؟
او مهریــه معمولی را نقد میپردازد و یک جفت گوشــواره و یک دســتبند
طــا و یک حلقه و یــک جفت کفش نو ،یک کت و چــادر و دو چراغ ،یک
آیینــه و یــک جلــد کالماهلل مجید به شــما خواهــد داد .از ســوی خانواده
خــود رختخواب ،وســایل پخــت و پز ،یک ســماور و وســایل چایخوری و
لباسهای شــخصی و یخدانهایی رونما به شــما داده میشــود تا لوازم و
مایملک خود را در آن بگذارید .ببینید محمدعلی چه احترامی برای شما
قائل اســت که چنین جهیزیه ســنگینی فراهم کرده است .لذا ملک بگم
خانم بفرمایید آیــا آقا محمدعلی را به همســری میپذیرید »....این چند
خط شرح روایتی از یک مراســم عقدکنان است که «کالرا کولیور رایس»
از نزدیک شاهد آن بوده و در بخشی از کتاب خود که به وضعیت دختران
ایرانی پرداخته اســت به این مراسم عروســی و ماجراهای آن اشاره کرده
است.

سیاحان و مراسم عروسی
مراســم عروســی و جشــنهای مربــوط بــه آن در
تمام فرهنگهای جهان به صورتهای مختلف
برگــزار شــده و مــورد توجــه تمــام مــردم اســت؛
چنان که مســافران و ســیاحان اروپایی که به ایران
ســفر کرده بودنــد نیز به این مســأله بســیار توجه
داشــته و هر کــدام از نــگاه خود در یادداشــتها و
ســفرنامههای خــود از آن روایــت کردهانــد کــه از
البه الی آن نوشتهها میتوان به نکات و اطالعات
ارزشــمندی دســت یافت که امروز با گذر تاریخ از
میان رفته است.
انتخاب دختر به پیشنهاد خانواده
همانطــور کــه میدانیــم در گذشــته آغــاز ایــن
جریان با انتخاب دختر توســط خانواده پســر آغاز
میشــده اســت که خود این مســأله به شکلهای
متفاوتــی براســاس فرهنگها و آداب و رســومها
شکل میگرفت ه است و جالب است که بیشتر این
ســیاحان اروپایی به این نکته توجه داشــته و برای
آنها در مقایسه با فرهنگ خودشان بسیار جالب و
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حتی غیرقابل درک بوده است.
فرستادن دوستان پسر نزد پدر دختر
در زمــان شــاه صفــی صفــوی آنطــور کــه یکی از
ســیاحان آلمانی به نــام «آدام اولئاریوس» بیان
کرده اســت وقتی جوانی به ســن ازدواج رســیده و
خواهان تشــکیل خانواده میشــد دختری را برای
وی در نظــر میگرفتنــد و شــخص ســومی به غیر
پــدر و مادر پســر را نــزد دختر میفرســتند تا نظر
آن را بداننــد ،چون رســم نبوده اســت کــه تا قبل
از رضایــت دختــر وی را ببینند .اگــر جواب مثبت
بود جوان ،دو نفر از دوســتان نزدیک خود را برای
خواســتگاری پیــش پدر دختر میفرســتاد تــا با او
صحبت کنند.
دیدن عروس بعد از عقدکنان
در ایــن مراســم چنــد نفــر از دوســتان پــدر دختر
هــم حضــور داشــتند و جالــب اســت آنطــور که
رســم بوده در این دیدار به نمایندگان داماد روی
خوش نشــان نمیدادند ،اما بعد از صحبتهای
پــی در پــی کمکــم بــاب شــرایط صحبــت درباره
شرایط ازدواج و مقدار مهریه آغاز شده و در نتیجه
آن قول و قرار عروســی گذاشته میشد .اما مسأله
قابل تأمل در این میان این است که برخالف باور
امروز که دختر و پســر برای خوشــبخت شدن باید
قبــل از عقد همدیگــر را بارها ببیننــد در آن زمان
داماد تازه بعد از عقد و عروسی دختر را میدیده
است.
سعادت زناشویی بدون دیدار قبلی
جالــب اســت کــه با وجــود چنین رســمی بیشــتر
ازدواجها در آن زمان به قولی عاقبت به خیر بوده
اســت .حتی یکی از ســیاحان اروپایی به نام «ژان
شاردن» نیز به این موضوع در سفرنامه خود اشاره
کرده است« :علیالظاهر چنان به نظر میآید که
ازدواج با یک زن بدون دیدار قبلی عواقب بســیار
سوئی در زندگی خانوادگی همراه خواهد داشت.
ولــی به هیچ وجه ،چنین چیزی اتفاق نمیافتد و
بــه طور کلی در ممالکی که زناشــویی بدون دیدار
قبلــی زنــان انجــام میگیــرد بیشــتر از نقاطی که
ازدواج مشــروط به دیدار و مالقات طرفین است،
قریب سعادت میباشد»....
تصویرسازی داماد از توصیفات زنان
البتــه بــه نظــر ایــن ســیاح فرانســوی که بــه زمان
صفوی به ایران آمده بود ،آنطور هم نبوده است
کــه به هیچ عنــوان دختر را ندیده باشــند؛ چرا که
معمــوالً مادر و خویشــاوندان نزدیــک وی یا یک
نفــر دیگــر کــه واســطه کار و مأمور انتخــاب دختر
بــوده ،عــروس آینده را مشــاهده و شــرح و وصف
آن دختر را برای داماد میگفتند و اینچنین بود که
داماد در ذهن خود از دختری که قرار بوده همسر
آینده وی شود تصویرسازی میکرده است.
انتخاب عروس در دوره صغر
از طرفی به گفته ژان شــاردن دختران تا یک سنی
کــه نزدیک بــه زمان ازدواجشــان هم بوده اســت
حجاب بر سر نداشته و این فرصتی میشده است
بــرای دیــدن آن دختــر جهــت انتخــاب بهعنوان
عروس...«:بــه عالوه در خانوادههــای معمولی و
حتی طبقات عالیه ،دختران فقط بعد از هفت یا
هشت سالگی چادر به سر میکنند و بدین طریق
تا سن مزبور در منازل پیش چشم میباشند تا در
انظار عمومی دیده شــوند و همه آنها را ببینند .با
این ترتیب بعضی اوقات معقوده را قبالً در دوره
صغر مشاهده میکنند»....
تقسیم مهریه بین عروس و پدر و مادر
مرحلــه بعــد از انتخــاب دختــر ،مشــخص کردن
مهریــه بوده اســت که بــه زمان صفویه براســاس
نوشــته ســیاحان اروپایــی بــه دو صــورت از داماد
گرفتــه میشــده اســت .اول آنکه چنــد روز قبل از
عروســی مهریه مشــخص شــده به خانــه عروس
فرستاده میشد و جالب است که مقداری از آن را
پدر و مادر عروس بهعنوان شــیربها و زحماتی که

