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روی لبــاس خانــه بــدون روبنده میپوشــند .دیری
نخواهــد پایید کــه چــادر از میان خواهــد رفت .چه
بســیاری از آنان پوشــیدن کــت و دامن و ســر کردن
روسری ابریشــمی بلندی را که روی شانههای آنان
میافتد ترجیح میدهند»...
پیروی دختران ارمنی از آخرین مدها
بنــا بهنظــر خانم رایــس ،بعضی از زنــان ارمنی در
آن روزگار هوس کاله بر ســرکردن نیز داشــتند تا آن
روسری و لباسها .کالرا مینویسد ...«:حتی بعضی
از آنان هوس کاله بر ســر کردن دارند .با این وصف
ارمنیــان بســیار محافظهکارند و مردان ســالخورده
آنــان ،بــا تــکان دادن ســر میگوینــد ،نمیداننــد
عاقبــت دختــران آنهــا چــه خواهــد شــد و اظهــار
میدارنــد ،نخواهنــد گذاشــت دخترانشــان چنــان
مدهای پیشرفتهای را اقتباس کنند ،اما با وجود این
دخترانشان از آخرین مدها پیروی میکنند»...
اهمیت زنان مسن به لباس ملی
اما زنان مسنتر ارمنی هنوز در آن زمان لباسهای
قدیمی میپوشــیدند که بهترین شــکل آن شــامل
پیراهنهــای بلنــد جورواجــور بــود و بیرونیتریــن
لباس آنها از پارچههای مخمل با شــال کشــمیری
زیبایــی بــود کــه پوشــیدن آن بــا توجه بــه تزئینات
ســنگینی که بــا دکمهها و کمربندی نقــرهای انجام
شــده بــود کار راحتــی نبــود .امــا آن زنــان مســن با
وجود این مســأله در روزهــای مهم و تعطیالت آن
را میپوشیدند.
سکوت با پوشاندن چانه و دهان
یکــی از پوشــشهای جالب زنان ارمنــی ،قطعهای
پارچــه مثلثی شــکل ســفید رنگ بود کــه چندبار تا
کــرده و دور چانــه و دهــان خــود میبســتند .خانم
رایــس در این باره مینویســد ....« :و مهمتر از همه
قطعهای قمیص مثلثی شــکل ســفید را چندبار تا
میکننــد و دور چانه و دهان میبندند و در گذشــته
سکوت زن ارمنی در برابر همجنسان برتر و مسنتر
خود از اهمیتی برخوردار بوده اســت که مستوری و
پوشیده بودن چشمان نزد زن مسلمان»....
اعتراض زنان به برداشتن شال سر
جالب اســت که اهمیــت دهانبندی که بخصوص
زنان روســتایی ارمنی اســتفاده میکردنــد تا جایی
بــود کــه تنهــا هنــگام خــوردن پاییــن میآوردنــد و
بیمــار شــدن و بــه بیمارســتان رفتــن یکــی از ایــن
زنــان روســتایی بــرای پرســتاران مشــکل بــود ،چرا
که نســبت بــه بیــرون آوردن هر یــک از لباسهایی
کــه بــه تــن داشــتند بخصوص شــال ســر ،بشــدت
اعتــراض میکردنــد و مراحل درمــان را به تعویق
میانداختند.
عروسانی شانزده یا هجده ساله
کالرا رایــس در ادامــه نوشــتن از زنــان ارمنــی بــه
موضــوع ازدواج و چگونگــی زندگی زناشــویی آنان
پرداختــه اســت ...« :ازدواجهــا را تــا حــد زیــادی
خانوادههــا ترتیــب میدهنــد ،لکــن باز هــم امروز
جوانــان فرصتهــای بیشــتری بــرای مالقــات بــا
یکدیگر دارند ...عروســان ارمنی به احتمال شانزده
یا هیجده سال یا مسنترند و نامزدی آنان که در آن
میهمانان زیادی دعوت میشوند و شیرینیخوران
مفصلــی صــورت میگیــرد ،در خانــه عــروس و
بهصورت یک جشن برگزار میشود»...
اشکریزان پشت پرده مراسم عروسی
بنا به گفته خانم رایس ،دختران ارمنی نیز به ازدواج
بهعنــوان اتفاقــی خوشــایند و دلخــواه نمینگرند،
تا جایی که پشــت صحنه اغلب جشــنها و مراسم
پایکوبی عروســی ،برنامه اشکریزان و حتی اظهار
همــدردی و دلســوزی فراوانــی از ســوی دوســتان
عــروس وجــود دارد .در واقع عدم توجه بزرگترها
بــه خواســتههای دختــر در امــر ازدواج بــر اینکه در
اصــل میخواهند ازدواج کنند یا نه ،یا آنکه آن مرد
را بهعنوان شــوهر میپسندند ،بزرگترین مشکلی
بود که قابل مشاهده در دنیای دختران است.
ازدواج دختران ارمنی در دوره صفویه
در ایــن مــورد «ژان تاورنیــه» یکــی از جهانگــردان
فرانســوی معــروف دوره صفــوی ،کــه در فاصلــه

زنها بهندرت به خرید میروند و این کار برعهده
مردان است .خدمتکاران ارمنی خانههای
اروپاییان همواره انتظار دارند دو یا سه ساعت در بعدازظهرها
به آنها مرخصی داده شود تا به امور خانه و زندگی خود
برسند .همه این موارد میرساند که زنان مقدار قابل توجهی
اوقات فراغت دارند اما آن را به بطالت نمیگذرانند

زمان شــاه صفی تا شــاه ســلیمان صفوی بــه ایران
و اصفهان ســفر کرده بــود درباره امــر ازدواج میان
اقلیــت ارمنی مینویســد...«:ارامنه معموالً اطفال
خــود را زن یا شــوهر میدهند ،بــدون اینکه عروس
و دامــاد یکدیگر را دیده باشــند یا پــدران و برادران
خبری داشــته باشند .کسی که میخواهد زن بگیرد
بایــد به قول و ســلیقه مــادر و اقوام زنانــه و امر پدر
تسلیم شود»...
توافق مادرها برای ازدواج دختر و پسر
بــه گفتــه ایــن جهانگــرد پــس از اینکــه مادرهــای
طرفیــن ،قــرار و مــدار کار را داده ،موافقــت حاصل
کردنــد ،شــرح ماجــرا را به شــوهرهای خــود اطالع
میدادنــد و در پــی آن ،آنهــا نیــز قــرارداد را تأییــد
میکردنــد .بعــد از آن مــادر دامــاد با دو ســه نفر از
پیرزنهای دیگر به خانه عروس رفته و یک انگشتر
از طــرف پســر خــود به دختــر میدهند .پــس از آن
هــم دامــاد حاضر میشــود و کشــیش از روی کتاب
انجیل چیزی میخواند که طرفین را تقدیس کرده
و با خوردن شربت و شیرینی این دختر و پسر بدون
اینکه خود نقشی داشته باشند نامزد میشدند.
نامزد کردن اطفال نزاییده
یکــی از نکتههای جالبی که «تاورنیه» در ســفرنامه
خــود به آن اشــاره میکنــد ،نامزد کــردن اطفال در
هنــگام جنینــی در میــان ارامنــه اســت...« :گاهــی
اطفــال را در ســن دو ســه ســالگی نامــزد میکنند و
اغلــب اتفــاق میافتد دو زن آبســتن کــه با یکدیگر
دوســت هســتند ،اطفال نزاییده را نامــزد میکنند.
در صورتی که یکی پسر و دیگری دختر بزایند ،بعد

از ایــن نامزدکنان اگر تا بیســت ســال هم عروســی
نکننــد در هــر عید پاک ،باید پســر بــرای دختر یک
دســت لباس با تمام لوازم ضــروری به اندازه قوه و
بضاعت خود بفرستند»...
توجه سیاحان به زنان و دختران ارمنی
داســتان دختــران ارامنه در طول تاریــخ ایران از آن
زمانی که این مردم در این سرزمین مستقر شدهاند
مــورد توجــه تاریخنویســان و از جملــه ســیاحان و
جهانگردان اروپایی بوده است و این توجه معطوف
بــه ســیاحانی چــون «کالرا رایــس» یــا «الیزابــت
بیشوپ» نمیشده اســت .دخترانی که مانند دیگر
دختران ایران اسیر جهل و نادانی و باورهای غلطی
بودند که تصمیمات دیگران خوشی و لذت زندگی
را با تحمیل از آنان گرفته بودند.
ترس از ربودن دختران برای حرم شاه
از همــان دوره صفویــه و بــه زمــان شــاه ســلطان
حســین ،آخرین پادشــاه این حکومت که به حدود
 300ســال پیــش برمیگــردد« .کارری» یکــی دیگر
از سفرنامهنویســان اروپایی دربــاره ازدواج دختران
ارمنــی بــاز بــه نکتــه قابــل تأملــی اشــاره میکنــد:
« ...ارامنــه گاهــی دختــران صغیــر خــود را از ترس
اینکه مبادا کســان شــاه ،آنها را برای حــرم بربایند،
به شــوهر میدهنــد .در این موارد ،مادرهای پســر و
دختــر به عقد عروســی رضــا میدهند و مراســمی
یکنند»...
برگزار م 
گفتن«بله» ،تنها وظیفه دختران
البته از آن ســالها تا زمانی که خانم رایس به ایران
مسافرت میکند زمان زیادی گذشته است و در این
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مدت تغییــرات قابل توجهی بــرای زنان خصوصاً
با توجه به نهضت مشــروطه پیش آمده اســت اما
بــاز میبینیم همچنــان زنان و دختــران ایران از هر
اقلیتــی بخصــوص در امر ازدواج و انتخاب همســر
اختیاری نداشته و تنها وظیفه گفتن بله را داشتند و
پذیرفتن زندگی جدیدی که دیگران برای او انتخاب
کرده بودند.
اهمیت دادن به اوقات فراغت
خانــم رایــس در ادامــه نوشــتههای خــود دربــاره
زنان ارمنــی در کنار روایتی مفصل از یک مراســم
عروســی بــه چگونگــی وضعیت زندگــی این زنان
میپــردازد ...« :زنهــا بهندرت به خریــد میروند
و ایــن کار برعهــده مــردان اســت .خدمتــکاران
ارمنــی خانههــای اروپاییــان همواره انتظــار دارند
دو یا سه ساعت در بعدازظهرها به آنها مرخصی
داده شــود تــا به امور خانــه و زندگی خود برســند.
همــه این مــوارد میرســاند که زنــان مقــدار قابل
توجهــی اوقــات فراغت دارند امــا آن را به بطالت
نمیگذرانند»...
ایستاده و نشسته در حال بافندگی
یکی از مسائل جالبی که کالرا درباره زنان ارمنی در
کتاب خود آورده اســت ،هنر بافندگی آنان است که
به شــکل ماهرانهای ابریشــم ،جــوراب ،کاله و کیف
میبافند .تعداد زیادی از آنان به بافتن جورابهای
نخی سفید و ضخیمی مشغول بودند .خانم رایس
مینویســد...« :اغلــب ،زنانــی از ســه نســل پیش را
میتوان نشســته یا ایســتاده بر در خانههایشــان در
حال بافندگی مشــاهده کرد .آنها جوراب را از پنجه
به سمت ســاق میبافند و همواره مانند آلمانیها
پنج میل به کار میبرند و نخ را در دست چپ نگاه
یدارند»...
م 
خوشترین خاطرات با زنان جلفا
در نهایــت ایــن بخــش ،خانــم رایس بــه چگونگی
میهمانــداری و میهماننــوازی اقلیــت مذهبی در
ایران به زمان عید میالد مسیح اشاره میکند که در
عرض چهار روز به خانه یکصد و دوازده نفر سر زده
و با میهمان نوازی آنان مواجه شــده است .کالرا که
از زمان حضورش در ایران در کنار همســر مبلغش
در منطقه جلفای اصفهان مستقر میشود ،بخوبی
و خوشــی از زنــان و دختــران ارمنــی یــاد میکنــد و
مینویســد . ..« :مــن همواره خوشتریــن خاطرات
خــود را از ارتبــاط دوســتانه بــا ارمنیان جلفــا بویژه
زنان و دختران آنها که در میانشان دوستان بسیاری
دارم ،به یاد خواهم داشت»...
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