!ﺷﺶ ﮔﺎم ﺑﺮای آوردن ﻋﺮوس ﭼﯿﻨﯽ

ﻋﮑﺲ :ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺧﺎص دارد ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﮐﻪ آن ﮐﺸﻮر دارای ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮارو ﺑﻪ ﮔﺰارش
در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان رﺳﻮم ﻋﺮوﺳﯽ دارای ﻣﺮاﺣﻞ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن اﯾﻦ رﺳﻮم را ﮐﻤﺮﻧﮓ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮای آوردن ﻋﺮوس ﭼﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﮕﺬرد:
( ﯾﺎ” (Nacaiﻧﺎﮐﺎی“ ﺷﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ اول( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ” (Liu Liﻟﯿﻮﻟﯽ“ ﺑﻪ ﮔﺰارش دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ در ﭼﯿﻦ ﻋﺮوﺳﯽ دارای ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی ﺑﻪ زﻧﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻗﻮام ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﺰد اﻗﻮام دﺧﺘﺮ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻏﺎز راه ﺑﺮای ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﻮد.
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺑﺮگ ﻧﺎم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ( ﻧﺎم دارد ،ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎران از واﻟﺪﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ” (Wenmingوﻧﻤﯿﻨﮓ“ در دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ
و دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت او را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﮔﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﺎن ﻧﻈﺮﺷﺎن را در
ﻣﻮرد ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ دو ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
( ﻧﺎم داﺷﺖ ،دارای ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوران اﻣﭙﺮاﺗﻮری” (Najiﻧﺎﺟﯽ“ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ
ﻟﻐﻮ ﺷﺪ – .ﻫﺎی ۸۶۳۱ﺗﺎ ۴۴۶۱ﻣﯿﻼدیﺑﯿﻦ ﺳﺎل – ”ﻣﯿﻨﮓ“
ﮐﺮد و ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺮوس ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده داﻣﺎد ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ – )” (Nazjengﻧﺎژﻧﮓ“ – در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم
ﻋﺮوس ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﻣﺰدی ﯾﮏ اﻣﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻮد وآﻏﺎز ﻣﯽ ” “Qingqiدر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺮوس از ﻫﺪاﯾﺎ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﻣﺰدی ﯾﺎ
دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﺗﻐﯿﯿﺮ در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ازدواج ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﺸﻦ ﺑﻬﺎر ﯾﺎ اﯾﺎم ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﻮدﻧﺪ.
( ﻧﺎم دارد ،دو ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﺸﻦ” (Yingqinﭼﯿﻦﯾﻨﮓ“ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﺟﻮان رﺳﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ
ﻋﺮوﺳﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ رﺳﻮم ،رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺮوس ﻟﺒﺎس ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ
و ﺧﺎﻧﻮاده داﻣﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ ۲۱ﻋﺮوس را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد.
ﺑﺎ ورود ﻋﺮوس ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﻣﺎد ،ﻋﺮوس ﻧﺨﺴﺖ از روی آﺗﺶ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻼﯾﺎ ﺑﻮد .ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﺳﭙﺲ
ﺷﺪﻧﺪ .داﻣﺎد در ﺣﺠﻠﻪ ﺗﺎزه اﺟﺎزه داﺷﺖ روی ﻋﺮوس ﺧﻮدﻣﯽ ”ﺣﺠﻠﻪ“ ﮐﺮدﻧﺪ و در اداﻣﻪ رواﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد دﻋﺎ ﻣﯽﺑﺮای زﻣﯿﻦ ،آﺳﻤﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده
ﮐﺮدﻧﺪ.ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ”ﮔﺮوﯾﯽ“ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮانرا ﺑﺒﯿﻨﺪ .در ﺣﺠﻠﻪ ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﭼﻨﺪ ﺗﺎر ﻣﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ
”ﻓﺎﻧﮓﻧﺎﺋﻮ دوﻧﮓ“ ﺷﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺠﺮد اﺟﺎزه داﺷﺘﻨﺪ در رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمدر ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﻦ دﺳﺘﺨﻮشاﻓﺰود .در دﻫﻪﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ زوج ﺟﻮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺟﻤﻊ ﻣﯽ( آزﻣﺎﯾﺶ(Nao Dongfang
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﺎ ۲۱ﻫﺰار ﯾﻮان ﺧﺮج ﺑﺮﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آن از ﺗﻮان
ﺑﺴﯿﺎری از زوجﻫﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ.

ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﻮم ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ وارد رﺳﻮم ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺎس ﻋﺮوس ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻧﮓ ﻟﺒﺎس ﻋﺮوس در ﭼﯿﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد؛ رﻧﮓ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن.
ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻋﮑﺲﻋﺮوﺳﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﭼﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻋﺮوﺳﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎهﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺟﺸﻦ
ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ آﻟﺒﻮم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﻟﯿﻮان و ﻓﻨﺠﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده
در ﺟﺎﺳﻮﺋﯿﭽﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺗﺪارک ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ و ﺗﻬﯿﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﮔﺮانﻗﻤﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ در دوران ﺟﻮاﻧﯽ از ﭘﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک از ﺑﺮﮔﺰاری
.ﮐﻨﻨﺪآن ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ

