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برای بزرگ کردن دختر کشیدهاند برداشته و بقیه
را به عروس میدادند.
دادن مهریه در زمان طالق و جدایی
شــکل دیگر گرفتن مهریه هم اینطور بوده است
که داماد نوشــتهای به عروس میداد که مقداری
پــول ،ابریشــم یــا کاالهــای ابریشــمی بعدهــا به
وی خواهــد داد کــه باید در زمان طــاق و جدایی
این بدهی پرداخت شــود .این شــیوه شــبیه رسم
مهریــه در روزگار امــروز اســت کــه قبــل از ازدواج
مشــخص میشــود مهریــه چقــدر اســت و بعــد
از آن دیگــر توجهــی بــه پرداخــت آن نشــده ،تــا
زمانــی که زن بخواهد از شــوهر خود جدا شــود که
البتــه آن زمان هــم گرفتنش دردســرهای خود را
داشت.
خواندن خطبه عقد بدون حضور عروس و داماد
و اما مراســم عقدکنان که در دوره صفویه به گفته
«آدام اولئاریــوس» بدون حضــور عروس و داماد
برگــزار میشــده اســت«:پس از انجام تشــریفات
عروس و داماد هر یک از طرف خود یک نفر وکیل
انتخاب میکنند که اگر در شهر هستند نزد قاضی
و اگــر در ده هســتند نزد مالی ده رفتــه و آنها را به
عقد ازدواج یکدیگــر درآورند؛ زیرا نه عروس و نه
داماد نباید شــخصاً در این مراسم و نزد قاضی یا
مال حاضر شوند».
وکال همراه مال پشت درهای بسته
اما نکته جالب در این بوده اســت که به گفته این
سیاح آلمانی وکالی عروس و داماد و مال در پشت
درهای بســته صیغه عقد را جــاری میکردند...«:
باید در محل دربســته و مخفی یــا به صحرا رفته
و در آنجــا صیغــه عقــد جــاری نمایند تا کســی از
اطرافیــان در ایــن موقع عــروس و دامــاد جوان را
جادو نکند» و اینکه این جادو هم به اعتقاد مردم
در آن زمان به آســانی و بــه کمک یک تکه پارچه
انجام میگرفته است.
جلو آوردن دستها برای مهار جادو
و البته عروس و داماد شهری که وکالی آنان برای
جاری کردن صیغه عقد باید نزد قاضی میرفتند
و قاضی هم اتاق خلوتی نداشــته و نمیتوانســت
بــه صحرا برود با انجام رســمی جلــوی این جادو
را میگرفتند...«:کلیــه حضــار در اطــاق بایــد
دســتهای خــود را موقــع خوانــدن صیغــه جلو
آورده و بــه همین حال نگه دارند تا نتوانند در کار
عروس و داماد جادو نمایند»....
رابطه خاص عروس با پدر شوهر
مراســمهای بعدی نیز تا برپایی باشــکوه جشــن
عروســی بــا آداب و رســومهای خــاص در روزگار
صفویــه بــر اســاس نوشــتههای ســیاحان اروپایی
پیدرپی برگزار میشــده اســت که مجــال روایت
آن در ایــن صفحات نمیگنجد .امــا در این میان
یکی از همین سیاحان به موضوعی اشاره میکند
که بســیار قابل تأمــل اســت و آن چگونگی رابطه
عروس با پدر شــوهر بعد از پایان مراسم عروسی
بخصوص اگر قرار باشد در منزل پدر داماد زندگی
کنند.
صحبت نکردن تا بستن دهان
چنانکه عروس حق نداشــته اســت هیــچ وقت با
روی بــاز و بدون حجاب نزد پدر شــوهر خود برود
و حتــی بــا وی صحبت کنــد و در مواقــع لزوم هم
با اشــاره باید مقصود خود را میگفته اســت .این
رفتار تا یک ســال ادامه داشــته اســت تا زمانی که
پدر شوهر هدیهای شــامل سکه طال یا یک دست
لبــاس یــا قطعــهای جواهر بــه عــروس داده و به
قولــی زبــان عروس را بــاز کنــد و آن وقت عروس
میتوانســت با پدر شوهر صحبت کند .اما باز هم
روی خــود را به طــرف وی باز نمیکرده و در وقت
غــذا خــوردن دهان خــود را نشــان نمــیداده و با
پارچهای مثلثی شــکل که به دو گوش خود وصل
کرده بود ،جلوی دهان را گرفته و لقمه را از پشت
آن به دهان میگذاشته است.

آخرین نگاه دختر به آیینه
بعد از دوره صفویه در روزگار افشــاریه و زندیه نیز
م خواستگاری تا برپایی عروسی با تغییراتی
مراس 
اندک برگزار میشــده اســت .در این میان یکی از
رســمهای جالبــی که «ویلیــام فرانکلین» ســیاح
دوره زندیه بعد از آنکه از حضور زنان در مراســم
عروســی بــا چادرهــای ابریشــمی قرمــز بــر ســر
مینویسد ،به رسم گرفتن آیینه مقابل دختر برای
آخرین بار اشــاره میکند...«:عروس برای آخرین
بار بهعنوان یک دختــر باکره به خود نگاه میکند
چــه از آن پــس جزو زنهای شــوهردار محســوب
خواهد شد»....
همسرگزینی براساس ثروت خانوادهها
روزگار قاجار نیز آنچنان که منابع ایرانی و خارجی
اشــاره میکنند مراســم عروسی با شــکوه خاصی
برگزار میشــده است و بسیار مورد توجه سیاحان
اروپایــی قــرار داشــته اســت« .بنفشــه حجــازی»
پژوهشــگر تاریخ دراین باره نوشته است« :ازدواج
درون گروهــی ،نامــزدی در ســنین پاییــن ،گرفتن
شــیربها و مهریــه و دادن جهیزیــه و دعوت کردن
و میهمانــی و همراهــی عــروس و دامــاد تا محل
ســکونت و دســت بــه دســت دادن و...در امــر
همســرگزینی رواج داشــته و تجمــل آن بســته به
ثروت و مکنت خانوادهها از ســادهترین مراسم تا
باشکوهترین آنان متنوع بوده است»....
نظر داماد نسبت به عروس در شب عروسی
بنا به نظر این محقق از نوشــته سفرنامهنویســان
برمیآیــد کــه مراســم ازدواج از آغــاز حکومــت
آغامحمدخــان قاجار تا زمان احمدشــاه یکســان
بوده و حتی بتدریج ســادهتر هم شده است .رسم
و رسوم این دوره نیز مانند روزگار قبل از آن یعنی
دوره صفویه بوده است ،پسر خود به خواستگاری
نرفته و دختر را تا شــب عروســی نمیدیده است
و تــازه در آن شــب نظر خودش را بــه وکیالن زنی
که وصف آن دختر را برای وی شــرح داده بودند،
میدهد.
این لحظه لحظهای بحرانی است
ماجــرا بــه گفته «گاســپار دروویــل» اینگونــه بوده
اســت... «:زنهــا همیــن کــه از ورود دامــاد باخبر
شــوند روی عــروس را میپوشــانند .رســم ایــن
اســت کــه داماد به دســت خــود نقــاب از صورت
عــروس بــردارد .از ایــنرو دامــاد به محــض ورود
چــادر از ســر عــروس برمیگیــرد .ایــن لحظــه
لحظــهای بحرانی اســت .اگر عروس مورد پســند
وی نبود بیآنکه ســخنی بر لب راند از اتاق خارج
میشــود ،معنای این ژســت معلوم اســت .دیگر
جــز شــکایت و گریــه و نفریــن چیــزی بــه گــوش
نمیرســد؛ تــا ســرانجام نوعــروس را روانــه خانه
پدر کنند».
هماهنگی برای دیدن دختر بدون چادر
البتــه دامــاد بایــد مهریــه ،جهیزیــه و جواهرات و
آنچــه بــه هنــگام عقــد برعهــده گرفته اســت به
عــروس ببخشــد .جالــب اســت کــه ایــن مســأله
بهنــدرت اتفــاق میافتاده اســت چرا کــه به گفته
ایــن افســر فرانســوی« :نامزدهــا از راه نیرنــگ یا
بنــا به قــرار قبلی همدیگــر را قبــاً میبینند؛ مثالً
پیرزنــان وســیلهای برمیانگیزنــد تــا دختــران در
مکان خلوتی از روی عمد یا غیرعمد چادر از ســر
بردارند .در این حال جوان مورد نظر در گوشــهای
پنهان شده است او را میبیند»....
بررسی سر و مو و بدن دختر
«کالرا کولیــور رایس» نیز درباره چگونگی انتخاب
دختــر و بعــد از آن مراســمی کــه تــا آغــاز زندگی
زناشویی عروس و داماد در زمان احمد شاه قاجار
برگزار میشده ،نوشته است .اما انگار در این زمان
نســبت بــه دوره صفویه خانــواده نســوان داماد و
عروس برای دیدن دختر در خانه یکی از نزدیکان
جمع شــده و از نزدیک و بــدون حجاب عروس را
میدیدند و حتی کل بدن دختر و ســر و موهایش

«...زمانی که سخنان مال به پایان رسید سکوت برقرار
شد و همه زنان عروس را دوره کرده و به او گفتند :بگو
بله! عروس به جای آنکه آنچه به او گفتند بگوید ،با نالهای
ضعیف پاسخ داد :نمیخواهم .آنگاه مال پرسید :آیا بله گفت؟
جواب دادند :خیر آقا باید دوباره بپرسید(...در نهایت زنان
اطراف عروس) با برتری و قدرت او را تحت فشار قرار دادند و
دختر با تردید و طفره بسیار «بله» را گفت»...

را به دقت وارســی کرده که عیب و ایرادی نداشته
باشد.
اطمینان از سالمتی
خانــم رایــس ایــن چنیــن درایــن بــاره نوشــته
است ...«:بستگان مرد باید عروس را به طور کامل
امتحان کنند .دختر و مادرش و سایر زنان وابسته
آنــان به دیدار خویشــاوندان مونث مــرد میروند
ت در خانه دوســتی انجام
و اغلــب این نوع مالقا 
میشود .در اینجا دختر باید چادر و چارقد خود را
بردارد ،سر و موهایش به دقت وارسی شود .حتی
بــه بررســی بــدن او میپردازند تا مطمئن شــوند
توگوهای
ســالم اســت و نقصی ندارد .آنگاه گف 
متعــددی در مــورد مهریــه و هزینههایــی که باید
پرداخت شود و...انجام گیرد».
نارضایتی عروسان از ازدواج
در میان نوشتههای سیاحان اروپایی درباره مراسم
ازدواج و عروســی آنچه که به چشم میآید اشاره
آنان به ناراضی بودن بعضی از دختران برای تن
دادن بــه آن ازدواج بوده اســت .خانم کالرا رایس
نیــز در ادامــه روایتش از مراســم عقدکنان یکی از
همین عروسان که در ابتدای گزارش بخشی از آن
آمــده بود ،درباره اینکــه آن دختر راضی به گفتن
بلــه نبــوده اســت و در نهایت با اصــرار و همهمه
دیگر زنان رضایت میدهد اینچنین نوشته است.
گفتن «بله» با فشار و تردید
«...زمانی که ســخنان مال به پایان رســید ســکوت
برقرار شــد و همــه زنان عــروس را دوره کرده و به
او گفتنــد :بگو بله! عروس به جــای آنکه آنچه به
او گفتنــد بگویــد ،بــا نالــهای ضعیــف پاســخ داد:
نمیخواهــم .آنــگاه مــا پرســید :آیــا بلــه گفت؟
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جــواب دادند :خیر آقــا باید دوباره بپرســید(...در
نهایــت زنان اطراف عــروس) با برتری و قدرت او
را تحت فشــار قرار دادند و دختر با تردید و طفره
بسیار «بله» را گفت.»...
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