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زنان روزگار قاجار به روایت کالرا کولیور رایس؛

قسم
ت
دوم

روایت خانم انگلیسی از عروسی یک دختر زرتشتی
زهره شریفی

«...زنان پارســی تا ایــن اواخر
تحصیل نکرده و غافل بودند.
اکنــون تحصیــل بــرای آنــان
مطلــوب شــمرده میشــود.
تعــداد زیــادی بــه مدرســه
انگلیســی ویــژه دختــران
پارســی یــزد میرونــد و خــود
پارســیان نیــز مدرســه دیگری
بــاز کردهانــد .بیشــتر زنــان
پارســی بــه زبــان «دری» کــه
زبــان گفتــاری اســت ســخن
میگویند و به آســانی فارســی
امــروزی را نمیفهمنــد...
ازدواج بــا خویشــاوندان
بســیار نزدیک مجاز نیســت.
تعــدد زوجــات نیــز در میــان
آنــان مرســوم نیســت »....در
ایــن جمــات منظــور از زنان
پارسی ،زنان زرتشــتی هستند
کــه «کالرا رایــس» بــه زمــان
احمد شــاه قاجــار از نزدیک با
آنان در ایران آشــنا شــده و در
کتــاب خود بــه وصف حــال و
روز و شــرایط زندگــی آن زنان
پرداخته است.

روایت سیاحان از زنان زرتشتی
زنان زرتشــتی و هویت شخصی و اجتماعی آنان
همیشــه مورد توجــه ســیاحان اروپایــی در تاریخ
قاجــار و حتی قبلتر در دوره صفویه بوده اســت،
چنانکــه در بخشهایــی از ســفرنامههای خــود،
این سیاحان به شــرح حال این زنان پرداختهاند.
پوشاک زنان زرتشتی و چگونگی برگزاری مراسم
و جشنهای عروسی آنان از جمله مواردی است
که ســیاحان و جهانگردان اروپایی در نوشــتههای
خود از آن روایت کردهاند.
لباسی با مالحتی خاص
از جملــه این سفرنامهنویســان «پیتــرو دال واله»
جهانگرد ایتالیایی اســت که به زمان شــاه عباس
صفوی به ایــران آمده و اینچنین درباره پوشــاک
زنان زرتشتی در آن روزگار نوشته است...« :لباس
زنان(زرتشــتی)...پیش از آنکه بــه لباس زنهای
فعلی(زمان شــاه عباس صفوی) شباهت داشته
باشد ،شــبیه عربها و کلدانیها و همانند ردایی
است...چیزی که به لباس زن های گبر(زرتشتی)
لطف و مالحت خاصی میبخشــد ،روسری آنان
اســت کــه رنگی بیــن ســبز و زرد دارد ولی بیشــتر
متمایل به زرد است»....
نمونه درستی از زنهای شرقی
دربــاره چگونگی پوشــش زنان زرتشــتی در زمان
ناصرالدین شاه نیز «کلنل مک گرگر» از نظامیان
انگلیســی در شــرح ســفر خود به ایالت خراســان
نوشــته اســت ...« :لبــاس زنهای گبر(زرتشــتی)
نمونــه درســتی اســت از آنچه در کتابهــا درباره
زنهای شرقی میخوانیم .آنها طرفدار رنگهای
متنــوع هســتند .سرپوشــی رنگارنــگ بــه ســر

میگذارنــد .پیراهن آبی یا چهارخانه میپوشــند
و شــلوار خالخــال بــه پا میکننــد .ولــی در خانه
حجاب ندارند»....
شرحی از یک عروسی پارسی
خانــم «کالرا رایــس» نیــز از جملــه ایــن
سفرنامهنویســان اســت کــه همراه همســر مبلغ
مســیحی خــود ،در روزگار احمــد شــاه قاجــار در
جلفــای اصفهان زندگی میکــرد و در کتاب خود
بــه شــرح حــال و وضعیــت زنــان پارســی و حتی
نمونــهای از برگزاری مراســم عروســی یک دختر
زرتشــتی از قول یکی از دوســتانش بــا جذابیت و
ریزبینــی خاصی پرداخته اســت ،چنانکه ســعی
کــرده بــا تعریــف این مراســم بخشــی از فرهنگ
مــردم زرتشــتی در ایــران را بــرای خوانندههــا
تصویرسازی کند.
روایتی به نقل از خانم انگلیسی
کالرا در کتابش ابتدا درباره تاریخ دین زرتشــت و
چگونگی آداب و رســوم مردم آن اقلیت در ایران
مینویســد و بعــد از آن ،آغــاز بــه نوشــتن درباره
زنان پارســی یا همان زرتشتی که در آن سالها از
نزدیک با آنها در ایران آشنا شده بود ،میپردازد.
و جالب اینجاســت که خانم رایس در این بخش
از نوشــتههای خود از یک مراســم عروسی در یزد
که به گفته خودش توسط خانمی انگلیسی برای
وی نقل شده است ،میپردازد.
عروس  15ساله از یزد
روایــت ایــن عروســی اینچنیــن در کتــاب کالرا
آمــده اســت ...« :در برخــی از مراســم عروســی
یک پارســی شــرکت کردم.عروس یکــی از دختر
مدرســهها خانــم ب ...دختــر  15ســاله و بســیار
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زیبــا بــود .میهمانــان ســاعت یــک آمــده بودند.
و بعــد از ظهــر بــه صحبــت ،دف زدن و چــای و
شــیرینی خــوردن ســپری گشــته بــود تــا آنکــه در
ســاعت پنــج بعــد از ظهــر نزدیــکان و بعضی از
صمیمیترین دوستان داماد با چهار خنچه وارد
شدند»....
خنچههایی با شاخهای «مورد» و یک انار
آن خانــم انگلیســی کــه نامــی از آن بــرده نشــده
است در ادامه این تعریفها از محتوای خنچهها
گفته که هر کدام پر از انواع میوه و شــیرینی و کله
قنــد و لبــاس عــروس و داماد بوده اســت .بعد از
آوردن خنچههــا و پذیرایــی از میهمانان ،عروس
را آرایش کرده و لباس عروسی را که خود شرحی
جذاب اســت به تن کــرده و به مجلس میآورند.
در ایــن هنگام تمام دوســتان به نوبت به عروس
تبریک گفته و شــاخه کوچکی از گیاه «مورد» سبز
و یــک انــار بــه نشــانه زندگی و بــاروری و داشــتن
فرزند به وی میدهند.
صدا درآمدن کوبه در
خانــم رایــس در ادامــه بــه نقــل از همــان خانم
مینویسد...«:آنگاه دایره زدن آغاز شد .تا ساعت
 8و نیم شب همه به صدای بلند میخندیدند...
تا آنکه کوبه در بشــدت بــه صدا درآمد و بهدنبال
برقراری سکوت همه با داد و فریاد بهدنبال چادر
میگشــتند .زیــرا نزدیــکان فــرد و دوســتان داماد
آمــده بودند ،از عروس بپرســند حاضر به ازدواج
با داماد هســت یا خیر »....روایت از این عروســی
که مربوط به آداب و فرهنگ زرتشتیان و به زمان
اواخــر قاجار برمیگردد بســیار بــا اهمیت و قابل
تأمل است.

