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آیا حاضر به ازدواج با مهربان هستید؟
گرفتن بله از این عروس  15ساله پارسی اینچنین
پیش میآید ...« :شــال ابریشــمی ســبز را بر ســر
عروس انداختند...مردان به سوی او پیش آمدند
و نزدیکتریــن آنــان بــه دامــاد بــا صدایــی رســا
پرسید :دوشیزه گوهر ،فرزند شیرین و خداپرست،
آیا حاضر بــه ازدواج با مهربان هســتید؟ عروس
پاســخی نداد .ســؤالکننده رو به دوستانش کرد و
گفــت :جواب نداد ،کــه بالفاصله هلهلــه و فریاد
برخاســت تا به اصطالح او را بیدار کنند 11 .مرتبه
این کار تکرار شد و هر بار بلندتر از دفعه پیش ،تا
آنکه عروس بله گفت و این پاســخ نشــانهای بود
برای فریادهای شــادی و با شــتاب به سوی داماد
رفتن و به او خوش خبری دادن»....
حرکت به سمت خانه داماد
کالرا در ادامــه تعریف از این عروســی بنا به گفته
همــان خانم انگلیســی ،به حضور پــدر عروس با
بقچهای از هدایای عروس به داماد اشاره میکند
که در پی آن دوباره میهمانان مشــغول شــادی و
کــف زدن و نواختن دف میشــوند تــا زمان بردن
عــروس به خانه شــوهر ،که در این هنگام پشــت
ســر جهیزیه عــروس و چراغهــا و دفها ،حرکت
دسته جمعی به سوی خانه داماد آغاز میشود و
هرچند لحظه یکبار عروس میایستد و میگوید:
اگر پا اندازم را نهی ،پیشتر نخواهم رفت!
اگر پا اندازم را نهی ،پیشتر نخواهم رفت
بنا بر نوشــته خانم رایس ،رسم پ ا انداز را عروس
در مســیر رفتــن به خانــه شــوهر انجام مــیداده
اســت و در هــر بار پــس از بحث زیاد بیــن این دو
زوج ،دامــاد بــه وی پولــی میدهــد که البتــه این
پــول صــرف خرید وســایل پخــت و پز مــورد نیاز
خانه میشــده اســت .در خانه داماد هم موبدی
بــا آتشــدانی مملــو از آتــش چــوب مقــدس در
انتظــار بــود که همــه میهمانان ســه بار گــرد وی
میچرخیدنــد و آنــگاه دامــاد ،عــروس را به اتاق
کنــاری هدایــت میکــرد و همــه زنــان کــه همراه
بودند گرداگرد اتاق میایستادند .داماد و عروس
هم روی تشــکی که ملحفه بســیار زیبایی داشــت
مینشستند.
درآوردن جوراب از پاهای عروس و داماد
ایــن مراســم تــا جایــی ادامه داشــت کــه خواهر
دامــاد و خواهــر عــروس حجــاب را از چهــره وی
برمیدارند و بعد جورابهای پای راست عروس
و دامــاد را درآورده و پاهایشــان را در کنار یکدیگر
قــرار میدهنــد...« :مقــداری آب آورده شــده و
داماد نخســت به ترتیب پای خود و پای عروس،
دســت راســت خود و عروس و ســرانجام صورت
خود و عروس را شســت .لیوان شربتی آوردند که
دامــاد جرعهای از آن را نوشــید و بقیــه را عروس
سرکشید»....
بستن عقد زناشویی در خانه داماد
بعــد از انجــام ایــن مراســم دامــاد دســتمال
ابریشــمی ســیاه بزرگــی بــا حاشــیههای رنگــی را
ن آورده و صورت و دســت و پای خودشان را
بیرو 
خشک کرده ،در اینجا تمام میهمانان به عروس
و دامــاد میگویند :چشــمتان روشــن ،امیدواریم
 120ســال زنــده باشــید و بعــد از آن ،زوج را ترک
میکنند تا زندگی خود را شروع کنند .تنها مراسم
مذهبی نیــز در خانه داماد انجام میشــد .جایی
که نزدیکترین مرد به عروس وکیل اوســت و در
حالی که پســران همــراه موبد زنگهــای نقرهای
کوچکــی به صــدا در میآوردنــد و موبد(روحانی
دین زرتشــت) به آرامی دعا و ثنا میخواند ،عقد
زناشویی آنها بسته میشد.
ازدواج زرتشتیها در روزگار صفویه
بد نیســت بدانیم از جمله دیگر ســیاحانی که به
زمــان صفویه و قبل از ظهور قاجار به ایران ســفر
کرده و در سفرنامه خود اشاراتی به آداب و مراسم
ازدواج زرتشــتیان در ایــران کــرده اســت« ،ژان
تاورنیــه» جهانگــرد و بازرگان معروف فرانســوی

اســت .این ســیاح درمجموع  9بار بــه ایران آمده
و بخــش عمــدهای از ســفرنامه وی بــه روایــت
دیــدارش از اصفهان در فاصلــه زمانی حکومت
«شاه صفی» تا «شاه سلیمان» اختصاص داشته
اســت .مترجم در مقدمهای که بر کتاب سفرنامه
وی نوشــته ،مــیآورد« :تاورنیــه در بیــان آنچــه
دیده و نوشــته دقت کافی داشــتهاســت .مسائل
مختلــف مربــوط به راهها و روســتاها و شــهرهای
متعــدد را بخوبــی و درســتی توضیــح میدهــد.
در ســفرهایش با اشــخاص سرشــناس متعددی
روبه رو میشــود و اطالعاتی درباره آنها به دست
میدهــد کــه از لحــاظ تاریخــی بســیار ارزشــمند
است».
بازرگانان معروف روزگار قاجار
زرتشــتىها در دوره صفویــه بــه طــور مشــخص
بهعنــوان یک اقلیت قابل توجه در چندین شــهر
زندگــی کــرده و همیشــه مجبــور بودنــد بهعنوان
یــک گــروه اقلیــت ،از دســتورات و فرامین دولت
و کارگــزاران دولت صفــوى اطاعت محض کنند.
آنهــا توانســتند بــ ا وجــود تمــام نامالیمتهــاى
زندگــى اجتماعــى ،جامعه خــود را حفظ و حتى
ارتقا بخشــند به گونهاى که در وخیمترین شرایط
اجتماعــى ایــران در اواخــر دوره صفویــه و روزگار
بعــد از آن ،باقى مانــده و حتــی در دوره قاجاریه
بهعنــوان بازرگان و اقتصاددان از شــهرت بســیار
برخوردار شده و در نتیجه صاحب چند کاروانسرا
در تهران ،اصفهان و شیراز و...شدند.
اجازه دادن برای گرفتن  5زن
ژان تاورنیه در زمان حضورش در ایران از نزدیک
بــا ایــن اقلیت آشــنا شــده و در ســفرنامه خود به
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بنا بر نوشته خانم رایس،
رسم پ ا انداز را عروس
در مسیر رفتن به خانه شوهر
انجام میداده است و در هر بار
پس از بحث زیاد بین این دو
زوج ،داماد به وی پولی میدهد
که البته این پول صرف خرید
وسایل پخت و پز مورد نیاز خانه
میشده است .در خانه داماد هم
موبدی با آتشدانی مملو از آتش
چوب مقدس در انتظار بود که
همه میهمانان سه بار گرد وی
میچرخیدند و آنگاه داماد،
عروس را به اتاق کناری هدایت
میکرد و همه زنان که همراه
بودند گرداگرد اتاق
میایستادند .داماد و عروس هم
روی تشکی که ملحفه بسیار
زیبایی داشت مینشستند

روایتــی از چگونگــی زندگی زنان و آداب و رســوم
ازدواج در میان آنان در آن دوران پرداخته است:
«...مذهــب گبرها(زرتشــتیان) گرفتن پنــج زن را
بــه آنها اجازه میدهد ،به شــرط اینکــه بتوانند از
آنهــا نگهداری نمایند .اما مجاز نیســتند که هیچ
یــک را طــاق بدهنــد .»...تاورنیــه در ادامــه این
بحــث درباره اینکه مراســم ازدواج چگونه برگزار
میشده است نیز نوشته است.
نگهداری از زن بدون اوالد
ایــن ســیاح و بــازرگان فرانســوی دربــاره اینکــه تا
چــه زمان آن زن عقدی در اولویت اســت ،اشــاره
میکنــد ...«:امــا اگر تــا هفت ســال آن زن اوالدی
نیاورد ،شــوهر میتواند زن دیگــری بگیرد ،بدون
اینکــه زن اولــی را طــاق دهد .ولی بایــد او را هم
بــه اندازه قــوه و بضاعت خود نگهــداری کند»....
در کنار این توصیفات از شرح عروسی در فرهنگ
زرتشتیها ،تعدادی از همین سیاحان همانطور
که از آن روایت شــده به توصیف پوشش زنان گبر
یا همان زرتشتیها پرداختهاند.
توصیفی کامل از لباس زنان زرتشتی
در واقــع آنچــه موجــب توصیــف کامــل اجــزاى
لباس زنان زرتشــتى در ســفرنامه هــاى اروپاییان
نســبت بــه دیگــر زنــان آن روزگار در ایــران شــده
اســت ،آزادى نسبتاً مشهودى بود که این زنان در
محــات خود داشــتند .ایــن آزادى و تعامل آنها
بــا دیگــران موجب شــد تــا توصیف نوع پوشــش
زنــان زرتشــتى آن دوره از دقت باالیــى برخوردار
باشــد .دقیقترین و کاملتریــن تصاویرى که این
اروپاییــان از نــوع پوشــش ایرانىهــا ـ زن و مــرد،
اقلیــت و اکثریــت ـ ارائــه مىدهنــد ،متعلــق بــه
همین زنان زرتشــتى اســت .ایــن تصاویر بخوبى
گویاى ترکیب و اجزا و شکل پوشش زنان زرتشتى
آن دوره است.
لباسهای ابریشمی بافته یزد
کالرا رایــس نیــز در نوشــتههای خــود دربــاره
چگونگی پوشــش زنان زرتشــتی در اواخر سلسله
قاجــار اینچنیــن اشــاره کــرده اســت ...« :زنــان
شلوارهای گشاد به پا میکنند که تا قوزک پایشان
میرســد .روی آنهــا کتهــای گشــاد میپوشــند.
دســتمالهای رنگــی به ســر میبندنــد و چادری
هم به ســر میکننــد .معموالً دامن و شــلوار آنان
با یراقهای بسیار پهنی از رنگهای روشن تزئین
میشود .بیشتر لباسهای آنان ابریشمی است و
در یزد بافته میشود»....
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